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Рады представить Вашему вни-
манию Годовой отчет о деятельно-
сти РГП «Национальный институт 
интеллектуальной собственности» 
Министерства юстиции Республики 
Казахстан (далее – РГП «НИИС») за 
2018 год.

Издание содержит обзор ме-
роприятий в сфере интеллектуаль-
ной собственности, проводимых 
РГП «НИИС» в отчетном году, а так-
же информацию об осуществлении 
функций по предоставлению го-
сударственных и иных услуг в сфе-
ре правовой охраны объектов ин-
теллектуальной собственности и 
средств индивидуализации, о рабо-
те по совершенствованию право-
вой базы охраны объектов интел-
лектуальной собственности, между-
народном сотрудничестве.

Отчетный год ознаменовал-
ся важными изменениями в систе-
ме интеллектуальной собственно-
сти Казахстана. Так, 20 июня 2018 
года был подписан Закон «О вне-
сении изменений и дополнений в 
некоторые законодательные акты 
Республики Казахстан по вопро-
сам совершенствования законо-
дательства в сфере интеллектуаль-
ной собственности» № 161-VI ЗРК, 

Сіздің назарыңызға Қазақстан  
Республикасы Әділет министрлі-
гінің «Ұлттық зияткерлік меншік ин-
ституты» РМК (бұдан әрі – «ҰЗМИ» 
РМК) қызметі туралы 2018 жылдық 
есепті ұсынуға қуаныштымыз.

Басылым есепті жылы «ҰЗМИ» 
РМК өткізетін зияткерлік меншік 
саласындағы іс-шараларға шолу, 
сондай-ақ зияткерлік меншік 
объектілерін және дараландыру 
құралдарын құқықтық қорғау са-
ласында мемлекеттік және өзге де 
қызметтерді ұсыну бойынша функ-
цияларды жүзеге асыру туралы, 
зияткерлік меншік объектілерін 
қорғаудың құқықтық база-
сын жетілдіру бойынша жұмыс, 
халықаралық ынтымақтастық тура-
лы ақпаратты қамтиды.

Есепті жыл Қазақстанның 
зияткерлік меншік жүйесіндегі 
маңызды өзгерістермен ерекше-
ленді. Сонымен, 2018 жылдың 
20 маусымында № 161- ҚРЗ 
«Қазақстан Республикасының 
кейбір заңнама лық актілеріне 
зияткерлік меншік саласындағы 
заңнаманы жетілдіру мәселелері 
бойынша өзгерістер мен толық-
ты рулар енгізу туралы» Заңға қол 
қойылды. Заң зияткерлік меншік 

ДИРЕКТОРДЫҢ аЛҒЫ СӨзІ
ПРИВЕТСТВЕннОЕ СЛОВО ДИРЕКТОРа

DIRECTOR’S WELCOME SPEECH

I am glad to present to your 
attention the Annual Report 
on the activities of the National 
Intellectual Property Institute 
of the Ministry of Justice of 
the Republic of Kazakhstan 
(hereinafter – NIIP) for 2018.

Publication contains 
an overview of activities 
in the field of intellectual 
property conducted by NIIP 
in the reporting year, as 
well as information on the 
implementation of functions to 
provide state and other services 
in the field of legal protection 
of intellectual property objects 
and means of individualization, 
on improving the legal 
framework for the protection of 
intellectual property objects and 
international cooperation.

The reporting year was 
marked by important changes 
in the intellectual property 
system of Kazakhstan. So, on 
June 20, 2018, the Law “On 
Amendments and Additions to 
Certain Legislative Acts of the 
Republic of Kazakhstan on the 
Improvement of Legislation in 
the Field of Intellectual Property” 

Құрметті әріптестер мен достар!
Уважаемые коллеги и друзья!
Dear colleagues and friends!
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предусматривающий упрощение 
бизнес-процессов регистрации объ-
ектов интеллектуальной собствен-
ности: переход на одноуровневую 
систему регистрации, исключение 
Министерства юстиции Республики 
Казахстан из процесса рассмотрения 
заявок, делегирование РГП «НИИС» 
полномочий по выдаче охранных 
документов, передача в ведение РГП 
«НИИС» авторских (смежных) прав и 
топологий интегральных микросхем, 
сокращение сроков регистрации то-
варных знаков, произведений, охра-
няемых авторским правом, тополо-
гий интегральных микросхем, НМПТ. 
Приказом Министра юстиции Респу-
блики Казахстан от 11 октября 2018 
года № 1481 утверждены стандар-
ты государственных услуг в обла-
сти охраны и защиты прав интеллек-
туальной собственности. Подроб-
ная информация о принятых изме-
нениях в национальной системе ин-
теллектуальной собственности в от-
четном году перечислены в разделе 
«Правовая охрана объектов интел-
лектуальной собственности».

В течение 2018 года наблюдалась 
положительная динамика статисти-
ческих показателей по основным на-
правлениям деятельности Институ-
та. По сравнению с предыдущим го-
дом количество поступивших заявок 
на национальную регистрацию объ-
ектов промышленной собственно-
сти увеличилось на 7,9%. Перед РГП 
«НИИС» по-прежнему поставлена 
задача полного исключения бумаж-
ного документооборота в будущем. 
По итогам 2018 года зафиксирован 
значительный рост подачи заявок в 
электронном формате на 85,9%, при 
этом доля электронных заявок от об-
щего числа поступивших заявок со-
ставила 32,1% (2017 год – 21%). Хо-
телось бы отметить, что на сайте РГП 
«НИИС» возобновила свою рабо-
ту рубрика, посвященная активистам 
электронной подачи среди патент-
ных поверенных, юридических и фи-
зических лиц.

Количество выданных охранных 
документов на объекты промышлен-
ной собственности по национальной 
процедуре в сравнении с 2017 годом 
возросло на 9%. По предоставлению 
охраны международным товарным 

объектілерін тіркеудің бизнес-
процестерін оңайлатуды қарас-
тырады: бір деңгейлі тіркеу жүйесіне 
көшу, Қазақстан Республикасы 
Әділет министрлігін өтінімдерді 
қарау процесінен шығару, «ҰЗМИ» 
РМК-ға қорғау құжаттарын беру 
жөніндегі өкілеттіктерді беру, 
авторлық (сабақтас) құқықтар мен 
интегралдық микросхемалар то-
пологияларын «ҰЗМИ» РМК-ның 
қарамағына беру, тауар таңбаларын, 
авторлық құқықпен қорғалатын ту-
ындыларды, интегралдық микро-
схемалар топологияларын, ТШЖА 
тіркеу мерзімдерін қысқарту. 
Қазақстан Республикасы Әділет 
министрінің 2018 жылғы 11 
қазандағы № 1481 бұйрығымен 
зияткерлік меншік құқықтарын 
қорғау және қорғау саласындағы 
мемлекеттік қызмет көрсету 
стан дарт тары бекітілді. Ұлттық 
зияткерлік меншік жүйесінде есепті 
жылда қабылданған өзгерістер ту-
ралы толық ақпарат «Зияткерлік 
меншік объектілерін құқықтық 
қорғау» бөлімінде келтірілген.

2018 жылы институт қызметінің 
негізгі бағыттары бойынша статис-
тикалық көрсеткіштердің оң ди-
намикасы байқалды. Өткен жыл-
мен салыстырғанда өнеркәсіптік 
меншік объектілерін ұлттық 
тіркеуге түскен өтінімдер саны 
7,9%-ға артты. «ҰЗМИ» РМК ал-
дында бұрынғысынша болашақта 
қағаз құжат айналымын толық 
алып тастау міндеті қойылған. 2018 
жылдың қорытындысы бойынша 
электрондық форматта өтінімдерді 
берудің 85,9% – ға айтарлықтай 
өсуі тіркелді, бұл ретте келіп 
түскен өтінімдердің жалпы саны-
нан электрондық өтінімдердің үлесі 
32,1% (2017 жылы-21%) құрады. 
Бұдан басқа, «ҰЗМИ» РМК сай-
тында патенттік сенім білдірілген 
өкілдер, заңды және жеке тұлғалар 
арасында электронды түрде беру 
белсенділеріне арналған айдар өз 
жұмысын жаңартқанын атап өтеміз.

Ұлттық рәсім бойынша өнеркә-
сіптік меншік объектілеріне беріл-
ген қорғау құжаттарының саны 
2017 жылмен салыстырғанда 9%-
ға өсті. Мадрид жүйесі бойын-
ша халықаралық тауар белгілерін 

No. 161-VI LRK was signed, 
providing for the simplification 
of business processes for 
registering intellectual property 
objects: transition to a single-
level registration system, 
exclusion of the Ministry of 
Justice of the Republic of 
Kazakhstan from the application 
review process, transfer of the 
authority to issue documents 
of title to NIIP, transfer of 
copyright (related) rights to NIIP; 
layout designs of integrated 
circuits, reduction of terms for 
registration of trademarks, works 
protected by copyright, layout 
designs of integrated circuits, 
appellations of origin. Order 
of the Minister of Justice of the 
Republic of Kazakhstan dated 
October 11, 2018 No. 1481 
approved the standards of state 
services in the field of intellectual 
property rights protection. 
Detailed information on the 
changes adopted in the national 
intellectual property system in 
the reporting year are listed in 
the section “Legal Protection of 
Intellectual Property Objects”.

During 2018, there was a 
positive dynamics of statistical 
indicators on the main activities 
of the Institute. Compared to 
the previous year, the number 
of applications received for the 
national registration of industrial 
property objects increased by 
7.9%. NIIP is still tasked with 
the complete elimination of 
paper documents in the future. 
At the end of 2018, there was a 
significant increase in e-filing 
by 85.9%, while the share of 
electronic applications from the 
total number of applications 
received amounted to 32.1% 
(21% in 2017). I would like to 
note that the rubric resumed 
its work on activists of e-filing 
among patent attorneys, legal 
entities and individuals on the 
NIIP official website.

The number of documents of 
title issued for industrial property 
objects under the national 
procedure in comparison with 
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знакам по Мадридской системе так-
же наблюдается рост на 43,7%. 

Одним из ключевых направле-
ний деятельности РГП «НИИС», ко-
торому уделялось особое внима-
ние в 2018 году, является пропа-
ганда знаний в области интеллек-
туальной собственности и повы-
шение уровня осведомленности о 
значении правовой охраны объек-
тов интеллектуальной собственно-
сти. Так, в целях поощрения изо-
бретательства и стимулирования 
творческой активности в Казахста-
не на площадке Республиканского 
форума «Шапағат», созданного РГП 
«НИИС», проведены: 

• Республиканский онлайн–
конкурс изобретателей «Шапағат»; 

• Республиканский кон-
курс среди старшеклассников 
Nazarbayev Fund Schools Challenge;

• Республиканский конкурс 
среди школьников на лучшее эссе 
«Будущее в твоих руках: изобретай 
и созидай».

Кроме того, проведен ежегод-
ный конкурс на присвоение зва-
ния «Заслуженный изобретатель 
Республики Казахстан», а также ор-
ганизован и проведен ряд меро-
приятий, приуроченный к празд-
нованию Международного дня 
интеллектуальной собственно-
сти, который в 2018 году был по-
священ теме: «Движущая сила пе-
ремен: женщины в сфере иннова-
ций и творчества». В рамках дан-
ной кампании в центральном офи-
се РГП «НИИС» в г. Астана и фили-
але в г. Алматы организованы Дни 
открытых дверей, серия вебинаров, 
лекционные занятия для школьни-
ков и студентов, а также встреча с 
женщинами-изобретателями. 

При поддержке Всемирной ор-
ганизации интеллектуальной соб-
ственности (ВОИС) в 2018 году про-
веден национальный семинар по 
совершенствованию Договора о 
патентной кооперации (РСТ).

В целях дальнейшего укрепле-
ния и развития международного 
сотрудничества в рамках ВОИС и 
Евразийской патентной организа-
ции (ЕАПО), а также двусторонне-
го сотрудничества с патентными ве-
домствами других стран руковод-

2017 increased by 9%. The 
provision of protection for 
international trademarks under 
the Madrid system also shows an 
increase of 43.7%. 

One of the key activities of 
NIIP, which was given special 
attention in 2018, is the 
promotion of IP knowledge 
and increased awareness of 
the importance of IP legal 
protection. So, in order to 
promote inventions and 
stimulate creative activity in 
Kazakhstan, the following events 
were held via the website of the 
Republican Forum “Shapagat”, 
created by NIIP:

• Republican online contest 
of inventors «Shapagat»;

• Republican contest 
among high school students of 
the Nazarbayev Fund Schools 
Challenge;

• Republican competition 
among schoolchildren for the 
best essay “The future is in your 
hands: invent and create”.

In addition, an annual 
competition was held to award 
the title “Honored Inventor of the 
Republic of Kazakhstan”, and a 
number of events were organized 
and held to coincide with the 
celebration of World Intellectual 
Property Day, which in 2018 
was devoted to the theme: 
“Powering Change: Women in 
Innovation and Creativity. As part 
of this campaign, Open Days, a 
series of webinars, lectures for 
schoolchildren and students, as 
well as a meeting with women 
inventors were organized at the 
NIIP central office in Astana and 
the branch in Almaty. 

With the support of the 
World Intellectual Property 
Organization (WIPO), a national 
seminar on the improvement of 
the Patent Cooperation Treaty 
(PCT) was held in 2018.

In order to further strengthen 
and develop international 
cooperation in the framework 
of WIPO and the Eurasian Patent 
Organization (EAPO), as well 
as bilateral cooperation with 

қорғау бойынша да 43,7%-ға өсім 
байқалады.

2018 жылы «ҰЗМИ» РМК 
қызметінің басты бағыттарының 
бірі зияткерлік меншік саласындағы 
білімді насихаттау және зияткерлік 
меншік объектілерін құқықтық 
қорғаудың мәні туралы хабардар 
болу деңгейін арттыру болып та-
былады. Сонымен, өнертапқыштық 
және шығармашылық белсенділікті 
ынталандыру мақсатында 
«ҰЗМИ» РМК құрылған «Шапағат» 
республикалық форумы алаңында 
келесі конкурстар өткізілді: 

• «Шапағат» өнертапқыштар 
республикалық онлайн-байқауы; 

• Жоғары сынып оқушы-
лары арасындағы Nazarbayev Fund 
Schools Challenge республикалық 
конкурсы;

• «Болашақ сенің қолыңда: 
ойлап тап та, жасампаз бол» 
республикалық ең үздік эссе кон-
курсы.

Сонымен қатар, «Қазақстан 
Республикасының Еңбек сіңірген 
өнертапқышы» атағын беру-
ге жыл сайынғы конкурс өткізілді, 
сондай-ақ, 2018 жылы «Өзгерістің 
қозғаушы күші: инновациялар 
мен шығармашылық саласындағы 
әйелдер» тақырыбына арналған 
Халықаралық зияткерлік меншік 
күнін мерекелеуге арналған 
бірқатар іс-шаралар ұйымдасты-
ры лып өткізілді. Осы науқан 
шеңберінде «ҰЗМИ» РМК Астана 
қаласындағы орталық кеңсесінде 
және Алматы қаласындағы фи-
лиалында Ашық есік күндері, ве-
бинарлар сериясы, оқушылар 
мен студенттерге арналған дәріс-
тік сабақтар, сондай-ақ өнертап-
қыш әйелдермен кездесу ұйым-
дастырылды. 

Дүниежүзілік зияткерлік меншік 
ұйымының (ДЗМҰ) қолдауымен 
2018 жылы Патенттік кооперация 
туралы шартты жетілдіру бойынша 
ұлттық семинар өткізілді.

ДЗМҰ және Еуразиялық патент-
тік ұйым (ЕАПҰ) шеңберіндегі 
халықаралық ынтымақтастықты 
одан әрі нығайту және дамы-
ту, сондай-ақ басқа елдердің 
патенттік ведомстволарымен 
екіжақты ынтымақтастықты да-
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мыту мақсатында «ҰЗМИ» РМК 
басшылығы мен сарапшылары 
халықаралық іс-шараларға белсенді 
қатысты: ДЗМҰ Бас Ассамблеясы, 
ДЗМҰ жанындағы тұрақты коми-
теттер, ЕАПҰ Әкімшілік кеңесінің 
отырыстары, зияткерлік меншік 
жүйесінің 25 жылдығын мере-
келеуге байланысты Тәжікстан, 
Қырғызстан және Әзірбайжанның 
ұлттық ведомстволарына жұмыс 
сапарлары, Патенттер және та-
уар белгілері бойынша АҚШ ве-
домствосына (USPTO), Қытайдың 
зияткерлік меншік жөніндегі ұлттық 
әкімшілігіне (CNIPA), Зияткерлік 
меншік жөніндегі Федералдық 
қызметке (Роспатент) рес-
ми сапарлары жасалды. Астана-
да ДЗМҰ, ЕАПҰ делегациялары-
мен, сондай-ақ Тәжікстан Респу-
бликасы ведомствосының және 
Өзбекстан Республикасы Әділет 
Министрлігінің өкілдерімен жұмыс 
кездесулері өтті.

2019 жылы институт үшін 
зияткерлік меншік объектілерін 
құқықтық қорғау саласын-
да мемлекеттік және өзге де 
қызметтерді сапалы көрсету ба-
сты басымдық болып қала береді. 
«ҰЗМИ» РМК өз қызметін цифрлан-
дыруды жүзеге асыруды, өтініш 
берушілермен электрондық өзара 
іс-қимылды жетілдіруді, зияткерлік 
меншік саласындағы білімді таны-
мал етуге және зияткерлік меншік 
объектілерін тіркеу қажеттігіне 
бағытталған жұмысты жүргізуді, 
сондай-ақ басқа елдердің халықа-
ралық ұйымдарымен және патенттік 
ведомстволарымен достық бай-
ланысты дамытып, нығайтуды 
жалғастырады.

Басылымда орналастырылған 
Қазақстанның зияткерлік меншік 
объектілерін құқықтық қорғау 
жүйесі туралы ақпарат Сіз үшін 
пайдалы әрі қызықты болады деп 
үміттенемін.

ство и эксперты РГП «НИИС» ак-
тивно принимали участие в меж-
дународных мероприятиях: рабо-
те Генеральной Ассамблеи ВОИС, 
заседаний Постоянных комитетов 
при ВОИС, Административного со-
вета ЕАПО, были совершены ра-
бочие визиты в национальные ве-
домства Таджикистана, Кыргыз-
стана и Азербайджана по случаю 
празднования 25-летия системы 
интеллектуальной собственности, 
официальные визиты в Ведомство 
США по патентам и товарным зна-
кам (USPTO), Национальную адми-
нистрацию по интеллектуальной 
собственности Китая (CNIPA), Фе-
деральную службу по интеллекту-
альной собственности (Роспатент). 
В Астане были проведены рабо-
чие встречи с делегациями ВОИС, 
ЕАПВ, а также представителями ве-
домства Республики Таджикистан и 
Министерства юстиции Республики 
Узбекистан.

Основным приоритетом для 
Института в 2019 году как и прежде 
останется качественное оказание 
государственных и иных услуг в 
сфере правовой охраны объектов 
интеллектуальной собственности. 
РГП «НИИС» продолжит осущест-
влять цифровизацию своей дея-
тельности, совершенствовать элек-
тронное взаимодействие с заяви-
телями, проводить работу, направ-
ленную на популяризацию знаний 
в сфере интеллектуальной соб-
ственности и необходимости реги-
страции объектов ИС, а также раз-
вивать и укреплять дружественные 
связи с международными органи-
зациями и патентными ведомства-
ми других стран.

Надеюсь, что размещенная в 
издании информация о системе 
правовой охраны объектов интел-
лектуальной собственности Казах-
стана окажется для Вас полезной и 
интересной. 

patent offices of other countries, 
the leadership and experts of 
NIIP actively participated in 
international events: the work 
of the WIPO General Assembly, 
the Standing Committee 
meetings at WIPO, the EAPO 
Administrative Council; working 
visits were made to the national 
offices of Tajikistan, Kyrgyzstan 
and Azerbaijan on the occasion 
of the 25th anniversary of the 
intellectual property systems, 
official visits to the United 
States Patent and Trademark 
Office (USPTO), the China 
National Intellectual Property 
Administration (CNIPA), the 
Federal Service for Intellectual 
Property (Rospatent). Working 
meetings with delegations 
of WIPO, EAPO, as well as 
representatives of the Ministry 
of the Republic of Tajikistan and 
the Ministry of Justice of the 
Republic of Uzbekistan were 
held in Astana.

The main priority for the 
Institute in 2019 will continue 
to be the qualitative provision 
of state and other services in 
the field of IP legal protection. 
NIIP will continue to digitize its 
activities, improve e-interaction 
with applicants, carry out work 
aimed at promoting knowledge 
in IP field and the need to 
register IP objects, and develop 
and strengthen friendly ties with 
international organizations and 
IP offices of other countries.

I hope the information 
presented in the publication 
about the IP system in 
Kazakhstan will be useful and 
interesting for you.

Ербол Оспанов, «ҰЗМИ» РМК директоры
Ербол Оспанов, Директор РГП «НИИС»
Yerbol Ospanov, Director of NIIP
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PROTECTION IN KAZAKHSTAN

 

Патенттік ведомство жұмысының барлық 
кезеңінде тіркелген объектілердің 
барлығы (ұлттық рәсім бойынша)

Всего зарегистрировано за весь период 
работы патентного ведомства  
(по национальной процедуре)

Total registered objects for the entire period 
of the patent office  

(by national procedure)

2018 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай 
бойынша қорғалады

Всего охраняется по состоянию  
на 31 декабря 2018 года

Total protected as of December 31, 2018

Тауар таңбалары
Товарные знаки
Trademarks

63162 44232

Өнертабыстар
Изобретения
Inventions

36823 2772

Пайдалы модельдер
Полезные модели
Utility models

3509 1683

Өнеркәсіптік үлгілер
Промышленные образцы
Industrial designs

3357 938

Селекциялық жетістіктер
Селекционные достижения
Selection achievements

893 337

ТШЖА
НМПТ
Appellations of origin

66 47

БАРЛЫҒЫ
ВСЕГО
TOTAL

107810 50009
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ДЕЯТЕЛЬнОСТЬ ПО ЭКСПЕРТИзЕ И РЕГИСТРаЦИИ ОБЪЕКТОВ 
ПРОмЫШЛЕннОЙ СОБСТВЕннОСТИ

ACTIVITY FOR EXAMINATION AND REGISTRATION OF 
INDUSTRIAL PROPERTY OBJECTS

«ҰЗМИ» РМК-ға 2018 жылы 
өнеркәсіптік меншік объектілерін 
тіркеуге 13 245 өтінім түсті.

Келіп түскен өтінімдердің 
негізгі үлесі тауар таңбаларына – 
11045 өтінімдерге тиесілі, оның 
ішінде 3738 өтінім ұлттық өтінім 
берушілерден, ал 1750 өтінім – 
ұлттық рәсім бойынша шетелдік 
өтінім берушілерден түсті. Бұдан 
басқа, 5557 халықаралық та-
уар таңбасына қатысты Ма-
дрид рәсімі бойынша Қазақстан 
Республикасының аумағында 
құқықтық қорғау сұралды.

Өнертабысқа 982 өтінім келіп 
түсті, оның ішінде ұлттық өтінім 
берушілерден – 789, шетелдік 
өтінім берушілерден – 193.

Пайдалы модельдерге 896 
өтінім келіп түсті, оның ішінде 
ұлттық өтінім берушілерден – 778, 
шетелдік өтінім берушілерден – 
118.

Өнеркәсіптік үлгілерге 253 
өтінім түсті, оның ішінде 83 өтінім 
– ұлттық өтінім берушілерден, 170 
– шетелдік өтінім берушілерден.

Селекциялық жетістіктерге 
– 67, оның ішінде ұлттық өтінім 
берушілерден – 57, шетелдік 
өтінім берушілерден – 10.

Тауар шығарылған жердің ата-
уына ұлттық өтініш берушілерден 
2 өтінім келіп түсті.

2018 жылы қорғау құжаттарын 
беруге алынған өтінімдер тура-
лы жалпы мәліметтер 1-кестеде 
берілген.

Берілген қорғау құжаттарының 
саны – 11 561 бірлікті құрады. 

Оның ішінде ұлттық өтінім 
берушілерге өнертабысқа – 589, 
шетелдік өтінім берушілерге – 
189; ұлттық өтінім берушілерге 

В 2018 году в РГП «НИИС» по-
ступило 13245 заявок на регистра-
цию объектов промышленной соб-
ственности. 

Основная доля поступивших за-
явок приходится на товарные зна-
ки – 11045 заявок, из которых 3738 
заявок поступили от националь-
ных заявителей, а 1750 заявок – от 
иностранных заявителей по нацио-
нальной процедуре. Помимо это-
го, в отношении 5557 международ-
ных товарных знаков была испро-
шена правовая охрана на террито-
рии Республики Казахстан по Ма-
дридской процедуре.

На изобретения поступило 982 
заявки, из которых от националь-
ных заявителей – 789, иностран-
ных – 193.

На полезные модели поступило 
896 заявок, 778 из которых поданы 
национальными заявителями, 118 
– иностранными.

На промышленные образцы 
поступило 253 заявки, из которых 
83 заявки – от национальных зая-
вителей, 170 – от иностранных.

На селекционные достижения – 
67, из которых 57 заявок было по-
дано от национальных заявителей, 
10 – от иностранных.

На наименования мест проис-
хождения товара поступило 2 заяв-
ки от национальных заявителей. 

Общие сведения о полученных 
заявках на выдачу охранных доку-
ментов в 2018 году представлены в 
Таблице 1.

Количество выданных охран-
ных документов составило – 11561 
единиц. 

Из них на изобретения наци-
ональным заявителям – 589, ино-
странным заявителям – 189; на по-

In 2018, RSE NIIP received 
13,245 applications for registration 
of industrial property objects.

The main share of the 
applications received falls on 
trademarks - 11045 applications, 
of which 3738 applications were 
received from national applicants, 
and 1750 applications from foreign 
applicants under the national 
procedure. In addition, it has been 
applied for legal protection on 
the territory of the Republic of 
Kazakhstan for 5557 international 
trademarks under the Madrid 
procedure.

982 applications were received 
for inventions, of which 789 from 
national applicants, 193 from 
foreign applicants.

896 applications were received 
for utility models, 778 of which 
were filed by national applicants, 
118 - by foreign ones.

There were 253 applications 
for industrial designs, of which 83 
applications were from national 
applicants, 170 from foreign ones.

Selection achievements – 67, 
of which 57 applications were 
submitted from national applicants, 
10 - from foreign applicants.

2 applications from national 
applicants were received for 
appellations of origin.

General information about 
the received applications for the 
issuance of documents of title in 
2018 presented in Table 1.

The number of issued 
documents of title amounted to 
11561 units.

Invention patents granted 
to 589 national applicants and 
189 to foreign applicants, 862 
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пайдалы модельдерге – 862, 
шетелдік өтінім берушілерге – 
88, ұлттық өтінім берушілерге 
селекциялық жетістіктерге – 69, 
шетелдік өтінім берушілерге – 
18, ұлттық өтінім берушілерге 
өнеркәсіптік үлгілерге – 67, 
шетелдік өтінім берушілерге – 152, 
тауар таңбаларына ұлттық өтінім 
берушілерге – 2466, шетелдік 
өтінім берушілерге – 1745, тауар 
таңбаларын халықаралық тіркеу – 
5311, тауар шығарылған жердің 
атауына ұлттық өтінім берушіге – 
4, шетелдік өтінім берушіге – 1. 

Сондай-ақ 2018 жылы 4 та-
уар таңбасы жалпыға бірдей 
белгілі тауар таңбасы деп танылды 
(ұлттық өтінім берушілерден – 3, 
шетелдік өтінім берушілерден – 1).

2018 жылы Өнеркәсіптік 
меншік объектілеріне берілген 
қорғау құжаттары бойынша жал-
пы мәліметтер 2-кестеде берілген.

лезные модели национальным за-
явителям – 862, иностранным зая-
вителям – 88, на селекционные до-
стижения национальным заяви-
телям – 69, иностранным заявите-
лям – 18, на промышленные образ-
цы национальным заявителям – 67, 
иностранным заявителям – 152, 
на товарные знаки националь-
ным заявителям – 2466, иностран-
ным заявителям – 1745, междуна-
родная регистрация товарных зна-
ков – 5311, на наименование места 
происхождения товара националь-
ному заявителю – 4, иностранному 
заявителю – 1. 

Также в 2018 году 4 товарных 
знака были признаны общеизвест-
ными (от национальных заявите-
лей – 3, от иностранных заявите-
лей – 1). 

Общие сведения по выданным 
охранным документам на объек-
ты промышленной собственности в 
2018 году представлены в Таблице 2.

utility model patents granted 
to national applicants and 88 to 
foreign applicants, 69 selection 
achievement patents granted 
to national applicants and 18 to 
foreign applicants, 67 industrial 
design patent granted to national 
applicants and 152 to foreign 
applicants, 2466 trademark 
registrations granted to national 
applicants and 1745 to foreign 
applicants under the national 
procedure, and 5311 under the 
Madrid procedure, 4 appellation 
of origin registrations granted 
to national applicants and 1 to 
foreign applicants.

Also in 2018, 4 trademarks 
were recognized as well-known 
(from national applicants - 3, from 
foreign applicants - 1).

General information on the 
issued documents of title for 
industrial property objects in 2018 
is presented in Table 2.

1-кесте
Таблица 1

Table 1
2018 жылы өнеркәсіптік меншік объектілеріне қорғау құжаттарын беруге келіп түскен  

өтінімдер туралы мәліметтер
Сведения о поступивших заявках на выдачу охранных документов на объекты  

промышленной собственности в 2018 году
Information on applications received for the issuance of documents of title for industrial property objects in 2018

Келіп түскен өтінімдер саны
Количество поступивших заявок
Number of applications received

Ұлттық өтінім берушілерінен
От национальных заявителей

From national applicants

Шетел өтінім берушілерінен
От иностранных Заявителей

From foreign applicants

Барлығы
Всего
Total

1 2 3 4
Өнертабыстар
Изобретения
Inventions

789 193 982

Пайдалы модельдер 
Полезные модели
Utility models

778 118 896

Өнеркәсіптік үлгілер 
Промышленные образцам
Industrial designs

83 170 253

Тауар таңбалары 
Товарные знаки
Trademarks

3738

7307

110451750
national 

procedure

5557
international 
procedure

ТШЖА
НМПТ
Appellations of origin

2 - 2
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1 2 3 4

Селекциялық жетістіктер 
Селекционные достижения
Selection achievements

жануарлар тұқымдары
породы животных

animal breeds
5 - 5

өсімдіктер сорттары
сорта растений
plant varieties

52 10 62

1-диаграмма
Диаграмма 1

Diagram 1
Ұлттық және шетелдік өтінімдердің қатынасы (2018)

Соотношение национальных и иностранных заявок (2018)
Ratio of national and foreign applications (2018)

Өнертабыстар/  
Изобретения/  

Inventions

Өнеркәсіптік үлгілер/ 
Промышленные образцы/ 

Industrial designs

ТШЖА/  
НМПТ/  

Appellations of origin

20%

80%

Ұлттық өтінім берушілердің өтінімдері/ Заявки от национальных заявителей/ Applications from national applicants

Шетелдік өтінім берушілердің өтінімдері/ Заявки от иностранных заявителей/ Applications from foreign applicants

Пайдалы модельдер/  
Полезные модели/  

Utility models

Тауар таңбалары/  
Товарные знаки/  

Trademarks 

Селекциялық жетістіктер/ 
Селекционные достижения/ 

Selection achievements

13%

87%

33%

67%

32%

68% 100%

15%

85%
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2-диаграмма
Диаграмма 2

Diagram 2
Өнеркәсіптік меншік объектілеріне келіп түскен өтінімдердің үлесі (2018)

Доли поступивших заявок в разрезе объектов промышленной собственности (2018)
Shares of applications received in the context of industrial property objects (2018)

 Өнертабыстар/ Изобретения/ Inventions
 Пайдалы модельдер/ Полезные модели/ Utility models
 Өнеркәсіптік үлгілер/ Промышленные образцы/ Industrial designs
 Тауар таңбалары/ Товарные знаки/ Trademarks 
 ТШЖА/ НМПТ/ Appellations of origin
 Селекциялық жетістіктер/ Селекционные достижения/ Selection achievements

0,1% 0,9% 7%
7%

2%

83%

2-кесте
Таблица 2

Table 2

2018 жылы өнеркәсіптік меншік объектілеріне берілген қорғау құжаттары туралы мәліметтер (тауар 
таңбаларына Мадрид процедурасы бойынша құқықтық қорғау беруді қоса алғанда)

Сведения о выданных охранных документах на объекты промышленной собственности в 2018 году 
(включая предоставление правовой охраны товарным знакам по Мадридской процедуре)

Distribution of issued documents of title to national and foreign applicants (including the provision of legal 
protection for trademarks under the Madrid procedure) (2018)

Количество выданных охранных документов
Национальным заявителям Иностранным заявителям

Өнертабысқа 
На изобретения
Inventions

589 189

Барлығы 
Всего
Total

778

Пайдалы модельдерге 
На полезные модели
Utility models

862 88

Барлығы 
Всего
Total

950

Өнеркәсіптік үлгілерге 
На промышленные образцы
Industrial designs

67 152

Барлығы 
Всего
Total

219

Селекциялық жетістіктерге 
На селекционные достижения
Selection achievements

69 18

Барлығы / Всего / Total 87
Тауар шығарылған жерлер атауларына
На наименование места происхождения товара
Appellation of origin

4 1
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Количество выданных охранных документов
Национальным заявителям Иностранным заявителям

Барлығы 
Всего
Total

5

Тауар таңбаларына (ұлттық процедура бойынша)
На товарные знаки (по национальной процедуре)
Trademarks (according to the national procedure)

2466 1745

Барлығы 
Всего
Total

4211

Берілген қорғау құжаттарының жалпы саны 
Общее количество выданных охранных документов 
Total number of issued documents of title 

6250

Халықаралық процедура бойынша тауар таңбаларына 
құқықтық қорғау берілді
Предоставлена правовая охрана товарным знакам по 
международной процедуре
Provision of legal protection for trademarks by international 
procedure

5311

3-диаграмма
Диаграмма 3

Diagram 3

Берілген қорғау құжаттарын ұлттық және шетелдік өтінім берушілерге бөлу (тауар таңбаларына Мадрид 
процедурасы бойынша құқықтық қорғау беруді қоса алғанда) (2018)

Распределение выданных охранных документов национальным и иностранным заявителям (включая 
предоставление правовой охраны товарным знакам по Мадридской процедуре) (2018)

Distribution of issued documents of title to national and foreign applicants (including the provision of legal 
protection for trademarks under the Madrid procedure) (2018)

Өнертабыстар/  
Изобретения/  

Inventions

Пайдалы модельдер/  
Полезные модели/  

Utility models

Өнеркәсіптік үлгілер/ 
Промышленные образцы/ 

Industrial designs
24%

76%

9%

91%

31%

69%

 Ұлттық өтінім берушілер/ Национальные заявители/ National applicants

 Шетелдік өтінім берушілер/Иностранные заявители/ Foreign applicants

Тауар таңбалары/  
Товарные знаки/  

Trademarks 

ТШЖА/  
НМПТ/  

Appellations of origin

Селекциялық жетістіктер/ 
Селекционные достижения/ 

Selection achievements
26%

74%

20%

80%

21%

79%
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4-диаграмма
Диаграмма 4

Diagram 4
Тіркелген өнеркәсіптік меншік объектілерінің үлесі (2018)  

(тауар таңбаларына Мадрид процедурасы бойынша құқықтық қорғау беруді қоса алғанда)
Доли зарегистрированных объектов промышленной собственности (2018)  

(включая предоставление правовой охраны товарным знакам по Мадридской процедуре)
Shares of registered industrial property objects (2018) 

(including the provision of legal protection for trademarks under the Madrid procedure)

 Өнертабыстар/ Изобретения/ Inventions
 Пайдалы модельдер/ Полезные модели/ Utility models
 Өнеркәсіптік үлгілер/ Промышленные образцы/ Industrial designs
 Тауар таңбалары/ Товарные знаки/ Trademarks 
 ТШЖА/ НМПТ/ Appellations of origin
 Селекциялық жетістіктер/ Селекционные достижения/ Selection achievements

0,1% 0,9% 7%

8%

2%

82%
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ӨнЕРТаБЫСТаР
ИзОБРЕТЕнИЯ 

INVENTIONS 
2018 жылы өнертабысқа түскен 

өтінімдердің жалпы саны 982 
бірлікті құрады, бұл 2017 жылғы 
ұқсас көрсеткіштен 20% төмен.

Патенттік ведомство 
жұмысының барлық кезеңінде 
өнертабысқа өтінім беру серпіні, 
сондай-ақ ұлттық және шетелдік 
өтінім берушілер жалпы саннан 
берген өтінімдер үлесі 3-кесте-
де және 5 және 6-диаграммалар-
да берілген.

Общее количество поступив-
ших заявок на изобретения в 2018 
году составило 982 единицы, что 
ниже аналогичного показателя 
2017 года на 20%.

Динамика подачи заявок на 
изобретения за весь период рабо-
ты патентного ведомства, а также 
доля заявок, поданных националь-
ными и иностранными заявителя-
ми от общего числа, представлены 
в Таблице 3 и Диаграммах 5 и 6. 

The total number of applications 
received for inventions in 2018 was 
982 units, which is 20% lower than 
the same indicator in 2017.

The dynamics of filing 
applications for inventions for the 
entire period of the patent office 
activity, as well as the share of 
applications filed by national and 
foreign applicants of the total, are 
presented in Table 3 and Diagrams 
5 and 6.

3-кесте
Таблица 3

Table 3
Өнертабысқа берілген өтінімдер динамикасы

Динамика подачи заявок на изобретения
Dynamics of filing applications for inventions 

Өтінімдер / Заявки / Applications 2014 2015 2016 2017 2018 1992-2018
Берілгені, барлығы / Подано, всего / Filed, total 2012 1503 1221 1228 982 44942

Соның ішінде: / Из них: / Wherein:

Ұлттық өтінім берушілермен  
Национальными заявителями
By national applicants

1740 1271 990 1055 789 38520

Шетел өтінім берушілермен  
Иностранными заявителями
By foreign applicants

272 232 231 173 193 6422

5-диаграмма
Диаграмма 5

Diagram 5
Соңғы 5 жылда өнертабысқа келіп түскен өтінімдер динамикасы

Динамика подачи заявок на изобретения за последние 5 лет
Dynamics of filing applications for inventions for the last 5 years

2500

2000

1500

1000

500

2014 2015 2016 2017 2018
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6-диаграмма
Диаграмма 6

Diagram 6
Ұлттық және шетелдік өтінімдер қатынасы (2018)

Соотношение национальных и иностранных заявок (2018)
Ratio of national and foreign applications (2017)

Ұлттық өтінім берушілер/ Национальные заявители/ National applicants

Шетелдік өтінім берушілер/Иностранные заявители/ Foreign applicants

20%

80%
4-кесте

Таблица 4
Table 4

Өнертабысқа формалды сараптама жүргізу кезеңіне келіп түскен шетелдік өтінімдерді бөлу
Распределение иностранных заявок на изобретения, поступивших на стадию формальной экспертизы

Distribution of foreign applications for inventions received at the stage of formal examination

Шетелдік өтінімдер
Иностранные заявки
Foreign applications

2018
Барлығы 

Всего 
Total

Жақын шетелдер 
Ближнее зарубежье

Near abroad

Алыс шетелдер 
Дальнее зарубежье

Far abroad
Конвенциялық басымдық сұратумен берілгендері 
Поданные с испрашиванием конвенционного приоритета
Filed with purchase of convention priority

6 22 28

Конвенциялық басымдық сұратпай берілгендері 
Поданные без испрашивания конвенционного приоритета
Filed without purchase of convention priority 

4 2 6

РСТ процедурасы бойынша ұлттық фазаға кіргендері 
Вступившие в национальную фазу по процедуре РСТ
Entered into national phase under PCT procedure

13 157 170

Белгіленген/ Выделенная/ Highlighted - 1 1
Барлығы / Всего / Total 23 182 205

6-кестеде халықаралық және 
еуразиялық рәсімдер бойынша 
«ҰЗМИ» РМК арқылы жылдар бой-
ынша өнертабыстарға берілген 
өтінімдерді бөлу көрсетілген. 

2018 жылы Патенттік кооперация 
туралы шарт процедурасы бойынша 
(РСТ) берілген өтінімдер санының 
2017 жылмен салыстырғанда 37,9%-
ға, Еуразиялық патент конвенция-
сы процедурасы бойынша (ЕАПК) – 
23,4%-ға төмендеуі байқалады.

В Таблице 6 показано распре-
деление по годам заявок на изо-
бретения, поданных через РГП 
«НИИС» по международной и ев-
разийской процедурам. 

В 2018 году наблюдается пони-
жение количества заявок, подан-
ных по процедуре Договора о па-
тентной кооперации (РСТ) в срав-
нении с 2017 годом на 37,9 %, по 
процедуре Евразийской патентой 
конвенции (ЕАПК) – 23,4 %.

Table 6 shows the distribution 
by year of applications for 
inventions filed through NIIP 
by international and eurasian 
procedures.

In 2018, there is a decrease in 
the number of applications filed 
under the Patent Cooperation 
Treaty (PCT) procedure compared 
with 2017 by 37.9%, and under 
the Eurasian Patent Convention 
(EAPC) procedure - 23.4%.
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5-кесте
Таблица 5

Table 5
Халықаралық және еуразиялық процедуралары бойынша өнертабысқа берілген өтінімдер динамикасы

Динамика подачи заявок на изобретения по международной и евразийской процедурам
Dynamics of filing applications for inventions on international and Eurasian procedures

2014 2015 2016 2017 2018
Барлығы 2003-2018

Всего 2003-2018
Total 2003-2018

РСТ процедурасы бойынша 
берілгендер 
Поданные по процедуре РСТ
Filed under the PCT

23 24 19 29 18 262

ЕАПК процедурасы бойынша 
берілгендер 
Поданные по процедуре ЕАПК
Filed under the EAPC

74 56 53 107 82 676

7-диаграмма
Диаграмма 7

Diagram 7
Соңғы 5 жылда халықаралық және еуразиялық процедуралар бойынша өнертабысқа  

берілген өтінімдер динамикасы
Динамика подачи заявок на изобретения по международной и евразийской процедурам  

за последние 5 лет
Dynamics of filing applications for inventions on international and Eurasian procedures for the last 5 years

 РСТ процедурасы бойынша берілгендер/ 
 Поданные по процедуре РСТ/ 
 Filed under the PCT procedure

 ЕАПК процедурасы бойынша берілгендер/ 
 Поданные по процедуре ЕАПК/ 
 Filed under the EAPC procedure
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Өнертабысқа ұлттық өті нім-
дерді Қазақстан Республика сының 
өңірлері бойынша бөлу 6-кестеде 
берілген.

Патенттік ведомство жұмысы-
ның барлық кезеңінде байқа латын 
жалпы үрдіс өзгеріссіз қалды: 
2018 жылы өнертабысқа өтінім 
берушілердің ең көп саны Алматы 
қаласынан келіп түсті (48,7 %).

Распределение национальных 
заявок на изобретения по регио-
нам Республики Казахстан пред-
ставлено в Таблице 6.

Общая тенденция, наблюдаю-
щаяся за весь период работы па-
тентного ведомства, осталась не-
изменной: в 2018 году наибольшее 
количество заявок на изобретения 
поступило от заявителей из города 
Алматы (48,7 %).

Distribution of national 
applications for inventions 
by region of the Republic of 
Kazakhstan is presented in Table 6.

General trend observed over 
the entire period of the patent 
office remained unchanged: 
in 2018 the largest number of 
applications for inventions filed by 
applicants from Almaty (48.7%).
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6-кесте
Таблица 6

Table 6
Қазақстан Республикасының өңірлері бойынша өнертабысқа берілген ұлттық өтінімдерді бөлу  

(соңғы 5 жылда)
Динамика подачи национальных заявок на изобретения в разрезе регионов Республики Казахстан  

(за последние 5 лет)
Dynamics of filing national applications for inventions in the context of the regions  

of the Republic of Kazakhstan (for the last 5 years)

Өңір/ Регион/ Region 2014 2015 2016 2017 2018
Барлығы (2014-2018)

Всего (2014-2018)
Total (2014-2018)

Алматы/ Almaty 773 530 447 484 384 2618
Қарағанды облысы/ 
Карагандинская область/ 
Karaganda region

171 91 76 113 86 537

Астана/ Astana 320 169 146 168 84 887
Шығыс Қазақстан облысы/ 
Восточно-Казахстанская область/ 
East Kazakhstan region

63 68 49 46 48 274

Павлодар облысы/ 
Павлодарская область/ 
Pavlodar region

68 97 54 52 35 306

Алматы облысы/ 
Алматинская область/ 
Almaty region

45 37 38 17 32 169

Шымкент (2018 жылға дейін, қала Оңтүстік Қазақстан 
облысының бөлігі болды)/ 
Шымкент (до 2018 года город входил в состав Южно-
Казахстанской области)/ 
Shymkent (until 2018 the city was part of the South 
Kazakhstan region)

22 22

Қостанай облысы/ 
Костанайская область/ 
Kostanay region

26 28 22 22 16 114

Маңғыстау облысы/ 
Мангистауская область/ 
Mangystau region

12 12 13 5 16 58

Ақмола облысы/ 
Акмолинская область/ 
Akmola region

24 28 19 18 13 102

Ақтөбе облысы/ 
Актюбинская область/ 
Aktobe region

10 16 10 9 13 58

Атырау облысы/ 
Атырауская область/ 
Atyrau region

7 15 11 11 11 55

Жамбыл облысы/ 
Жамбылская область/ 
Zhambyl region

54 40 18 19 8 139

Батыс Қазақстан облысы/ 
Западно-Казахстанская область/ 
West-Kazakhstan region

18 12 11 11 7 59
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Өңір/ Регион/ Region 2014 2015 2016 2017 2018
Барлығы (2014-2018)

Всего (2014-2018)
Total (2014-2018)

Түркістан облысы (2018 жылға дейін Оңтүстік 
Қазақстан облысы деп аталды)/ 
Туркестанская область (до 2018 года Южно-
Казахстанская область)/ 
Turkistan region (until 2018 was called the South 
Kazakhstan region)

107 103 47 48 6 311

Солтүстік Қазақстан облысы/ 
Северо-Казахстанская область/ 
North Kazakhstan region

24 12 3 11 6 56

Қызылорда облысы/ 
Кызылординская область/ 
Kyzylorda region

18 13 26 21 2 80

Барлығы/ Всего/ Total 1740 1271 990 1055 789 5845

8-диаграмма
Диаграмма 8

Diagram 8

Өнертабысқа берілген ұлттық өтінімдерді Қазақстан Республикасының өңірлері бойынша бөлу (2018)
Распределение национальных заявок на изобретения по регионам Республики Казахстан (2018)
Distribution of national applications for inventions by regions of the Republic of Kazakhstan (2018)
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Өтінім берген ұлттық өтінім 
берушілер құрамында жеке 
және заңды тұлғаларға тиесілігі 
бойынша өнертабыстарға 
ұлттық өтінімдерді бөлу 7-ке-
стеде көрсетілген. Заңды және 
жеке тұлғалардан алынған 
өтінімдердің үлесі шама-
мен тең (тиісінше 50,6% және 
49,4%).

Распределение национальных 
заявок на изобретения по принад-
лежности к физическим и юри-
дическим лицам в составе нацио-
нальных заявителей, подавших за-
явки, отражены в Таблице 7. Доли 
заявок, полученных от юридиче-
ских и физических лиц, практиче-
ски равны (50,6 % и 49,4 % соответ-
ственно).

Distribution of national applica-
tions for inventions by belonging 
to individuals and legal entities 
as part of national applicants 
who submitted applications 
are reflected in Table 7. Shares 
of applications received from 
legal entities and individuals are 
almost equal (50.6% and 49.4%, 
respectively).

7-кесте
Таблица 7

Table 7

Өнертабысқа берліген ұлттық өтінімдерді Қазақстан Республикасының өңірлері бойынша бөлу (2018)
Распределение национальных заявок на изобретения по регионам Республики Казахстан (2018)
Distribution of national applications for inventions by regions of the Republic of Kazakhstan (2018)

Өңір/ Регион/ Region

Заңды тұлғалардан 
түскен өтінімдер саны/
Количество заявок от 

юридических лиц/
Number of applications 

from legal entities

Жеке тұлғалардан түскен 
өтінімдер саны/

Количество заявок от 
физических лиц/

Number of applications 
from individuals

Барлығы
Всего 
Total

Алматы/ Almaty 162 222 384
Қарағанды облысы/ Карагандинская область/ 
Karaganda region 44 42 86

Астана/ Astana 39 45 84
Шығыс Қазақстан облысы/ Восточно-Казахстанская область/ 
East Kazakhstan region 33 15 48

Павлодар облысы/ Павлодарская область/ 
Pavlodar region 27 8 35

Алматы облысы/ Алматинская область/ Almaty region 17 15 32
Шымкент (2018 жылға дейін, қала Оңтүстік Қазақстан облысының 
бөлігі болды)/ 
Шымкент (до 2018 года город входил в состав Южно-Казахстанской 
области)/ 
Shymkent (until 2018 the city was part of the South Kazakhstan region)

18 4 22

Қостанай облысы/ Костанайская область/ 
Kostanay region 12 4 16

Маңғыстау облысы/ Мангистауская область/ 
Mangystau region 11 5 16

Ақмола облысы/ Акмолинская область/ 
Akmola region 7 6 13

Ақтөбе облысы/ Актюбинская область/ Aktobe region 11 2 13
Атырау облысы/ Атырауская область/ Atyrau region 2 9 11
Жамбыл облысы/ Жамбылская область/ 
Zhambyl region 4 4 8

Батыс Қазақстан облысы/ 
Западно-Казахстанская область/ 
West-Kazakhstan region

5 2 7

Түркістан облысы (2018 жылға дейін Оңтүстік Қазақстан облысы деп 
аталды)/ 
Туркестанская область (до 2018 года Южно-Казахстанская область)/ 
Turkistan region (until 2018 was called the South Kazakhstan region)

4 2 6

Солтүстік Қазақстан облысы/ Северо-Казахстанская область/ 
North Kazakhstan region 2 4 6

Қызылорда облысы/ Кызылординская область/ 
Kyzylorda region 1 1 2

Барлығы/ Всего/ Total 399 390 789
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9-диаграмма
Диаграмма 9

Diagram 9

Өнертабысқа берілген ұлттық өтінімдерді өтінім берушілердің санаттары бойынша бөлу (2018)
Распределение национальных заявок на изобретения по категориям заявителей (2018)

Distribution of national applications for inventions by categories of applicants (2018)

 Заңды тұлғалардың өтінімдері/ Заявки от юридических лиц/ Applications from legal entities

 Жеке тұлғалардың өтінімдері/ Заявки от физических лиц/ Applications from individuals
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Өнертабысқа өтінімдерді 
шығарылған елдер бойынша бөлу 
8-кестеде берілген.

Кестедегі деректерден 
өтінімдердің ең көп саны Швей-
цария (24,9 %) және АҚШ (24,4%) 
өтінім берушілерден алынғаны 
байқалады.

Распределение заявок на изо-
бретения по странам происхо-
ждения представлено в Таблице 8. 

Из данных таблицы следу-
ет, что наибольшее количество 
заявок получено от заявителей 
из Швейцарии (24,9 %) и США 
(24,4 %).

Distribution of applications for 
inventions by country of origin is 
presented in Table 8.

From the table it follows that 
the largest number of applications 
received from applicants from 
Switzerland (24.9%) and the United 
States (24.4%).

8-кесте
Таблица 8

Table 8
Өтінім берушінің шыққан мемлекеті бойынша өнертабысқа берілген шетелдік өтінімдер динамикасы 

(соңғы 5 жылда)
Динамика подачи иностранных заявок на изобретения в разрезе стран происхождения  

(за последние 5 лет)
Dynamics of filing of foreign applications for inventions in the context of countries of origin (for the last 5 years)

№
Өтінімдер шыққан ел

Страна происхождения заявки
Country of origin of an application

2014 2015 2016 2017 2018
Барлығы (2014-2018)

Всего (2014-2018)
Total (2014-2018)

1. Швейцария/ Switzerland (CH) 61 30 73 42 48 254
2. АҚШ/ США/ USA (US) 66 65 33 31 47 242
3. Ресей/ Россия/ Russia (RU) 15 12 22 22 20 91
4. Қытай/ Китай/ China (CN) 7 10 8 14 19 58
5. Франция/ France (FR) 17 21 12 16 12 78
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№
Өтінімдер шыққан ел

Страна происхождения заявки
Country of origin of an application

2014 2015 2016 2017 2018
Барлығы (2014-2018)

Всего (2014-2018)
Total (2014-2018)

6. Германия/ Germany (DE) 16 15 18 6 7 62
7. Италия/ Italy (IT) 14 10 5 9 6 44
8. Корея/ Korea (KR) 11 5 12 9 4 41
9. Швеция/ Sweden (SE) 9 4 2 - 4 19
10. Ұлыбритания/ Великобритания/ Great Britain (GB) 2 1 2 4 4 13
11. Украина/ Ukraine (UA) 3 6 4 6 3 22
12. Польша/ Poland (PL) 2 2 2 2 3 11
13. Бельгия/ Belgium (BE) - - - - 3 3
14. Жапония/ Япония/ Japan (JP) 3 3 5 3 2 16
15. Австрия/ Austria (AT) 3 1 1 - 2 7
16. Түркия/ Турция/ Turkey (TR) 10 10 6 1 1 28
17. Канада/ Canada (CA) 8 4 4 3 1 20
18. Израиль/ Israel (IL) 4 7 - - 1 12
19. Австралия/ Australia (AU) 3 4 1 - 1 9
20. Финляндия/ Finland (FI) 1 - - - 1 2
21. Бразилия/ Brazil (BR) - 1 1 - 1 3
22. Үндістан/ Индия/ India (IN) - - 1 - 1 2
23. Словакия/ Slovakia (SK) - 1 - - 1 2
24. Чехия/ Czech Republic (CZ) - - - - 1 1
25. Дания/ Denmark (DK) 5 12 1 - - 18
26. Испания/ Spain (ES) 1 2 1 2 - 6
27. Кипр/ Cyprus (CY) 1 1 - - - 2
28. Нидерланды/ Netherlands (NL) 4 3 2 1 - 10
29. Тайвань/ Taiwan (TW) 2 - - - - 2
30. Өзбекстан/ Узбекистан (UZ) 1 - 2 - - 3
31. Чили/ Chile (CL) 1 - 3 - - 4

32. Оңтүстік Африка/ Южно-Африканская 
Республика/ South Africa (ZA) 1 - - - - 1

33. Британдық Виргин аралдары/ Британские 
Виргинские острова/ British Virgin Islands (VG) 1 - - - - 1

34. Болгария/ Bulgaria (BG) - 1 - - - 1
35. Литва/ Lithuania (LT) - 1 - - - 1
36. Беларусь/ Belarus (BY) - - 1 - - 1
37. Бермуды/ Bermuda (BM) - - 1 - - 1
38. Перу/ Peru (PE) - - 1 - - 1
39. Гонконг/ Hong Kong (HK) - - 4 - - 4
40. Норвегия/ Norway (NO) - - - 1 - 1
41. Ирландия/ Ireland (IE) - - - 1 - 1

Барлығы/ Всего/ Total 272 232 231 173 193 1101
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10-диаграмма
Диаграмма 10

Diagram 10

Өнертабыстарға берілген шетелдік өтінімдерді өтінім берушінің шыққан мемлекеті бойынша бөлу (2018)
Распределение иностранных заявок на изобретения по странам происхождения (2018)

Distribution of foreign applications for inventions by countries of origin (2018)
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11-диаграмма
Диаграмма 11

Diagram 11

Өнертабыстарға өтінім берушінің шыққан мемлекеті бойынша шетелдік өтінімдердің  
пайыздық қатынасы (2018)

Процентное соотношение иностранных заявок на изобретения по странам происхождения (2018)
Percentage of foreign applications for inventions by countries of origin (2018)

 Швейцария/ Switzerland (CH)
 АҚШ/ США/ USA (US)
 Ресей/ Россия/ Russia (RU)
 Қытай/ Китай/ China (CN)
 Франция/ France (FR)
 Басқалар/ Другие/ Other
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12-диаграмма
Диаграмма 12

Diagram 12

Өнертабысқа ең көп өтінім берген өтінім берушілер (2018)
Заявители, подавшие наибольшее количество заявок на изобретения (2018)

Applicants who submitted the largest number of applications for inventions (2018)

Кадыров Жаннат Нургалиевич/ Zhannat Kadyrov

Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті/ 
Карагандинский государственный технический 

университет/ Karaganda State Technical University

Satbayev University

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік 
университеті/ Павлодарский государственный 

университет имени С. Торайгырова/  
S.Toraighyrov Pavlodar State University

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

2018 жылы өнертабысқа 778 
патент берілді, бұл 2017 жылғы 
көрсеткіштен 10,5%-ға аз.

Патенттік ведомство жұмы-
сы ның барлық кезеңінде 
өнертабысқа патенттерді беру ди-
намикасы 9-кестеде көрсетілген.

В 2018 году выдано 778 патен-
тов на изобретения, что на 10,5% 
меньше аналогичного показателя 
2017 года.

Динамика выдачи патентов на 
изобретения за весь период ра-
боты патентного ведомства пред-
ставлена в Таблице 9. 

In 2018, 778 patents for 
inventions were granted, which is 
10.5% less than the same indicator 
of 2017.

Dynamics of issuing patents for 
inventions over the entire period of 
the patent office are presented in 
Table 9. 

9-кесте
Таблица 9

Table 9

Өнертабысқа берілген патенттер динамикасы
Динамика выдачи патентов на изобретения 
Dynamics of granting patents for inventions

Қорғау құжаттары  
Охранные документы 

Documents of title
2014 2015 2016 2017 2018 1993-2018

Берілгені, барлығы / Выдано, всего /
Issued, total 1504 1504 1011 869 778 36823

Ұлттық өтінім берушілерге / Национальным заявителям / National applicants
Алдын ала патенттер 
Предварительные патенты 
Provisional patents

- - - - - 15840

Патенттер / Патенты / Patents 203 250 331 638 588 6465
Инновациялық патенттер 
Инновационные патенты 
Innovation patents

1091 1084 476 12 1 9084

Шетелдік өтінім берушілерге / Иностранным заявителям / Foreign applicants
Алдын ала патенттер 
Предварительные патенты 
Provisional patents

- - - - - 1405

Патенттер / Патенты / Patents 208 158 202 219 189 3940
Инновациялық патенттер 
Инновационные патенты 
Innovation patents

2 12 2 - - 89
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13-диаграмма
Диаграмма 13

Diagram 13
Соңғы 5 жылда өнертабысқа берілген патенттер динамикасы

Динамика выдачи патентов на изобретения за последние 5 лет
Dynamics of granting patents for inventions for the last 5 years
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Ұлттық құқық иеленушілерге 
өнертабысқа берілген патент-
тер туралы мәліметтер 10-ке-
стеде берілген, оның ішінде па-
тент иеленушілердің ең көп саны 
Алматы қаласына (52%), Астана 
қаласына (15,5%), Қарағанды об-
лысына (7,8%) және Павлодар об-
лысына (7%) келеді.

Сведения о выданных патен-
тах на изобретения национальным 
правообладателям представлены в 
Таблице 10, из которой видно, что 
наибольшее количество патенто-
обладателей приходится на город 
Алматы (52%), город Астана (15,5%), 
Карагандинскую область (7,8%) и 
Павлодарскую область (7%).

Information on patents 
granted for inventions to 
national rightholders is 
presented in Table 10, from 
which it is clear that the largest 
number of patent holders is in 
Almaty (52%), Astana (15.5%), 
Karaganda region (7.8%) and 
Pavlodar region (7%).

10-кесте
Таблица 10

Table 10

Қазақстан Республикасының өңірлері бойынша өнертабысқа берілген патенттер динамикасы  
(соңғы 5жылда)

Динамика выдачи патентов на изобретения в разрезе регионов Республики Казахстан  
(за последние 5 лет)

Dynamics of granting patents for inventions in the context of the regions of the Republic of Kazakhstan  
(for the last 5 years)

Өңір/ Регион/ Region 2014 2015 2016 2017 2018
Барлығы (2014-2018)

Всего (2014-2018)
Total (2014-2018)

Алматы/ Almaty 592 639 361 310 306 2208
Астана/ Astana 180 183 135 72 91 661
Қарағанды облысы/ 
Карагандинская область/ 
Karaganda region

105 91 51 47 46 340

Павлодар облысы/ 
Павлодарская область/ 
Pavlodar region

34 61 45 44 41 225

Шығыс Қазақстан облысы/ 
Восточно-Казахстанская область/ 
East Kazakhstan region

64 65 40 42 27 238

Шымкент (2018 жылға дейін, қала Оңтүстік Қазақстан 
облысының бөлігі болды)/ 
Шымкент (до 2018 года город входил в состав 
Южно-Казахстанской области)/ 
Shymkent (until 2018, the city was part of the South 
Kazakhstan region)

12 12

Алматы облысы/ Алматинская область/ Almaty region 53 43 11 15 11 133
Жамбыл облысы/ Жамбылская область/ Zhambyl region 42 61 26 16 9 154
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Өңір/ Регион/ Region 2014 2015 2016 2017 2018
Барлығы (2014-2018)

Всего (2014-2018)
Total (2014-2018)

Атырау облысы/ Атырауская область/ Atyrau region 4 5 4 9 9 31
Түркістан облысы (2018 жылға дейін Оңтүстік Қазақстан 
облысы деп аталды)/ 
Туркестанская область (до 2018 года Южно-Казахстанская 
область)/ 
Turkistan region (until 2018 was called the South Kazakhstan 
region)

98 74 70 37 7 286

Қостанай облысы/ Костанайская область/ Kostanay region 31 15 19 13 7 85
Ақмола облысы/ Акмолинская область/ Akmola region 22 23 8 8 7 68
Маңғыстау облысы/ 
Мангыстауская область/ 
Mangystau region

16 9 14 13 5 57

Батыс Қазақстан облысы/ 
Западно-Казахстанская область/ 
West Kazakhstan region

17 24 5 7 3 56

Қызылорда облысы/ 
Кызылординская область/ 
Kyzylorda region

8 14 7 8 3 40

Солтүстік Қазақстан облысы/ 
Северо-Казахстанская область/ 
North Kazakhstan region

18 21 6 5 2 52

Ақтөбе облысы/ Актюбинская область/ Aktobe region 10 6 5 4 2 27
Барлығы/ Всего/ Total 1294 1334 807 650 588 4673

14-диаграмма
Диаграмма 14

Diagram 14

Өнертабысқа берілген патенттерді Қазақстан Республикасының өңірлері бойынша бөлу (2018)
Распределение выданных патентов на изобретения по регионам Республики Казахстан (2018)

Distribution of issued patents for inventions by regions of the Republic of Kazakhstan (2018)
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11-кесте 2018 жылы шыға рыл-
ған елдер бойынша шетелдік өтінім 
берушілерге өнертабысқа берілген 
патенттер бойынша мәліметтерден 
тұрады. Патенттердің ең көп саны 
Швейцария (36,5%) және АҚШ 
(12,2%) резиденттеріне берілді.

Таблица 11 содержит сведения 
по выданным в 2018 году патен-
там на изобретения иностранным 
заявителям в разрезе стран про-
исхождения. Наибольшее количе-
ство патентов выдано резидентам 
Швейцарии (36,5%) и США (12,2%).

Table 11 contains information 
on patents for inventions to 
foreign applicants issued in 2018 
by country of origin. The largest 
number of patents granted to 
residents of Switzerland (36.5%) 
and the United States (12.2%).

11-кесте
Таблица 11

Table 11

Шетелдік өтінім берушілерге өнертабысқа берілген патенттерді өтінім берушінің шыққан мемлекеті 
бойынша бөлу (2018)

Распределение выданных патентов на изобретения иностранным заявителям по странам 
происхождения (2018)

Distribution of granted patents for inventions to foreign applicants by country of origin (2018)

№
Өтінімдер шыққан ел

Страна происхождения заявки
Country of origin of an application

2018

1 2 3
1. Швейцария/ Switzerland (CH) 69
2. АҚШ/ США/ USA (US) 23
3. Ресей/ Россия/ Russia (RU) 17
4. Германия/ Germany (DE) 12
5. Франция/ France (FR) 11
6. Италия/ Italy (IT) 9
7. Корея/ Korea (KR) 9
8. Қытай/ Китай/ China (CN) 8
9. Португалия/ Portugal (PT) 4
10. Канада/ Canada (CA) 3
11. Жапония/ Япония/ Japan (JP) 3
12. Түркия/ Турция/ Turkey (TR) 2
13. Украина/ Ukraine (UA) 2
14. Нидерланды/ Netherlands (NL) 2
15. Бразилия/ Brazil (BR) 2
16. Чили/ Chile (CL) 2
17. Швеция/ Sweden (SE) 1
18. Польша/ Poland (PL) 1
19. Ұлыбритания/ Великобритания/ Great Britain (GB) 1
20. Дания/ Denmark (DK) 1
21. Австралия/ Australia (AU) 1
22. Үндістан/ Индия/ India (IN) 1
23. Испания/ Spain (ES) 1
24. Қырғызстан/ Кыргызстан/ Kyrgyzstan (KG) 1
25. Перу/ Peru (PE) 1
26. Беларусь/ Belarus (BY) 1
27. Чехия/ Czech Republic (CZ) 1

Барлығы/ Всего/ Total 189
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15-диаграмма
Диаграмма 15

Diagram 15

Шетелдік өтінім берушілерге өнертабысқа берілген патенттер (2018)
Патенты на изобретения, выданные иностранным заявителям (2018)

Patents for inventions issued to foreign applicants (2018)
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16-диаграмма
Диаграмма 16

Diagram 16

Өтінім берушінің шыққан мемлекеті бойынша шетелдік өтінім берушілерге өнертабысқа берілген 
патенттердің пайыздық қатынасы (2018)

Процентное соотношение выданных патентов на изобретения иностранным заявителям по странам 
происхождения (2018)

Percentage of issued patents for inventions to foreign applicants by country of origin (2018)

 Швейцария/ Switzerland (CH)
 АҚШ/ США/ USA (US)
 Ресей/ Россия/ Russia (RU)
 Қытай/ Китай/ China (CN)
 Франция/ France (FR)
 Германия/ Germany (DE)
 Италия/ Italy (IT)
 Басқалар/ Другие/ Other
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Distribution of documents of 
title issued for inventions in the 
IPC sections in 2018 is presented 
in Table 12, the data of which 
indicate the predominance of the 
type of protection under sections 
A “Human necessities” (34%) 
and C “Chemistry; Metallurgy” 
(22.4%).

ХПК бөлімдері бойын-
ша өнертабыстарға 2018 жылы 
берілген қорғау құжаттарын 
бөлу 12-кестеде берілген, оның 
деректері «Адамның өмірлік 
қажеттіліктерін қанағаттандыру» 
(34%) және «Химия, металлургия» 
(22,4%) бөлімдері бойынша қорғау 
түрінің басым екенін көрсетеді.

Распределение выданных в 
2018 году охранных документов 
на изобретения по разделам МПК 
представлено в Таблице 12, данные 
которой свидетельствуют о пре-
обладании вида охраны по разде-
лам А «Удовлетворение жизненных 
потребностей человека» (34%) и С 
«Химия и металлургия» (22,4%).

12-кесте
Таблица 12

Table 12

Өнертабыстарға берілген патенттерді ХПК тараулары бойынша бөлу (2018)
Распределение выданных патентов на изобретения по разделам МПК (2018)

Distribution of issued patents for inventions by sections of IPC (2018)

ХПК тарауы 
Раздел МПК 
IPC section

Берілген қорғау құжаттарының саны  
Количество выданных охранных документов 

Number of issued documents
Ұлттық  

Национальные 
National

Шетелдік  
Иностранные 

Foreign

Барлығы  
Всего 
Total

1 2 3 4 5

A
Адамның өмірлік қажеттерін қанағаттандыру/  
Удовлетворение жизненных потребностей человека/
Human necessities

177 87 264

B
Әртүрлі технологиялық процестер/ 
Различные технологические процессы/ 
Performing operations

68 24 92

C Химия; металлургия/ Chemistry; metallurgy 145 29 174
D Тоқыма; қағаз/ Текстиль; бумага/ Textiles; paper 3 - 3

E Құрылыс, тау-кен істері/ Строительство, горное дело/  
Fixed constructions 73 13 86

F Механика; жарық беру; жылу / Механика; освещение; 
отопление/ Mechanical engineering; lighting; heating 49 11 60

G Физика/ Physics 46 16 62
H Электрлендіру/ Электричество/ Electricity 27 9 36

Барлығы/ Всего/ Total 588 189 777
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17-диаграмма
Диаграмма 17

Diagram 17

ХПК тараулары бойынша өнертабыстарға берілген патенттерді бөлу (2018)
Распределение выданных патентов на изобретения по разделам МПК (2018)

Distribution of issued patents for inventions by sections of IPC (2018)
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18-диаграмма
Диаграмма 18

Diagram 18

Өнертабысқа патенттердің ең көп санын алған ұлттық өтінім берушілер (2018)
Национальные заявители, получившие наибольшее количество патентов на изобретения (2018)

National applicants who received the greatest number of patents for inventions (2018)

Кадырова Мадина Жаннатовна/ Madina Kadyrova

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті/  
Павлодарский государственный университет имени С. Торайгырова/ 

S.Toraighyrov Pavlodar State University

Зиятбек Диас Есмұратұлы/ Dias Ziyatbek

Ұлттық биотехнология орталығы/  
Национальный центр биотехнологии/  

National Center for Biotechnology
Қазақстан Республикасының минералды шикізатты кешенді ұқсату жөніндегі 

ұлттық орталығы/ Национальный центр по комплексной переработке 
минерального сырья Республики Казахстан/ National Center on Complex 

Processing of Mineral Raw Material of the Republic of Kazakhstan
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19-диаграмма
Диаграмма 19

Diagram 19

Өнертабысқа патенттердің ең көп санын алған шетелдік өтінім берушілер (2018)
Иностранные заявители, получившие наибольшее количество патентов на изобретения (2018)

Foreign applicants who received the greatest number of patents for inventions (2018)

PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.

ALSTOM TRANSPORT TECHNOLOGIES

VERSALIS S.P.A.

TECNIMEDE SOCIEDADE TECNICO-MEDICINAL S.A.

DOW AGROSCIENCES LLC

CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION
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ПаЙДаЛЫ мОДЕЛЬДЕР
ПОЛЕзнЫЕ мОДЕЛИ 

UTILITY MODELS
Пайдалы модельдерге түскен 

өтінімдердің жалпы саны 2018 
жылы 896 бірлікті құрады, бұл 
2017 жылдың ұқсас көрсеткішінен 
7,6% артық.

Пайдалы модельдерге өтінім 
беру динамикасы, сондай-ақ 
ұлттық өтінім берушілер бер-
ген өтінімдердің үлесі 13-кесте-
де және 20-21-диаграммаларда 
берілген. 

Общее количество поступив-
ших заявок на полезные модели 
в 2018 году составило 896 единиц, 
что превышает аналогичный по-
казатель 2017 года на 7,6%.

Динамика подачи заявок на 
полезные модели, а также доля 
заявок, поданных национальны-
ми заявителями от общего числа, 
представлены в Таблице 13 и Диа-
граммах 20-21.

Total number of applications 
received for utility models in 2018 
was 896 units, which is 7.6% more 
than in 2017.

Dynamics of filing applications 
for utility models, as well as the 
share of applications filed by 
national applicants from the total, 
are presented in Table 13 and 
Diagrams 20-21. 

13-кесте
Таблица 13

Table 13

Пайдалы модельдерге қорғау құжаттарын беруге келіп түскен өтінімдер динамикасы
Динамика подачи заявок на полезные модели
Dynamics of filing applications for utility models 

Өтінімдер
Заявки

Applications
2014 2015 2016 2017 2018 1992-2018

Берілгені, барлығы 
Подано, всего
Filed, total

203 530 716 833 896 4631

Оның ішінде:/ Из них:/ Wherein:
Ұлттық өтінім берушілермен 
Национальными заявителями
By national applicants

139 446 654 754 778 3748

Шетелдік өтінім берушілермен 
Иностранными заявителями 
By foreign applicants

64 84 62 79 118 883

20-диаграмма
Диаграмма 20

Diagram 20
Соңғы 5 жылда пайдалы модельдерге берілген өтінімдер динамикасы

Динамика подачи заявок на полезные модели за последние 5 лет
Dynamics of filing applications for utility models for the last 5 years
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21-диаграмма
Диаграмма 21

Diagram 21

Ұлттық және шетелдік өтінімдердің қатынасы (2018)
Соотношение национальных и иностранных заявок (2018)

Ratio of national and foreign applications (2018)

13%

87%

 Ұлттық өтінім берушілер/ Национальные заявители/ National applicants

 Шетелдік өтінім берушілер/Иностранные заявители/ Foreign applicants

Пайдалы модельдерге ұлттық 
өтінімдерді Қазақстан Республика-
сының өңірлері бойынша бөлу 
14-кестеде берілген.

Пайдалы модельдерге ұлттық 
өтінімдерді беру серпіні Алма-
ты және Астана қалаларынан 
өтінім берушілердің барын-
ша белсенділігін көрсетеді. 2018 
жылы осы өтінімдердің үлесі 
тиісінше 37,9% және 14,3% құрады 
(14-кесте).

Распределение национальных 
заявок на полезные модели по 
регионам Республики Казахстан 
представлено в Таблице 14.

Динамика подачи националь-
ных заявок на полезные модели 
свидетельствует о наибольшей ак-
тивности заявителей из городов 
Алматы и Астаны. В 2018 году доля 
данных заявок составила 37,9% 
и 14,3% соответственно (Табли-
ца 14).

Distribution of national 
applications for utility models 
by region of the Republic of 
Kazakhstan is presented in Table 
14.

Dynamics of filing national 
applications for utility models 
indicates the greatest activity 
of applicants from Almaty and 
Astana. In 2018, the share of these 
applications amounted to 37.9% 
and 14.3%, respectively (Table 14).

14-кесте
Таблица 14

Table 14

Пайдалы модельдерге Қазақстан Республикасының өңірлері бойынша берілген ұлттық өтінімдер 
динамикасы (соңғы 5 жылда)

Динамика подачи национальных заявок на полезные модели в разрезе регионов Республики Казахстан 
(за последние 5 лет)

Dynamics of filing national applications for utility models in the context of the regions of the Republic of 
Kazakhstan (for the last 5 years)

Өңір/ Регион/ Region 2014 2015 2016 2017 2018
Барлығы (2014-2018)

Всего (2014-2018)
Total (2014-2018)

1 2 3 4 5 6 7
Алматы/ Almaty 43 139 248 328 295 1053
Астана/ Astana 37 98 76 102 111 424
Солтүстік Қазақстан облысы/ Северо-
Казахстанская область/ North Kazakhstan 
region

7 5 9 9 56 86

Қарағанды облысы/ Карагандинская 
область/ Karaganda region 8 24 32 37 51 152

Жамбыл облысы/ Жамбылская область/ 
Zhambyl region 3 55 66 38 50 212

Шығыс Қазақстан облысы/ Восточно-
Казахстанская область/ East Kazakhstan 
region

11 14 36 49 49 159
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1 2 3 4 5 6 7
Алматы облысы/ Алматинская область/ 
Almaty region 4 3 42 31 40 120

Шымкент (2018 жылға дейін қала Оңтүстік 
Қазақстан облысының бөлігі болды)/ 
Шымкент (до 2018 года город входил в 
состав Южно-Казахстанской области)/ 
Shymkent (until 2018, the city was part of the 
South Kazakhstan region)

29 29

Павлодар облысы/ Павлодарская область/ 
Pavlodar region 2 4 11 22 20 59

Маңғыстау облысы/ Мангыстауская 
область/ Mangystau region 1 2 9 4 13 29

Қызылорда облысы/ Кызылординская 
область/ Kyzylorda region 1 - - 12 12 25

Қостанай облысы/ Костанайская область/ 
Kostanay region 6 14 30 7 10 67

Батыс Қазақстан облысы/ Западно-
Казахстанская область/ West Kazakhstan 
region

1 25 4 8 10 48

Ақмола облысы/ Акмолинская область/ 
Akmola region - 15 28 21 9 73

Ақтөбе облысы/ Актюбинская область/ 
Aktobe region 6 6 10 10 9 41

Түркістан облысы (2018 жылға дейін 
Оңтүстік Қазақстан облысы деп аталды)/ 
Туркестанская область (до 2018 года 
Южно-Казахстанская область)/ Turkistan 
region (until 2018 was called the South 
Kazakhstan region)

9 40 51 73 8 181

Атырау облысы/ Атырауская область/ 
Atyrau region - 2 2 3 6 13

Барлығы/ Всего/ Total 139 446 654 754 778 2771

22-диаграмма
Диаграмма 22

Diagram 22

Пайдалы модельдерге келіп түскен ұлттық өтінімдерді Қазақстан Республикасының  
өңірлері бойынша бөлу (2018)

Распределение национальных заявок на полезные модели по регионам Республики Казахстан (2018)
Distribution of national applications for utility models by regions of the Republic of Kazakhstan (2018)
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Пайдалы модельдерге па-
тенттер беруге арналған ұлттық 
өтінімдердің арасында өтінім 
беруші ретінде заңды және жеке 
тұлғалардың бірдей арақатынасы 
байқалады – тиісінше 50,8% және 
49,2% (15-кесте).

Среди национальных заявок 
на выдачу патентов на полезные 
модели наблюдается равное соот-
ношение юридических и физиче-
ских лиц в качестве заявителей – 
50,8% и 49,2% соответственно (Та-
блица 15).

Among national applications 
for the grant of patents for utility 
models, there is an equal ratio 
of legal entities and individuals 
as applicants - 50.8% and 49.2%, 
respectively (Table 15).

15-кесте
Таблица 15

Table 15

Пайдалы модельдерге келіп түскен ұлттық өтінімдерді Қазақстан Республикасының  
өңірлері бойынша бөлу (2018)

Распределение национальных заявок на полезные модели по регионам Республики Казахстан (2018)
Distribution of national applications for utility models by regions of the Republic of Kazakhstan (2018)

Өңір/ Регион/ Region

Заңды тұлғалардан түскен 
өтінімдер саны/ 

Количество заявок от 
юридических лиц/

Number of applications from 
legal entities

Жеке тұлғалардан түскен 
өтінімдер саны/

Количество заявок от 
физических лиц/

Number of applications from 
individuals

Барлығы
Всего 
Total

Алматы/ Almaty 194 101 295
Астана/ Astana 47 64 111
Солтүстік Қазақстан облысы/ Северо-Казахстанская 
область/ North Kazakhstan region 5 51 56

Қарағанды облысы/ Карагандинская область/ 
Karaganda region 19 32 51

Жамбыл облысы/ Жамбылская область/ 
Zhambyl region 30 20 50

Шығыс Қазақстан облысы/ Восточно-Казахстанская 
область/ East Kazakhstan region 14 35 49

Алматы облысы/ Алматинская область/ Almaty region 13 27 40
Шымкент (2018 жылға дейін қала Оңтүстік Қазақстан 
облысының бөлігі болды)/ Шымкент (до 2018 года 
город входил в состав Южно-Казахстанской области)/ 
Shymkent (until 2018, the city was part of the South 
Kazakhstan region)

25 4 29

Павлодар облысы/ Павлодарская область/ Pavlodar 
region 9 11 20

Маңғыстау облысы/ Мангыстауская область/ 
Mangystau region 7 6 13

Қызылорда облысы/ Кызылординская область/ 
Kyzylorda region 4 8 12

Батыс Қазақстан облысы/ Западно-Казахстанская 
область/ West Kazakhstan region 4 6 10

Қостанай облысы/ Костанайская область/ 
Kostanay region 4 6 10

Ақмола облысы/ Акмолинская область/ 
Akmola region 4 5 9

Ақтөбе облысы/ Актюбинская область/ Aktobe region 7 2 9
Түркістан облысы (2018 жылға дейін Оңтүстік 
Қазақстан облысы деп аталды)/ Туркестанская 
область (до 2018 года Южно-Казахстанская область)/ 
Turkistan region (until 2018 was called the South 
Kazakhstan region)

6 2 8

Атырау облысы/ Атырауская область/ Atyrau region 3 3 6
Барлығы/ Всего/ Total 395 383 778



40

ЖЫЛДЫҚ ЕСЕП / ГОДОВОЙ ОТЧЕТ / ANNUAL REPORT

23-диаграмма
Диаграмма 23

Diagram 23

Пайдалы модельдерге келіп түскен ұлттық өтінімдерді өтінім берушілердің санаттары  
бойынша бөлу (2018)

Распределение национальных заявок на полезные модели по категориям заявителей (2018)
Distribution of national applications for utility models by applicant categories (2018)
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Пайдалы модельдерге 
өтінімдерді шығу елдері бойынша 
бөлу 16-кестеде берілген.

Кестенің мәліметтерінен 
өтінімдердің жартысынан аста-
мы Ресей Федерациясы-
нан (35,6%) және Кипр (28,8%) 
өтініш берушілерден алынғаны 
байқалады.

Распределение заявок на по-
лезные модели по странам проис-
хождения представлено в Табли-
це 16. 

Из данных таблицы следует, 
что более половины заявок по-
лучено от заявителей из Россий-
ской Федерации (35,6%) и Кипра 
(28,8%).

Distribution of applications for 
utility models by country of origin is 
presented in Table 16.

From the data in the table it 
follows that more than half of 
the applications were received 
from applicants from the Russian 
Federation (35.6%) and Cyprus 
(28.8%).
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16-кесте
Таблица 16

Table 16

Өтінім берушінің шыққан мемлекеті бойынша пайдалы модельдерге шетелдік өтінімдер беру 
динамикасы (соңғы 5 жылда)

Динамика подачи иностранных заявок на полезные модели в разрезе стран происхождения  
(за последние 5 лет)

Dynamics of filing of foreign applications for utility models in the context of countries of origin  
(over the past 5 years)

№
Өтінімдер шыққан ел

Страна происхождения заявки
Country of origin of an application

2014 2015 2016 2017 2018
Барлығы (2014-2018)

Всего (2014-2018)
Total (2014-2018)

1. Ресей/ Россия/ Russia (RU) 38 42 34 42 42 198
2. Кипр/ Cyprus (CY) 1 13 1 12 34 61
3. Украина/ Ukraine (UA) 7 16 11 9 14 57
4. Беларусь/ Belarus (BY) 3 3 4 5 10 25
5. Австрия/ Austria (AT) - - - - 5 5
6. Түркия/ Турция/ Turkey (TR) 4 4 5 5 4 22
7. Финляндия/ Finland (FI) 1 - - 1 4 6
8. Қытай/ Китай/ China (CN) 6 1 - 1 2 10
9. Эстония/ Estonia (EE) - - - 1 1 2
10. Сингапур/ Singapore (SG) - - - - 1 1
11. Чехия/ Czech Republic (CZ) - - 1 - 1 2
12. Польша/ Poland (PL) 1 1 3 - - 5
13. Германия/ Germany (DE) 1 1 1 - - 3
14. Корея/ Korea (KR) - - 1 - - 1

15. Ұлыбритания/ Великобритания/ 
Great Britain (GB) 1 1 - - - 2

16. Армения/ Armenia (AM) - - - 1 - 1
17. Испания/ Spain (ES) - - - 1 - 1
18. Өзбекстан/ Узбекистан/ Uzbekistan (UZ) - - - 1 - 1

19.
Британдық Виргин аралдары/ 
Британские виргинские острова/ 
British Virgin Islands (VG)

1 - - - - 1

20. АҚШ/ США/ USA (US) - 1 - - - 1
21. Швейцария/ Switzerland (CH) - 1 - - - 1
22. Гонконг/ Hong Kong (HK) - - 1 - - 1

Барлығы/ Всего/ Total 64 84 62 79 118 407
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24-диаграмма
Диаграмма 24

Diagram 24

Пайдалы модельдерге келіп түскен шетелдік өтінімдерді өтінім берушінің шыққан мемлекеті  
бойынша бөлу (2018)

Распределение иностранных заявок на полезные модели по странам происхождения (2018)
Distribution of foreign applications for utility models by countries of origin (2018)
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25-диаграмма
Диаграмма 25

Diagram 25

Пайдалы модельдерге келіп түскен шетелдік өтінімдердің өтінім берушінің шыққан мемлекеті  
бойынша пайыздық қатынасы (2018)

Процентное соотношение иностранных заявок на полезные модели по странам происхождения (2018)
Percentage of foreign applications for utility models by countries of origin (2018)

 Ресей/ Россия/ Russia (RU)
 Кипр/ Cyprus (CY)
 Украина/ Ukraine (UA)
 Беларусь/ Belarus (BY)
 Австрия/ Austria (AT)
 Басқалар/ Другие/ Other 

36%

29%

12%

8%

4%

11%
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26-диаграмма
Диаграмма 26

Diagram 26

Пайдалы модельдерге ең көп өтінім берген өтінім берушілер (2018)
Заявители, подавшие наибольшее количество заявок на полезные модели (2018)
Applicants who submitted the largest number of applications for utility models (2018)

Сералин Руслан Маратович/ Ruslan Seralin

Ә.Б.Бектұров атындағы химия ғылымдары институты/  
Институт химических наук им. А.Б. Бектурова/  

A.B. Bekturov Institute of Chemical Sciences
М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті/  

Южно-Казахстанский государственный университет им. М. Ауэзова/  
M. Auezov South Kazakhstan State University

М.Х.Дулати атындағы Тараз Мемлекеттік Университеті/  
Таразский государственный университет им. М.Х. Дулати/  

M.Kh. Dulaty Taraz State University
Қазақ ұлттық аграрлық университеті/  

Казахский национальный аграрный университет/  
Kazakh National Agrarian University
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2018 жылы пайдалы модельге 
950 патент берілді, бұл 2017 жылға 
қарағанда 60,7% артық.

Соңғы 5 жылда пайдалы мо-
дельдерге патенттерді беру дина-
микасы 17-кестеде көрсетілген.

В 2018 году выдано 950 патен-
тов на полезные модели, что на 
60,7% превышает аналогичный 
показатель 2017 года.

Динамика выдачи патентов на 
полезные модели за последние 5 
лет представлена в Таблице 17.

In 2018, 950 patents for utility 
models were granted, which is 
60.7% more than in 2017.

Dynamics of issuing patents for 
utility models over the past 5 years 
are presented in Table 17.

17-кесте
Таблица 17

Table 17
Пайдалы модельдерге патенттер беру динамикасы
Динамика выдачи патентов на полезные модели

Dynamics of granting patents for utility models

Қорғау құжаттары 
Охранные документы 

Documents of title
2014 2015 2016 2017 2018 1993-2018

Патенттер берілді  
Выдано патентов 
Patents granted

165 166 577 591 950 3509

Ұлттық өтінім берушілерге 
Национальным заявителям 
National applicants

92 102 490 532 862 2766

Шетелдік өтінім берушілерге 
Иностранным заявителям 
Foreign applicants

73 64 87 59 88 743
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27-диаграмма
Диаграмма 27

Diagram 27

Соңғы 5 жылда пайдалы модельдерге берілген патенттер динамикасы
Динамика выдачи патентов на полезные модели за последние 5 лет

Dynamics of granting patents for utility models for the last 5 years
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Ұлттық құқық иеленушілерге 
пайдалы модельдерге берілген па-
тенттер туралы мәліметтер 18-ке-
стеде берілген. 2018 жылғы патент 
иеленушілердің ең көп саны Ал-
маты қаласына (44%) және Астана 
қаласына (14,5%) келеді.

Сведения о выданных патентах 
на полезные модели национальным 
правообладателям представлены в 
Таблице 18. Наибольшее количество 
патентообладателей 2018 года при-
ходится на город Алматы (44%) и го-
род Астана (14,5%).

Information on issued utility 
model patents to national 
rightholders is presented in 
Table 18. The largest number 
of patent holders in 2018 are 
from Almaty (44%) and Astana 
(14.5%).

18-кесте
Таблица 18

Table 18
Қазақстан Республикасының өңірлері бойынша пайдалы модельдерге берілген патенттер динамикасы 

(соңғы 5 жылда)
Динамика выдачи патентов на полезные модели в разрезе регионов Республики Казахстан  

(за последние 5 лет)
Dynamics of granting patents for utility models in the context of the regions of the Republic of Kazakhstan  

(for the last 5 years)

Өңір/ Регион/ Region 2014 2015 2016 2017 2018
Барлығы (2014-2018)

Всего (2014-2018)
Total (2014-2018)

1 2 3 4 5 6 7
Алматы/ Almaty 35 29 173 238 379 854
Астана/ Astana 20 29 73 71 125 318
Шымкент (2018 жылға дейін, қала Оңтүстік 
Қазақстан облысының бөлігі болды)/ 
Шымкент (до 2018 года город входил в состав 
Южно-Казахстанской области)/ 
Shymkent (until 2018, the city was part of the 
South Kazakhstan region)

53 54

Жамбыл облысы/ Жамбылская область/ 
Zhambyl region - 1 46 54 46 147

Қарағанды облысы/ Карагандинская область/ 
Karaganda region 2 5 35 16 42 100

Шығыс Қазақстан облысы/ 
Восточно-Казахстанская область/ 
East Kazakhstan region

5 11 26 34 39 115

Алматы облысы/ Алматинская область/ Almaty 
region 9 1 24 16 36 86

Павлодар облысы/ Павлодарская область/ 
Pavlodar region 1 1 9 14 30 55

Солтүстік Қазақстан облысы/ 
Северо-Казахстанская область/ 
North Kazakhstan region

5 6 9 8 24 52
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1 2 3 4 5 6 7
Ақмола облысы/ Акмолинская область/ Akmola 
region 1 1 14 13 17 46

Батыс Қазақстан облысы/ 
Западно-Казахстанская область/ 
West Kazakhstan region

3 2 3 5 14 27

Қызылорда облысы/ Кызылординская область/ 
Kyzylorda region - - 1 6 12 19

Түркістан облысы (2018 жылға дейін Оңтүстік 
Қазақстан облысы деп аталды)/ 
Туркестанская область (до 2018 года Южно-
Казахстанская область)/ 
Turkistan region (until 2018 was called the South 
Kazakhstan region)

1 8 39 29 10 87

Қостанай облысы/ Костанайская область/ 
Kostanay region 2 6 18 8 10 44

Маңғыстау облысы/ Мангыстауская область/ 
Mangystau region 2 - 12 8 10 32

Ақтөбе облысы/ Актюбинская область/ 
Aktobe region 4 2 5 5 9 25

Атырау облысы/ Атырауская область/ 
Atyrau region 2 - 3 7 6 18

Барлығы/ Всего/ Total 92 102 490 532 862 2078

28-диаграмма
Диаграмма 28

Diagram 28

Пайдалы модельдерге берілген патенттерді Қазақстан Республикасының өңірлері бойынша бөлу (2018)
Распределение выданных патентов на полезные модели по регионам Республики Казахстан (2018)

Distribution of granted patents for utility models by regions of the Republic of Kazakhstan (2018)
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Kostanay region
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Ақмола облысы/ 
Акмолинская область/ 

Akmola region
2%

Ақтөбе облысы/ 
Актюбинская область/ 

Aktobe region
1%

Жамбыл облысы/ 
Жамбылская область/ 

Zhambyl region
5%
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West Kazakhstan region

2%

Түркістан облысы/ 
Туркестанская область/ 

Turkistan region
1%

СҚО/ СКО/ 
North Kazakhstan region

3%

Алматы облысы/ 
Алматинская область/ 

Almaty region
4%

Атырау облысы/ 
Атырауская область/ 

Atyrau region
1%

Қызылорда облысы/ 
Кызылординская область/ 

Kyzylorda region
1%

Алматы/ Almaty 
44%

19-кесте шығарылған елдер бой-
ынша шетелдік өтінім берушілерге 
2018 жылы берілген пайдалы мо-
дельдерге патенттер туралы 
мәліметтерден тұрады. Патенттердің 
ең көп саны Ресей Федерациясының 
резиденттеріне берілді (37,5%).

Таблица 19 содержит сведения 
о выданных в 2018 году патентах 
на полезные модели иностран-
ным заявителям в разрезе стран 
происхождения. Наибольшее чис-
ло патентов выдано резидентам 
Российской Федерации (37,5%).

Table 19 contains data on 
utility model patents issued in 
2018 to foreign applicants by 
country of origin. The largest 
number of patents granted 
to residents of the Russian 
Federation (37.5%).
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19-кесте
Таблица 19

Table 19

Пайдалы модельдерге шетелдік өтінім берушілерге берілген патенттерді өтінім берушілердің шыққан 
мемлекеті бойынша бөлу (2018)

Распределение выданных патентов на полезные модели иностранным заявителям по странам 
происхождения (2018)

Distribution of granted patents for utility models to foreign applicants by country of origin (2018)

№
Өтінімдер шыққан ел

Страна происхождения заявки
Country of origin of an application

2018

1. Ресей/ Россия/ Russia (RU) 33
2. Кипр/ Cyprus (CY) 15
3. Украина/ Ukraine (UA) 12
4. Түркия/ Турция/ Turkey (TR) 9
5. Беларусь/ Belarus (BY) 5
6. Финляндия/ Finland (FI) 4
7. Сингапур/ Singapore (SG) 2
8. Испания/ Spain (ES) 1
9. Гонконг/ Hong Kong (HK) 1
10. Венгрия/ Hungary (HU) 1
11. Қытай/ Китай/ China (CN) 1
12. Румыния/ Romania (RO) 1
13. АҚШ/ США/ USA (US) 1
14. Өзбекстан/ Узбекистан/ Uzbekistan (UZ) 1
15. Эстония/ Estonia (EE) 1

Барлығы/ Всего/ Total 88

29-диаграмма
Диаграмма 29

Diagram 29

Шетелдік өтінім берушілерге прайдалы модельдерге берілген патенттер (2018)
Патенты на полезные модели, выданные иностранным заявителям (2018)

Patents for utility models issued to foreign applicants (2018)
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30-диаграмма
Диаграмма 30

Diagram 30

Пайдалы модельдерге өтінім берушінің шыққан мемлекеті бойынша шетелдік өтінім берушілерге 
берілген патенттердің пайыздық қатынасы (2018)

Процентное соотношение выданных патентов на полезные модели иностранным заявителям  
по странам происхождения (2018)

Percentage of patents granted for utility models to foreign applicants by country of origin (2018)

 Ресей/ Россия/ Russia (RU)
 Кипр/ Cyprus (CY)
 Украина/ Ukraine (UA)
 Түркия/ Турция/ Turkey (TR)
 Беларусь/ Belarus (BY)
 Финляндия/ Finland (FI)
 Басқалар/ Другие/ Other 

37%

17%

14%

10%

6%

5%

11%

ХПК бөлімдері бойынша 2018 
жылы берілген қорғау құжаттарын 
пайдалы модельдерге бөлу 20-ке-
стеде берілген, оның деректері 
«Адамның өмірлік қажеттіліктерін 
қанағаттандыру» (32%) және 
«Химия; металлургия» (21,2%) 
бөлімдері бойынша қорғау 
алудың басым екенін көрсетеді.

Распределение выданных в 2018 
году охранных документов на полез-
ные модели по разделам МПК пред-
ставлено в Таблице 20, данные кото-
рой свидетельствуют о преоблада-
нии получения охраны по разделам 
А «Удовлетворение жизненных по-
требностей человека» (32%) и С «Хи-
мия; металлургия» (21,2%).

Distribution of documents 
of title issued in 2018 for 
utility models by IPC sections 
is presented in Table 20, the 
data of which indicate the 
predominance of protection 
under sections A “Human 
necessities” (32%) and C 
“Chemistry; metallurgy ”(21.2%).

20-кесте
Таблица 20

Table 20

Пайдалы модельдерге берілген қорғау құжаттарын ХПК тараулары бойынша бөлу (2018)
Распределение выданных патентов на полезные модели по разделам МПК (2018)

Distribution of issued patents for utility models by sections of IPC (2018)

ХПК тарауы 
Раздел МПК 
IPC Section

Берілген қорғау құжаттарының саны 
Количество выданных охранных документов 

Number of issued documents of title

A Адамның өмірлік қажеттерін қанағаттандыру/ Удовлетворение жизненных 
потребностей человека/ Human necessities 304

B Әртүрлі технологиялық процестер/ Различные технологические процессы/ 
Performing operations 134

C Химия; металлургия/ Chemistry; metallurgy 201
D Тоқыма; қағаз/ Текстиль; бумага/ Textiles; paper 4
E Құрылыс, тау-кен істері/ Строительство, горное дело/ Fixed constructions 105

F Механика; жарық беру; жылу/ Механика; освещение; отопление/ Mechanical 
engineering; lighting; heating 82

G Физика/ Physics 90
H Электрлендіру/ Электричество/ Electricity 30

Барлығы/ Всего/ Total 950
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31-диаграмма
Диаграмма 31

Diagram 31

Пайдалы модельдерге берілген қорғау құжаттарын ХПК тараулары бойынша бөлу (2018)
Распределение выданных патентов на полезные модели по разделам МПК (2018)

Distribution of issued patents for utility models by IPC Sections (2018)
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Performing operations

Химия; металлургия/ Chemistry; metallurgy

Тоқыма; қағаз/ Текстиль; бумага/ Textiles; paper

Құрылыс, тау-кен істері/ Строительство, горное дело/ Fixed constructions 

Механика; жарық беру; жылу/ Механика; освещение; отопление/ 
Mechanical engineering; lighting; heating

Физика/ Physics

Электрлендіру/ Электричество/ Electricity

32-диаграмма
Диаграмма 32

Diagram 32

Пайдалы модельдерге берілген патенттердің басым бөлігін иеленген ұлттық өтінім берушілер (2018)
Пайдалы модельдерге патенттердің ең көп санын алған ұлттық өтінім берушілер (2018)

National applicants who received the largest number of patents for utility models (2018)
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М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті/  
Южно-Казахстанский государственный университет им. М. Ауэзова/  

M. Auezov South Kazakhstan State University

М.Х.Дулати атындағы Тараз Мемлекеттік Университеті/  
Таразский государственный университет им. М.Х. Дулати/  

M.Kh. Dulaty Taraz State University

Ә.Б.Бектұров атындағы химия ғылымдары институты/  
Институт химических наук им. А.Б. Бектурова/  

A.B. Bekturov Institute of Chemical Sciences

Қазақ мал дәрігерлік ғылыми-зерттеу институты/  
Казахский научно-исследовательский ветеринарный институт/  

Kazakh Scientific Research Veterinary Institute

Қазақ балық шаруашылығы ғылыми-зерттеу институты/  
Казахский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства/  

Kazakh Research Institute of Fisheries
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33-диаграмма
Диаграмма 33

Diagram 33

Пайдалы модельдерге патенттердің ең көп санын алған шетелдік өтінім берушілер (2018)
Иностранные заявители, получившие наибольшее количество патентов на полезные модели (2018)

Foreign applicants who received the largest number of patents for utility models (2018)
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СЕЛЕКЦИЯЛЫҚ ЖЕТІСТІКТЕР
СЕЛЕКЦИОннЫЕ ДОСТИЖЕнИЯ

SELECTION ACHIEVEMENTS
Distribution by year of the 

number of applications submitted 
for selection achievements is 
presented in Table 21. Total number 
of applications received for selection 
achievements in 2018 is lower than 
the figure for 2017 by 30.9%.

As in previous years, in 2018 
there were no applications for 
animal breeds from foreign 
applicants.

Распределение по годам коли-
чества поданных заявок на селек-
ционные достижения представле-
но в Таблице 21. Общее количество 
поступивших заявок на селекцион-
ные достижения в 2018 году ниже 
показателя 2017 года на 30,9%. 

Как и в предыдущие годы, в 
2018 году заявок на породы живот-
ных от иностранных заявителей не 
поступило.

Селекциялық жетістіктерге 
беріл ген өтінімдердің санын жыл-
дар бойынша бөлу 21-кестеде 
берілген. 2018 жылы селек циялық 
жетістіктерге түскен өтінімдердің 
жалпы саны 2017 жылғы 
көрсеткіштен 30,9%-ға төмен.

Өткен жылдардағыдай, 2018 
жылы шетелдік өтінім беруші-
лерден мал тұқымдарына өтінім 
түскен жоқ.

21-кесте
Таблица 21

Table 21

Селекциялық жетістіктерге берілген өтінімдер динамикасы
Динамика подачи заявок на селекционные достижения
 Dynamics of filing applications for selection achievements

2014 2015 2016 2017 2018 2004-2018
Барлығы/ Всего/ Total

Барлығы/ Всего/ Total 152 70 50 97 67 1306
Ұлттық өтінім берушілер/ 
Национальные заявители/ 
National applicants

109 63 35 95 57 1193

Шетелдік өтінім берушілер/ 
Иностранные заявители/ 
Foreign applicants

43 7 15 2 10 113

Жануарлар тұқымдары / Породы животных / Animal breeds
Ұлттық өтінім берушілер/ 
Национальные заявители/ 
National applicants

45 1 4 17 5 215

Шетелдік өтінім берушілер/ 
Иностранные заявители/ 
Foreign applicants

- - - - - -

Өсімдіктер сорттары / Сорта растений / Plant varieties
Ұлттық өтінім берушілер/ 
Национальные заявители/ 
National applicants

64 62 31 78 52 978

Шетелдік өтінім берушілер/
Иностранные заявители/ 
Foreign applicants

43 7 15 2 10 113
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34-диаграмма
Диаграмма 34

Diagram 34

Соңғы 5 жылда селекцияық жетістіктерге берілген өтінімдер динамикасы
Динамика подачи заявок на селекционные достижения за последние 5 лет
Dynamics of filing applications for selection achievements for the last 5 years
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35-диаграмма
Диаграмма 35

Diagram 35

Ұлттық және шетелдік өтінімдердің қатынасы (2018)
Соотношение национальных и иностранных заявок (2018)

Ratio of national and foreign applications (2018)

15%

85%

 Ұлттық өтінім берушілер/ Национальные заявители/ National applicants

 Шетелдік өтінім берушілер/Иностранные заявители/ Foreign applicants

22-кестеде Қазақстан 
Республи ка сының аймақтары 
бөлі ні сінде селекциялық жетістік-
терге ұлттық өтінімдерді беру 
серпіні келтірілген. 2018 жылы 
өтініш берушілердің ең көп саны 
Қостанай облысына (28,1%) және 
Ақмола облысына (26,3%) келеді.

Table 22 shows the dynamics 
of filing national applications 
for selection achievements in 
the regions of the Republic of 
Kazakhstan. In 2018, the largest 
number of applicants accounted 
for Kostanay region (28.1%) and 
Akmola region (26.3%).

В Таблице 22 приведена дина-
мика подачи национальных зая-
вок на селекционные достижения 
в разрезе регионов Республики Ка-
захстан. В 2018 году наибольшее 
количество заявителей приходится 
на Костанайскую область (28,1%) и 
Акмолинскую область (26,3%).
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22-кесте
Таблица 22

Table 22

Қазақстан Республикасының өңірлері бойынша селекциялық жетістіктерге ұлттық өтінім берушілерден 
келіп түскен өтінімдер динамикасы (соңғы 5 жылда)

Динамика подачи национальных заявок на селекционные достижения в разрезе регионов Республики 
Казахстан (за последние 5 лет)

Dynamics of filing national applications for selection achievements in the context of the regions of the 
Republic of Kazakhstan (for the last 5 years)

Өңір/ Регион/ Region 2014 2015 2016 2017 2018
Барлығы (2014-2018)

Всего (2014-2018)
Total (2014-2018)

Қостанай облысы/ Костанайская область/ 
Kostanay region 2 3 6 11 16 38

Ақмола облысы/ Акмолинская область/ 
Akmola region 17 2 4 17 15 55

Алматы/ Almaty 20 9 7 8 11 55
Алматы облысы/ Алматинская область/ Almaty 
region 16 37 10 22 6 91

Шығыс Қазақстан облысы/ 
Восточно-Казахстанская область/ 
East Kazakhstan region

1 2 1 8 3 15

Астана/ Astana 3 1 - 1 2 7
Солтүстік Қазақстан облысы/ 
Северо-Казахстанская область/ 
North Kazakhstan region

3 - 2 - 2 7

Қызылорда облысы/ Кызылординская область/ 
Kyzylorda region 6 - 3 6 1 16

Павлодар облысы/ Павлодарская область/ 
Pavlodar region 4 - - - 1 5

Шымкент (2018 жылға дейін, қала Оңтүстік 
Қазақстан облысының бөлігі болды)/ 
Шымкент (до 2018 года город входил в состав 
Южно-Казахстанской области)/ 
Shymkent (until 2018, the city was part of the 
South Kazakhstan region)

- - - - - -

Түркістан облысы (2018 жылға дейін Оңтүстік 
Қазақстан облысы деп аталды)/ 
Туркестанская область (до 2018 года Южно-
Казахстанская область)/ 
Turkistan region (until 2018 was called the South 
Kazakhstan region)

17 3 2 11 - 33

Ақтөбе облысы/ Актюбинская область/ 
Aktobe region 10 3 - 7 - 20

Қарағанды облысы/ Карагандинская область/ 
Karaganda region 4 - - 4 - 8

Батыс Қазақстан облысы/ 
Западно-Казахстанская область/ 
West Kazakhstan region

3 3 - - - 6

Атырау облысы/ Атырауская область/ 
Atyrau region 3 - - - - 3

Жамбыл облысы/ Жамбылская область/ 
Zhambyl region - - - - - -

Маңғыстау облысы/ Мангыстауская область/ 
Mangystau region - - - - - -

Барлығы/ Всего/ Total 109 63 35 95 57 359



55

2018ЖЫЛДЫҚ ЕСЕП / ГОДОВОЙ ОТЧЕТ / ANNUAL REPORT

36-диаграмма
Диаграмма 36

Diagram 36

Селекциялық жетістіктерге келіп түскен ұлттық өтінімдерді Қазақстан Республикасының  
өңірлері бойынша бөлу (2018)

Распределение национальных заявок на селекционные достижения по регионам  
Республики Казахстан (2018)

Distribution of national applications for selection achievements by regions of the Republic of Kazakhstan (2018)

Басқалар/ Другие/ Other 
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Астана/ Astana
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ШҚО/ ВКО/ 
East Kazakhstan region

5%

Павлодар облысы/ 
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Kostanay region
28%

Ақмола облысы/ 
Акмолинская область/ 

Akmola region
26%

СҚО/ СКО/ 
North Kazakhstan region

4%

Алматы облысы/ 
Алматинская область/ 

Almaty region
11%

Қызылорда облысы/ 
Кызылординская область/ 

Kyzylorda region
2%

Алматы/ Almaty 
19%

In 2018, the largest number 
of foreign applicants for selection 
achievements was received from 
Germany (50%) and Russia (20%) 
(Table 23).

2018 жылы шетелдік өтінім 
берушілерден селекциялық 
жетістіктерге ең көп саны Герма-
ниядан (50%) және Ресейден (20%) 
алынды (23-кесте).

В 2018 году от иностранных 
заявителей на селекционные до-
стижения наибольшее количе-
ство получено из Германии (50%) 
и России (20%) (Таблица 23).

23-кесте
Таблица 23

Table 23

Өтінім берушінің шыққан мемлекетіне байланысты селекциялық жетістіктерге шетелдік  
өтінімдер беру динамикасы (соңғы 5 жылда)

Динамика подачи иностранных заявок на селекционные достижения в разрезе стран  
происхождения (за последние 5 лет)

Dynamics of filing foreign applications for selection achievements in the context  
of the countries of origin (for the last 5 years)

№
Өтінімдер шыққан ел 

Страна происхождения заявки 
Country of origin of an application

2014 2015 2016 2017 2018
Барлығы (2014-2018) 

Всего (2014-2018) 
Total (2014-2018)

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Германия/ Germany (DE) 8 - 1 - 5 14
2. Ресей/ Россия/ Russia (RU) 35 4 - 1 2 42
3. Швейцария/ Switzerland (CH) - - - - 1 1
4. Нидерланды/ Netherlands (NL) - - - - 1 1
5. Корея/ Korea (KR) - - - - 1 1
6. Украина/ Ukraine (UA) - - 13 - - 13
7. Италия/ Italy (IT) - 2 1 - - 3
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1 2 3 4 5 6 7 8

8. Ұлыбритания/ Великобритания/ Great 
Britain (GB) - - - 1 - 1

9. Франция/ France (FR) - 1 - - - 1
Барлығы/ Всего/ Total 43 7 15 2 10 77

37-диаграмма
Диаграмма 37

Diagram 37

Селекциялық жетістіктерге ең көп өтінім берген өтінім берушілер (2018)
Заявители, подавшие наибольшее количество заявок на селекционные достижения (2018)
Applicants who submitted the largest number of applications for selection achievements (2018)

А.И.Бараев атындағы астық шаруашылығы ғылыми-өндірістік орталығы/  
Научно-производственный центр зернового хозяйства им. А.И. Бараева/  

Scientific and Production Center of grain farming named after A.I. Barayev
Қарабалық ауыл шаруашылығы тәжірибе станциясы/  

Карабалыкская сельскохозяйственная опытная станция/  
Karabalyk Agricultural Experiment Station
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Өткен жылмен салыстырғанда 
2018 жылы селекциялық 
жетістіктерге қорғау құжаттарын 
беру көрсеткішінің 4,4%-ға 
төмендеуі байқалады (24-кесте).

В сравнении с прошлым годом 
в 2018 году наблюдается пониже-
ние показателя выдачи охранных 
документов на селекционные до-
стижения на 4,4% (Таблица 24).

In comparison with the last year 
in 2018, there is a decrease in the 
issuance of documents of title for 
selection achievements by 4.4% 
(Table 24).

24-кесте
Таблица 24

Table 24

Селекциялық жетістіктерге берілген патенттер динамикасы
Динамика выдачи патентов на селекционные достижения

Dynamics of granting patents for selection achievements 

2014 2015 2016 2017 2018 2004-2018
Барлығы/ Всего/ Total

Барлығы/ Всего/ Total 97 98 123 91 87 893
Ұлттық өтінім берушілер/ 
Национальные заявители/ 
National applicants

96 88 115 80 69 839

Шетелдік өтінім берушілер/ 
Иностранные заявители/ 
Foreign applicants

1 10 8 11 18 54

Жануарлар тұқымдары / Породы животных / Animal breeds
Ұлттық өтінім берушілер/ 
Национальные заявители/ 
National applicants

1 15 22 7 10 147

Шетелдік өтінім берушілер/ 
Иностранные заявители/ 
Foreign applicants

- - - - - -

Өсімдіктер сорттары / Сорта растений / Plant varieties
Ұлттық өтінім берушілер/ 
Национальные заявители/ 
National applicants

95 73 93 73 59 692

Шетелдік өтінім берушілер/ 
Иностранные заявители/ 
Foreign applicants

1 10 8 11 18 54
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38-диаграмма
Диаграмма 38

Diagram 38

Соңғы 5 жылда селекциялық жетістіктерге берілген патенттер динамикасы
Динамика выдачи патентов на селекционные достижения за последние 5 лет

Dynamics of granting patents for selection achievements for the last 5 years

 

150

120

90

60
2014 2015 2016 2017 2018

Ұлттық өтінім берушілерге 
берілген селекциялық жетістік-
терге патенттерді өңірлер бойын-
ша бөлу патент иеленушілердің 
ең көп саны Алматы облысының 
(18,8%) және Ақмола облысының 
(17,4%) өкілдеріне тиесілі екенін 
көрсетті (25-кесте).

Распределение по регионам па-
тентов на селекционные достиже-
ния, выданных национальным заяви-
телям, показало, что наибольшее ко-
личество патентообладателей при-
ходится на представителей Алматин-
ской области (18,8%) и Акмолинской 
области (17,4%) (Таблица 25).

Distribution by region of 
patents for selection achievements 
issued to national applicants 
showed that the greatest number 
of patent holders falls on the 
representatives of Almaty region 
(18.8%) and Akmola region 
(17.4%) (Table 25).

25-кесте
Таблица 25

Table 25

Қазақстан Республикасының өңірлері бойынша селекциялық жетістіктерге патенттер беру динамикасы 
(соңғы 5 жылда)

Динамика выдачи патентов на селекционные достижения в разрезе регионов Республики Казахстан  
(за последние 5 лет)

Dynamics of granting patents for selection achievements in the context of the regions  
of the Republic of Kazakhstan (for the last 5 years)

Өңір/ Регион/ Region 2014 2015 2016 2017 2018
Барлығы (2014-2018)

Всего (2014-2018)
Total (2014-2018)

Алматы облысы/ Алматинская область/ Almaty 
region 52 21 29 35 13 150

Ақмола облысы/ Акмолинская область/ 
Akmola region 12 14 17 7 12 62

Ақтөбе облысы/ Актюбинская область/ Aktobe 
region 3 4 3 4 9 23

Алматы/ Almaty 4 21 22 3 7 57
Қостанай облысы/ Костанайская область/ 
Kostanay region 10 4 9 7 6 36

Шығыс Қазақстан облысы/ Восточно-
Казахстанская область/ East Kazakhstan region 5 10 10 2 6 33

Шымкент (2018 жылға дейін, қала Оңтүстік 
Қазақстан облысының бөлігі болды)/ 
Шымкент (до 2018 года город входил в состав 
Южно-Казахстанской области)/ 
Shymkent (until 2018, the city was part of the 
South Kazakhstan region)

4 4
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Өңір/ Регион/ Region 2014 2015 2016 2017 2018
Барлығы (2014-2018)

Всего (2014-2018)
Total (2014-2018)

Павлодар облысы/ Павлодарская область/ 
Pavlodar region 1 6 - 1 3 11

Астана/ Astana - - 5 - 3 8
Түркістан облысы (2018 жылға дейін Оңтүстік 
Қазақстан облысы деп аталды)/ 
Туркестанская область (до 2018 года Южно-
Казахстанская область)/ 
Turkistan region (until 2018 was called the South 
Kazakhstan region)

4 5 8 15 2 34

Қызылорда облысы/ Кызылординская область/ 
Kyzylorda region 3 2 4 3 2 14

Батыс Қазақстан облысы/ 
Западно-Казахстанская область/ 
West Kazakhstan region

2 - 3 - 1 6

Қарағанды облысы/ Карагандинская область/ 
Karaganda region - - 2 - 1 3

Солтүстік Қазақстан облысы/ 
Северо-Казахстанская область/ 
North Kazakhstan region

- 1 3 3 - 7

Маңғыстау облысы/ Мангыстауская область/ 
Mangystau region - - - - - -

Жамбыл облысы/ Жамбылская область/ 
Zhambyl region - - - - - -

Атырау облысы/ Атырауская область/ Atyrau 
region - - - - - -

Барлығы/ Всего/ Total 96 88 115 80 69 448

39-диаграмма
Диаграмма 39

Diagram 39

Селекциялық жетістіктерге берілген патенттерді Қазақстан Республикасының өңірлері бойынша бөлу (2018)
Распределение выданных патентов на селекционные достижения по регионам Республики Казахстан (2018)

Distribution of issued patents for selection achievements by regions of the Republic of Kazakhstan (2018)
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26-кесте шетелдік өтінім беру ші-
лерге шығарылған елдер бөлінісінде 
селекциялық жетістіктерге 2018 
жылы берілген патенттер туралы 
мәліметтерден тұрады. Патенттердің 
басым саны Ресей резиденттеріне 
берілді (72,2%).

Таблица 26 содержит сведе-
ния о выданных в 2018 году патен-
тах на селекционные достижения 
иностранным заявителям в разрезе 
стран происхождения. Преоблада-
ющее количество патентов выдано 
резидентам России (72,2%).

Table 26 contains information 
on patents for selection 
achievements to foreign 
applicants issued in 2018 by 
country of origin. The majority of 
patents granted to residents of 
Russia (72.2%).

26-кесте
Таблица 26

Table 26
Өтінім берушінің шыққан мемлекеті бойынша шетелдік өтінім берушілерге селекциялық жетістіктерге 

берілген патенттерді бөлу (2018)
Распределение выданных патентов на селекционные достижения иностранным заявителям по странам 

происхождения (2018)
Distribution of granted patents for selection achievements to foreign applicants by country of origin (2018)

№
Өтінімдер шыққан ел

Страна происхождения заявки
Country of origin of an application

2018

1. Ресей/ Россия/ Russia (RU) 13
2. АҚШ/ США/ USA (US) 2
3. Ұлыбритания/ Великобритания/ Great Britain (GB) 1
4. Германия/ Germany (DE) 1
5. Украина/ Ukraine (UA) 1

Барлығы/ Всего/ Total 18

40-диаграмма
Диаграмма 40

Diagram 40

Шетелдік өтінім берушілерге селекциялық жетістіктерге берілген патенттер (2018)
Патенты на селекционные достижения, выданные иностранным заявителям (2018)

Patents for selection achievements granted to foreign applicants (2018)

 Ресей/ Россия/ Russia (RU)
 АҚШ/ США/ USA (US)
 Ұлыбритания/ Великобритания/ Great Britain (GB)
 Германия/ Germany (DE)
 Украина/ Ukraine (UA)

72%

11%

5%

6%
6%
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41-диаграмма
Диаграмма 41

Diagram 41

Селекциялық жетістіктерге патенттердің ең көп санын алған ұлттық өтінім берушілер (2018)
Национальные заявители, получившие наибольшее количество патентов на селекционные достижения 

(2018)
National applicants who received the greatest number of patents for selection achievements (2018)

А.И.Бараев атындағы астық шаруашылығы ғылыми-өндірістік орталығы/ 
Научно-производственный центр зернового хозяйства им. А.И. Бараева/  

Scientific and Production Center of grain farming named after A.I. Barayev
Ақтөбе ауыл шаруашылық тәжірибе станциясы/  

Актюбинская сельскохозяйственная опытная станция/  
Aktobe Agricultural Experiment Station

Қазақ картоп және көкөніс шаруашылығы ғылыми-зерттеу институты/ 
Казахский научно-исследовательский институт картофелеводства и 

овощеводства/  
Kazakh Research Institute of Potato and Vegetable Growing

0 2 4 6 8 10 12  

42-диаграмма
Диаграмма 42

Diagram 42

Селекциялық жетістіктерге патенттердің ең көп санын алған шетелдік өтінім берушілер (2018)
Иностранные заявители, получившие наибольшее количество патентов на селекционные достижения 

(2018)
Foreign applicants who received the greatest number of patents for selection achievements (2018)

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 
«Омский аграрный научный центр»

Frito-Lay North America, Inc.

0 2 4 6 8 10 12
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ӨнЕРКӘСІПТІК ҮЛГІЛЕР
ПРОмЫШЛЕннЫЕ ОБРазЦЫ 

INDUSTRIAL DESIGNS
Өнеркәсіптік үлгілерге қорғау 

құжаттарын беруге берілген 
өтінімдердің саны 27-кестеде 
көрсетілген. 

2018 жылы өнеркәсіптік 
үлгілерге 2017 жылға қарағанда 
24,6%-ға аз өтінім түсті.

Количество поданных заявок 
на выдачу охранных документов 
на промышленные образцы пока-
зано в Таблице 27. 

В 2018 году на промышленные 
образцы поступило на 24,6% зая-
вок меньше, чем в 2017 году.

Number of applications 
submitted for the issuance of 
documents of title for industrial 
designs is shown in Table 27.

In 2018, industrial designs 
received 24.6% of applications less 
than in 2017.

27-кесте
Таблица 27

Table 27

Өнеркәсіптік үлгілерге өтінімдер беру динамикасы
Динамика подачи заявок на промышленные образцы

Dynamics of filing applications for industrial designs 

Өтінімдер 
Заявки 

Applications
2014 2015 2016 2017 2018 1992-2018

Берілгені, барлығы  
Подано, всего 
Filed, total

300 217 239 203 253 4179

Оның ішінде:/ Из них:/ Wherein:
Ұлттық өтінім берушілермен 
 Национальными заявителями 
By national applicants

107 94 89 105 83 2302

Шетелдік өтінім берушілермен  
Иностранными заявителями  
By foreign applicants

193 123 150 98 170 1877

43-диаграмма
Диаграмма 43

Diagram 43

Соңғы 5 жылда өнеркәсіптік үлгілерге өтінімдер беру динамикасы
Динамика подачи заявок на промышленные образцы за последние 5 лет

Dynamics of filing applications for industrial designs for the last 5 years

2014 2015 2016 2017 2018
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44-диаграмма
Диаграмма 44

Diagram 44

Ұлттық және шетелдік өтінімдер қатынасы (2018)
Соотношение национальных и иностранных заявок (2018)

Ratio of national and foreign applications (2018)

 Ұлттық өтінім берушілер/ Национальные заявители/ National applicants

 Шетелдік өтінім берушілер/Иностранные заявители/ Foreign applicants

67% 33%

Есепті жылы өнеркәсіптік 
үлгілерге қорғау құжаттарын бе-
руге өтінім беру кезінде Алма-
ты қаласынан өтінім берушілер 
(33,7%) неғұрлым белсенді болып 
табылады (28-кесте).

The most active in the reporting 
year in filing applications for the 
issuance of documents of title for 
industrial designs are applicants 
from Almaty (33.7%) (Table 28).

Наиболее активными в отчет-
ном году в подаче заявок на вы-
дачу охранных документов на 
промышленные образцы явля-
ются заявители из города Алматы 
(33,7 %) (Таблица 28).  

28-кесте
Таблица 28

Table 28
Динамика подачи национальных заявок на промышленные образцы в разрезе регионов Республики 

Казахстан (за последние 5 лет)

Өңір/ Регион/ Region 2014 2015 2016 2017 2018
Барлығы (2014-2018) 

Всего (2014-2018) 
Total (2014-2018)

Алматы/ Almaty 36 31 14 57 28 166
Астана/ Astana 14 4 11 10 16 55
Солтүстік Қазақстан облысы/ 
Северо-Казахстанская область/ 
North Kazakhstan region

11 12 3 14 13 53

Түркістан облысы (2018 жылға дейін Оңтүстік 
Қазақстан облысы деп аталды)/ 
Туркестанская область (до 2018 года Южно-
Казахстанская область)/ 
Turkistan region (until 2018 was called the South 
Kazakhstan region)

3 12 26 12 12 65

Алматы облысы/ Алматинская область/ 
Almaty region 8 1 - 5 6 20

Батыс Қазақстан облысы/ 
Западно-Казахстанская область/ 
West Kazakhstan region

3 - 1 1 2 7

Маңғыстау облысы/ Мангыстауская область/ 
Mangystau region - 1 1 - 2 4

Қостанай облысы/ Костанайская область/ 
Kostanay region - 1 3 - 1 5
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Өңір/ Регион/ Region 2014 2015 2016 2017 2018
Барлығы (2014-2018) 

Всего (2014-2018) 
Total (2014-2018)

Қарағанды облысы/ Карагандинская область/ 
Karaganda region - 5 2 - 1 8

Ақтөбе облысы/ Актюбинская область/ 
Aktobe region 2 4 - - 1 7

Павлодар облысы/ Павлодарская область/ 
Pavlodar region 1 - 1 2 1 5

Шымкент (2018 жылға дейін, қала Оңтүстік 
Қазақстан облысының бөлігі болды)/ 
Шымкент (до 2018 года город входил в состав 
Южно-Казахстанской области)/ 
Shymkent (until 2018, the city was part of the 
South Kazakhstan region)

- - - - - -

Жамбыл облысы/ Жамбылская область/ 
Zhambyl region 17 18 6 1 - 42

Ақмола облысы/ Акмолинская область/ 
Akmola region 4 3 15 1 - 23

Қызылорда облысы/ Кызылординская область/ 
Kyzylorda region 6 2 1 1 - 10

Шығыс Қазақстан облысы/ 
Восточно-Казахстанская область/ 
East Kazakhstan region

2 - 5 1 - 8

Атырау облысы/ Атырауская область/ 
Atyrau region - - - - - -

Барлығы/ Всего/ Total 107 94 89 105 83

45-диаграмма
Диаграмма 45

Diagram 45

Өнеркәсіптік үлгілерге берілген ұлттық өтінімдерді Қазақстан Республикасының өңірлері  
бойынша бөлу (2018)

Распределение национальных заявок на промышленные образцы по регионам  
Республики Казахстан (2018)

Distribution of national applications for industrial designs by regions of the Republic of Kazakhstan (2018)
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West Kazakhstan region
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15%
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Ұлттық өтінім берушілер 
арасында жеке тұлғалар 
өтінімдердің басым санын берді, 
бұл ұлттық өтінім берушілер бер-
ген өтінімдердің жалпы санының 
61,5%-ын құрайды (29-кесте).

Среди национальных заявите-
лей преобладающее количество за-
явок подано физическими лица-
ми, что составляет 61,5 % от обще-
го числа поданных национальными 
заявителями заявок (Таблица 29).

Among the national applicants, 
the prevailing number of 
applications filed by individuals, 
representing 61.5% of the total 
number of applications filed by 
national applicants (Table 29).

29-кесте
Таблица 29

Table 29

Қазақстан Республикасының өңірлері бойынша өнеркәсіптік үлгілерге ұлттық өтінімдер беру 
динамикасы (2018)

Динамика подачи национальных заявок на промышленные образцы в разрезе регионов Республики 
Казахстан (2018)

Dynamics of filing national applications for industrial designs in the context of the regions of the Republic of 
Kazakhstan (2018)

Өңір 
Регион 
Region

Заңды тұлғалар берген 
өтінімдер саны/ 

Количество заявок от 
юридических лиц/

Number of applications from 
legal entities

Жеке тұлғалар берген 
өтінімдер саны/ 

Количество заявок от 
физических лиц/

Number of applications from 
individuals

Барлығы 
Всего
Total

1 2 3 4
Алматы/ Almaty 9 19 28
Астана/ Astana 2 14 16
Солтүстік Қазақстан облысы/ 
Северо-Казахстанская область/ 
North Kazakhstan region

4 9 13

Түркістан облысы (2018 жылға дейін Оңтүстік 
Қазақстан облысы деп аталды)/ 
Туркестанская область (до 2018 года Южно-
Казахстанская область)/ 
Turkistan region (until 2018 was called the South 
Kazakhstan region)

12 - 12

Алматы облысы/ Алматинская область/ 
Almaty region - 6 6

Батыс Қазақстан облысы/ 
Западно-Казахстанская область/ 
West Kazakhstan region

- 2 2

Маңғыстау облысы/ Мангыстауская область/ 
Mangystau region 2 - 2

Павлодар облысы/ Павлодарская область/ 
Pavlodar region - 1 1

Ақтөбе облысы/ Актюбинская область/ 
Aktobe region 1 - 1

Қарағанды облысы/ Карагандинская область/ 
Karaganda region 1 - 1

Қостанай облысы/ Костанайская область/ 
Kostanay region 1 - 1

Шымкент (2018 жылға дейін, қала Оңтүстік 
Қазақстан облысының бөлігі болды)/ 
Шымкент (до 2018 года город входил в состав 
Южно-Казахстанской области)/ 
Shymkent (until 2018, the city was part of the South 
Kazakhstan region)

- - -
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1 2 3 4
Ақмола облысы/ Акмолинская область/ 
Akmola region - - -

Шығыс Қазақстан облысы/ 
Восточно-Казахстанская область/ 
East Kazakhstan region

- - -

Жамбыл облысы/ Жамбылская область/ 
Zhambyl region - - -

Қызылорда облысы/ Кызылординская область/ 
Kyzylorda region - - -

Атырау облысы/ Атырауская область/ Atyrau region - - -
Барлығы/ Всего/ Total 32 51 83

46-диаграмма
Диаграмма 46

Diagram 46

Өнеркәсіптік үлгілерге берілген ұлттық өтінімдерді өтінім берушілердің санаттары бойынша бөлу (2018)
Распределение национальных заявок на промышленные образцы по категориям заявителей (2018)

Distribution of national applications for industrial designs by categories of applicants (2018)

 Заңды тұлғалардың өтінімдері/ Заявки от юридических лиц/ Applications from legal entities

 Жеке тұлғалардың өтінімдері/ Заявки от физических лиц/ Applications from individuals
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Among foreign applicants, the 

largest number of applications was 
submitted by applicants from Russia 
(30%) and Korea (24.7%) (Table 30).

Шетелдік өтінім берушілердің 
арасында ең көп өтінім 
берушілер Ресейден (30 %) және 
Кореядан (24,7 %) (30-кесте).

Среди иностранных заявителей 
наибольшее количество заявок 
подано заявителями из России (30 
%) и Кореи (24,7 %) (Таблица 30).
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30-кесте
Таблица 30

Table 30
Өнеркәсіптік үлгілерге шыққан мемлекеттері бойынша шетелдік өтінімдер беру динамикасы  

(соңғы 5 жылда)
Динамика подачи иностранных заявок на промышленные образцы в разрезе стран происхождения  

(за последние 5 лет)
Dynamics of filing foreign applications for industrial designs in the context of the countries of origin  

(for the last 5 years)

№
Өтінімдер шыққан ел 

Страна происхождения заявки 
Country of origin of an application

2014 2015 2016 2017 2018
Барлығы (2014-2018) 

Всего (2014-2018) 
Total (2014-2018)

1. Ресей/ Россия/ Russia (RU) 115 31 69 12 51 278
2. Корея/ Korea (KR) 2 8 1 2 42 55
3. Беларусь/ Belarus (BY) - - 8 6 12 26
4. Түркия/ Турция/ Turkey (TR) 12 11 6 6 8 43
5. Финляндия/ Finland (FI) 1 8 2 4 7 22
6. Франция/ France (FR) 9 8 18 7 5 47
7. АҚШ/ США/ USA (US) 9 20 4 4 5 42
8. Швейцария/ Switzerland (CH) 5 4 8 14 5 36
9. Германия/ Germany (DE) 2 1 2 1 5 11
10. Украина/ Ukraine (UA) - 12 3 5 4 24
11. Вьетнам/ Vietnam (VN) - - - - 4 4
12. Жапония/ Япония/ Japan (JP) 2 1 10 8 3 24
13. Қытай/ Китай/ China (CN) 6 8 - 10 3 27
14. Польша/ Poland (PL) 1 - 1 6 3 11
15. Армения/ Armenia (AM) - - - - 3 3
16. Испания/ Spain (ES) 3 1 2 - 2 8
17. Ұлыбритания/ Великобритания/ Great Britain (GB) - - - 4 2 6
18. Нидерланды/ Netherlands (NL) 4 3 4 6 1 18
19. Сингапур/ Singapore (SG) 2 - 4 - 1 7
20. Италия/ Italy (IT) - - 3 - 1 4
21. Швеция/ Sweden (SE) - - - - 1 1
22. Қырғызстан/ Кыргызстан/ Kyrgyzstan (KG) - 1 - - 1 2
23. Литва/ Lithuania (LV) - - - - 1 1
24. Канада/ Canada (CA) 8 - - - - 8
25. Норвегия/ Norway (NO) 3 - 1 - - 4
26. Израиль/ Israel (IE) 5 - - - - 5
27. Кипр/ Cyprus (CY) 1 2 - - - 3
28. Өзбекстан/ Узбекистан/ Uzbekistan (UZ) - - - 1 - 1
29. Грузия/ Georgia (GE) - - 3 - - 3

30. Британдық Виргин аралдары/ Британские 
Виргинские острова/ British Virgin Islands (VG) 1 - - - - 1

31. Филиппин/ Филиппины/ Philippines (PH) - 1 - - - 1
32. Малайзия/ Malaysia (MY) - 2 - - - 2
33. Дания/ Denmark (DK) - - - 1 - 1
34. Мальта/ Malta (MT) - - - 1 - 1
35. Чехия/ Czech Republic (CZ) 1 - - - - 1
36. Эстония/ Estonia (EE) 1 - - - - 1
37. Люксембург/ Luxembourg (LU) - 1 - - - 1
38. Бельгия/ Belgium (BE) - - 1 - - 1

Барлығы/ Всего/ Total 193 123 150 98 170 734
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47-диаграмма
Диаграмма 47

Diagram 47

Өнеркәсіптік үлгілерге берілген шетелдік өтінімдерді өтінім берушінің шыққан мемлекеті бойынша бөлу 
(2018)

Распределение иностранных заявок на промышленные образцы по странам происхождения (2018)
Distribution of foreign applications for industrial designs by country of origin (2018)
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48-диаграмма
Диаграмма 48

Diagram 48

Өтінім берушінің шыққан мемлекеті бойынша өнеркәсіптік үлгілерге берілген шетелдік өтінімдердің 
пайыздық қатынасы (2018)

Процентное соотношение иностранных заявок на промышленные образцы по странам происхождения 
(2018)

Percentage of foreign applications for industrial designs by country of origin (2018)

 Ресей/ Россия/ Russia (RU)
 Корея/ Korea (KR)
 Беларусь/ Belarus (BY)
 Түркия/ Турция/ Turkey (TR)
 Финляндия/ Finland (FI)
 Франция/ France (FR)
 АҚШ/ США/ USA (US)
 Швейцария/ Switzerland (CH)
 Германия/ Germany (DE)
 Басқалар/ Другие/ Other
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49-диаграмма
Диаграмма 49

Diagram 49

Өнеркәсіптік үлгілерге ең көп өтінім берген өтінім берушілер (2018)
Заявители, подавшие наибольшее количество заявок на промышленные образцы (2018)

Applicants who submitted the largest number of applications for industrial designs (2018)

KT&G Corporation

Акционерное общество по производству напольных покрытий «ТАРКЕТТ»

Общество с ограниченной ответственностью «КБ Стодол»

NOKIAN TYRES PLC

DERNEK GRUP ELEKTRİK ELEKTRONİK DIŞ TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ

0 5 10 15 20 25 30 35 40

31-кестеде жылдар бойынша 
өнеркәсіптік үлгілерге берілген 
қорғау құжаттарының саны бой-
ынша деректер көрсетілген. 

2017 жылмен салыстырғанда 
өнеркәсіптік үлгілерге патенттер 
беру көрсеткіші 69,8%-ға артты.

В Таблице 31 отражены данные 
по количеству выданных охран-
ных документов на промышлен-
ные образцы по годам. 

В сравнении с 2017 годом, по-
казатель выдачи патентов на про-
мышленные образцы увеличился 
на 69,8%.

Table 31 shows the data on the 
number of documents of title issued 
for industrial designs by year.

In comparison with 2017, the 
rate of issuance of patents for 
industrial designs increased by 
69.8%.

31-кесте
Таблица 31

Table 31

Өнеркәсіптік үлгілерге қорғау құжаттарын беру динамикасы
Динамика выдачи охранных документов на промышленные образцы 

Dynamics of granting patents for industrial designs

Қорғау құжаттары  
Охранные документы 

Documents of title
2014 2015 2016 2017 2018 1992-2018

Берілді, барлығы  
Выдано, всего 
Issued, total

282 282 182 129 219 3357

Оның ішінде: / Из них: / Wherein:
Ұлттық өтінім берушілерге 
Национальным заявителям 
National applicants

92 94 72 42 67 1657

Шетелдік өтінім берушілерге 
Иностранным заявителям 
Foreign applicants

190 188 110 87 152 1700
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50-диаграмма
Диаграмма 50

Diagram 50

Соңғы 5 жылда өнеркәсіптік үлгілерге патенттер беру динамикасы
Динамика выдачи патентов на промышленные образцы за последние 5 лет

Dynamics of granting patents for industrial designs for the last 5 years

2014 2015 2016 2017 2018
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32-кестенің деректерінен па-
тент иеленушілердің ең көп саны 
Алматы қаласына (58,2%) келеді.

From the data of Table 32 it 
follows that the largest number 
of patent holders is form Almaty 
(58.2%).

Из данных Таблицы 32 следует, 
что наибольшее количество па-
тентообладателей приходится на 
город Алматы (58,2%).

32-кесте
Таблица 32

Table 32

Қазақстан Республикасының өңірлері бойынша өнеркәсіптік үлгілерге патенттер беру динамикасы 
(соңғы 5 жылда)

Динамика выдачи патентов на промышленные образцы в разрезе регионов Республики Казахстан  
(за последние 5 лет)

Dynamics of granting patents for industrial designs in the context of the regions of the Republic of Kazakhstan 
(for the last 5 years)

Өңір/ Регион/ Region 2014 2015 2016 2017 2018
Барлығы (2014-2018) 

Всего (2014-2018) 
Total (2014-2018)

Алматы/ Almaty 31 33 19 13 39 135
Астана/ Astana 6 6 3 4 7 26
Алматы облысы/ Алматинская область/ 
Almaty region 1 13 3 - 7 24

Солтүстік Қазақстан облысы/ 
Северо-Казахстанская область/ 
North Kazakhstan region

21 14 4 3 4 46

Шымкент (2018 жылға дейін, қала 
Оңтүстік Қазақстан облысының бөлігі 
болды)/ 
Шымкент (до 2018 года город входил в 
состав Южно-Казахстанской области)/ 
Shymkent (until 2018, the city was part of 
the South Kazakhstan region)

2 2

Түркістан облысы (2018 жылға дейін 
Оңтүстік Қазақстан облысы деп аталды)/ 
Туркестанская область (до 2018 года 
Южно-Казахстанская область)/ 
Turkistan region (until 2018 was called the 
South Kazakhstan region)

4 6 13 11 2 25
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Өңір/ Регион/ Region 2014 2015 2016 2017 2018
Барлығы (2014-2018) 

Всего (2014-2018) 
Total (2014-2018)

Павлодар облысы/ 
Павлодарская область/ Pavlodar region 1 1 - - 2

Жамбыл облысы/ Жамбылская область/ 
Zhambyl region 18 12 17 6 1 4

Қарағанды облысы/ Карагандинская 
область/ Karaganda region - - 2 - 1 54

Шығыс Қазақстан облысы/ 
Восточно-Казахстанская область/ 
East Kazakhstan region

1 1 1 1 1 3

Қызылорда облысы/ Кызылординская 
область/ Kyzylorda region 1 - 4 - 1 5

Қостанай облысы/ Костанайская область/ 
Kostanay region 7 - 1 2 - 6

Батыс Қазақстан облысы/ 
Западно-Казахстанская область/ 
West Kazakhstan region

- 4 - 1 - 10

Ақтөбе облысы/ Актюбинская область/ 
Aktobe region - 2 4 - - 5

Ақмола облысы/ Акмолинская область/ 
Akmola region - 1 1 - - 6

Атырау облысы/ Атырауская область/ 
Atyrau region 1 1 - - - 2

Маңғыстау облысы/ Мангыстауская 
область/ Mangystau region - - - 1 - 2

Барлығы/ Всего/ Total 92 94 72 42 67 1

51-диаграмма
Диаграмма 51

Diagram 51

Распределение выданных патентов на промышленные образцы по регионам  
Республики Казахстан (2018)
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Таблица 33 содержит сведения 
по выданным в 2018 году патен-
там на промышленные образцы 
иностранным заявителям в раз-
резе стран происхождения. Пре-
обладающее количество патен-
тов выдано резидентам России 
(38,2%) и Швейцарии (11,8%).

33-кесте 2018 жылы шығарылған 
елдер бөлінісінде шетелдік өтінім 
берушілерге өнеркәсіптік үлгілерге 
берілген патенттер бойынша 
мәліметтерді қамтиды. Патенттердің 
басым саны Ресей (38,2%) және 
Швейцария (11,8%) резиденттеріне 
берілді.

Table 33 contains information 
on patents for industrial designs 
issued in 2018 to foreign 
applicants by country of origin. 
The majority of patents granted 
to residents of Russia (38.2%) 
and Switzerland (11.8%).

33-кесте
Таблица 33

Table 33

Шетелдік өтінім берушілерге өнеркәсіптік үлгілерге берілген патенттерді өтінім берушінің шыққан 
мемлекеті бойынша бөлу (2018)

Распределение выданных патентов на промышленные образцы иностранным заявителям по странам 
происхождения (2018)

Distribution of granted patents for industrial designs to foreign applicants by country of origin (2018)

№
Өтінімдер шыққан ел 

Страна происхождения заявки 
Country of origin of an application

2018

1. Ресей/ Россия/ Russia (RU) 58
2. Швейцария/ Switzerland (CH) 18
3. Жапония/ Япония/ Japan (JP) 10
4. Қытай/ Китай/ China (CN) 10
5. Франция/ France (FR) 9
6. Корея/ Korea (KR) 8
7. Нидерланды/ Netherlands (NL) 7
8. Беларусь/ Belarus (BY) 6
9. АҚШ/ США/ USA (US) 4
10. Финляндия/ Finland (FI) 4
11. Сингапур/ Singapore (SG) 4
12. Түркия/ Турция/ Turkey (TR) 3
13. Украина/ Ukraine (UA) 2
14. Ұлыбритания/ Великобритания/ Great Britain (GB) 2
15. Катар/ Qatar (QA) 2
16. Италия/ Italy (IT) 1
17. Польша/ Poland (PL) 1
18. Германия/ Germany (DE) 1
19. Дания/ Denmark (DK) 1
20. Өзбекстан/ Узбекистан/ Uzbekistan (UZ) 1

Барлығы/ Всего/ Total 152
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52-диаграмма
Диаграмма 52

Diagram 52

Шетелдік өтінім берушілерге берілген өнеркәсіптік үлгілерге патенттер (2018)
Патенты на промышленные образцы, выданные иностранным заявителям (2018)

Patents for industrial designs issued to foreign applicants (2018)

Ре
се

й/
 Ро

сси
я/ 

Ru
ssi

a (
RU

)

Ш
ве

йц
ар

ия
/ S

witz
erl

an
d (

CH
)

Жап
он

ия
/ Я

по
ни

я/ 
Jap

an
 (JP

)

Қы
тай

/ К
ит

ай
/ C

hin
a (

CN
)

Фра
нц

ия
/ F

ran
ce

 (F
R)

Ко
ре

я/ 
Ko

rea
 (K

R)

Ни
де

рл
ан

ды
/ N

eth
erl

an
ds

 (N
L)

Бе
ла

ру
сь

/ B
ela

rus
 (B

Y)

АҚ
Ш

/ С
Ш

А/
 U

SA
 (U

S)

Фин
ля

нд
ия

/ F
inl

an
d (

FI)

Си
нга

пу
р/

 Si
ng

ap
ore

 (S
G)

Тү
рк

ия
/ Т

ур
ци

я/ 
Tu

rke
y (

TR
)

Ук
ра

ин
а/ 

Uk
rai

ne
 (U

A)

Ұл
ыб

ри
тан

ия
/ В

ел
ик

об
ри

тан
ия

/ G
rea

t B
rita

in 
(G

B)
Ка

тар
/ Q

ata
r (Q

A)
Итал

ия
/ It

aly
 (IT

)

По
ль

ша/ 
Po

lan
d (

PL
)

Гер
ма

ни
я/ 

Ge
rm

an
y (

DE
)

Да
ни

я/ 
De

nm
ark

 (D
K)

Өзб
ек

ста
н/

 Уз
бе

ки
ста

н/
 U

zb
ek

ist
an

 (U
Z)

60

50

40

30

20

10

0

53-диаграмма
Диаграмма 53

Diagram 53

Өтінім берушінің шыққан мемлекеті бойынша шетелдік өтінім берушілерге өнеркәсіптік үлгілерге 
берілген патенттердің пайыздық қатынасы (2018)

Процентное соотношение выданных патентов на промышленные образцы иностранным заявителям по 
странам происхождения (2018)

Percentage of issued patents for industrial designs to foreign applicants by country of origin (2018)

4% 38%

12%6%
7%

6%

5%

5%

17%

 Ресей/ Россия/ Russia (RU)
 Швейцария/ Switzerland (CH)
 Жапония/ Япония/ Japan (JP)
 Қытай/ Китай/ China (CN)
 Франция/ France (FR)
 Корея/ Korea (KR)
 Нидерланды/ Netherlands (NL)
 Беларусь/ Belarus (BY)
 Басқалар/ Другие/ Other
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54-диаграмма
Диаграмма 54

Diagram 54

Өнеркәсіптік үлгілерге патенттердің ең көп санын алған ұлттық өтінім берушілер (2018)
Национальные заявители, получившие наибольшее количество патентов на промышленные образцы (2018)

National applicants who received the largest number of patents for industrial designs (2018)

«Азия Су Компаниясы» ЖШС /ТОО «Азия Су Компаниясы»/ Asia Waters LLP
Қазақ ауыл шаруашылығын механикаландыру және электрлендіру 

ғылыми-зерттеу институты/ Казахский научно-исследовательский институт 
механизации и электрификации сельского хозяйства/ Kazakh Scientific 

Research Institute of Mechanization and Electrification of Agriculture
Щербинин Алексей Валерьевич/ Alexey Shcherbinin
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55-диаграмма
Диаграмма 55

Diagram 55

Өнеркәсіптік үлгілерге патенттердің ең көп санын алған шетелдік өтінім берушілер (2018)
Иностранные заявители, получившие наибольшее количество патентов на промышленные образцы (2018)

Foreign applicants who received the largest number of patents for industrial designs (2018)

Акционерное общество по производству напольных покрытий «ТАРКЕТТ»
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ТаУаР ТаҢБаЛаРЫ
ТОВаРнЫЕ знаКИ

TRADEMARKS
34-кестеде тауар таңбаларын 

тіркеуге түскен өтінімдер бой-
ынша мәліметтер көрсетілген. 
Бұл көрсеткіштер өткен жыл-
мен салыстырғанда ұлттық 
тіркеуге өтінімдердің 15,3%-ға 
өскенін, сондай-ақ халықаралық 
өтінімдердің 28,1%-ға өскенін 
куәландырады.

В Таблице 34 отражены све-
дения по поступившим заявкам 
на регистрацию товарных знаков. 
Данные показатели свидетель-
ствуют о росте заявок на нацио-
нальную регистрацию в сравне-
нии с прошлым годом на 15,3%, а 
также о росте международных за-
явок на 28,1%.

Table 34 shows information 
on the received applications for 
the trademark registration. These 
figures indicate an increase in 
applications for national registration 
in comparison with the previous 
year by 15.3%, as well as an increase 
in international applications by 
28.1%.

34-кесте
Таблица 34

Table 34

Тауар таңбаларына берілген өтінімдер динамикасы
Динамика подачи заявок на товарные знаки
Dynamics of filing applications for trademarks

Өтінімдер 
Заявки 

Applications
2014 2015 2016 2017 2018 1992-2018

Берілді, барлығы  
Подано, всего 
Filed, total

11078 10164 10499 9096 11045 190336

Ұлттық процедура  
Национальная процедура 

National procedure
Берілді, барлығы  
Подано, всего 
Filed, total

4258 4298 4719 4758 5488 88760

Оның ішінде/ Из них/ Wherein:
Ұлттық өтінім берушілермен 
Национальными заявителями 
By national applicants

2558 2357 3111 3033 3738 48786

Шетелдік өтінім берушілермен 
Иностранными заявителями 
By foreign applicants

1700 1941 1608 1725 1750 39974

Халықаралық процедура  
Международная процедура 

International procedure
Мадрид келісімі және Хаттамасы процедурасы 
бойынша берілді (шетелдік өтінім берушілердің 
арасынан)/ 
Подано по процедуре Мадридского 
соглашения и Протокола (из числа 
иностранных заявителей)/ 
Filed under the Madrid Agreement and the 
Protocol (from among foreign applicants)*

6820 5866 5780 4338 5557 101576*

* Бұл көрсеткіш бойынша статистика 2011 жылдан бастап берілген
* По данному показателю статистика представлена с 2011 года
* According to this indicator statistics are presented since 2011
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56-диаграмма
Диаграмма 56

Diagram 56

Соңғы 5 жылда тауар таңбаларына өтінімдер беру динамикасы
Динамика подачи заявок на товарные знаки за последние 5 лет
Dynamics of filing applications for trademarks for the last 5 years
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57-диаграмма
Диаграмма 57

Diagram 57

Ұлттық және шетелдік өтінімдер қатынасы (2018)
Соотношение национальных и иностранных заявок (2018)

Ratio of national and foreign applications (2018)

 Ұлттық өтінім берушілер/ Национальные заявители/ National applicants
 Ұлттық рәсім бойынша шетелдік өтінім берушілер/ Иностранные заявители по 

национальной процедуре/ Foreign applicants under the national procedure
 Халықаралық рәсім бойынша шетелдік өтінім берушілер/ Иностранные заявители 

по международной процедуре/ Foreign applicants under the international procedure

44%

18%

38%

Өткен жылдардағыдай ұлттық 
өтінім берушілер берген өтінімдерді 
өңірлер бойынша бөлу тауар 
таңбаларын тіркеуге өтінімдердің 
ең көп санын Алматы қаласының 
(46,2%) және Астана қаласының 
(17,9%) өтінім берушілері бергенін 
көрсетті (35-кесте).

Как и в предыдущие годы, рас-
пределение поданных заявок на-
циональными заявителями по ре-
гионам показало, что наибольшее 
количество заявок на регистрацию 
товарных знаков поданы заявите-
лями города Алматы (46,2%) и го-
рода Астана (17,9%) (Таблица 35).

As in previous years, the 
distribution of applications by 
national applicants by region 
showed that the largest number 
of applications for registration of 
trademarks were filed by applicants 
from Almaty (46.2%) and Astana 
(17.9%) (Table 35).
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35-кесте
Таблица 35

Table 35

Қазақстан Республикасының өңірлері бойынша тауар таңбаларына ұлттық өтінімдер беру динамикасы 
(соңғы 5 жылда)

Динамика подачи национальных заявок на товарные знаки в разрезе регионов  
Республики Казахстан (за последние 5 лет)

Dynamics of filing national applications for trademarks in the context of the regions  
of the Republic of Kazakhstan (for the last 5 years)

Өңір/ Регион/ Region 2014 2015 2016 2017 2018
Барлығы (2014-2018)

Всего (2014-2018)
Total (2014-2018)

Алматы/ Almaty 1359 1054 1512 1440 1727 7092
Астана/ Astana 358 422 561 497 670 2508
Шымкент (2018 жылға дейін, қала Оңтүстік 
Қазақстан облысының бөлігі болды)/ 
Шымкент (до 2018 года город входил в состав 
Южно-Казахстанской области)/ 
Shymkent (until 2018, the city was part of the 
South Kazakhstan region)

225 225

Алматы облысы/ Алматинская область/ 
Almaty region 172 198 222 197 212 1001

Қарағанды облысы/ Карагандинская область/ 
Karaganda region 110 80 147 181 176 694

Түркістан облысы (2018 жылға дейін Оңтүстік 
Қазақстан облысы деп аталды)/ 
Туркестанская область (до 2018 года Южно-
Казахстанская область)/ 
Turkistan region (until 2018 was called the South 
Kazakhstan region)

143 133 180 194 124 774

Жамбыл облысы/ Жамбылская область/ 
Zhambyl region 30 45 60 55 94 284

Шығыс Қазақстан облысы/ 
Восточно-Казахстанская область/ 
East Kazakhstan region

62 66 85 56 85 354

Қостанай облысы/ Костанайская область/ 
Kostanay region 39 53 54 42 84 272

Ақтөбе облысы/ Актюбинская область/ 
Aktobe region 58 58 58 76 79 329

Павлодар облысы/ Павлодарская область/ 
Pavlodar region 40 41 61 62 52 256

Манғыстау облысы/ Мангыстауская область/ 
Mangystau region 18 27 26 28 47 146

Ақмола облысы/ Акмолинская область/ 
Akmola region 35 45 23 31 40 174

Солтүстік Қазақстан облысы/ 
Северо-Казахстанская область/ 
North Kazakhstan region

72 43 63 87 40 305

Атырау облысы/ Атырауская область/ 
Atyrau region 18 45 21 35 40 159

Батыс Қазақстан облысы/ 
Западно-Казахстанская область/ 
West Kazakhstan region

36 38 29 41 35 179

Қызылорда облысы/ 
Кызылординская область/ 
Kyzylorda region

8 9 9 11 8 45

Барлығы/ Всего/ Total 2558 2357 3111 3033 3738 14797
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58-диаграмма
Диаграмма 58

Diagram 58

Тауар таңбаларына берілген ұлттық өтінімдерді Қазақстан Республикасының өңірлері бойынша бөлу (2018)
Распределение национальных заявок на товарные знаки по регионам Республики Казахстан (2018)

Distribution of national applications for trademarks by regions of the Republic of Kazakhstan (2018)

Басқалар/ Другие/ Other 
6%

Қарағанды облысы/ 
Карагандинская область/ 

Karaganda region 
11%

Астана/ Astana
18%

ШҚО/ ВКО/ 
East Kazakhstan region

2%

Павлодар облысы/ 
Павлодарская область/ 

Pavlodar region
1%

Қостанай облысы/ 
Костанайская область/ 

Kostanay region
2%

Манғыстау облысы/ 
Мангистауская область/ 

Mangystau region
1%

Ақмола облысы/ 
Акмолинская область/ 

Akmola region
1%

Жамбыл облысы/ 
Жамбылская область/ 

Zhambyl region
3%

БҚО/ ЗКО/ 
West Kazakhstan region

0,9%
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Turkistan region
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СҚО/ СКО/ 
North Kazakhstan region

1%

Алматы облысы/ 
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Almaty region
6%

Алматы/ Almaty
46%

Атырау облысы/ 
Атырауская область/ 

Atyrau region
1%

Қызылорда облысы/ 
Кызылординская область/ 

Kyzylorda region
0,1%

Шымкент/ Shymkent
6%

Ақтөбе облысы/ 
Актюбинская область/ 

Aktobe region
2%

Ұлттық өтінім берушілер та-
уар таңбаларын тіркеуге бер-
ген өтінімдердің жалпы санының 
70%-ын заңды тұлғалар құрайды 
(36-кесте). 

70% of the total number 
of applications for registration 
of trademarks filed by national 
applicants are legal entities 
(Table 36).

70% от общего количества по-
данных национальными заявите-
лями заявок на регистрацию то-
варных знаков составляют юриди-
ческие лица (Таблице 36).

36-кесте
Таблица 36

Table 36

Қазақстан Республикасының өңірлері бойынша тауар таңбаларына ұлттық өтінімдер беру динамикасы 
(ұлттық процедура) (2018)

Динамика подачи национальных заявок на товарные знаки в разрезе регионов Республики Казахстан 
(национальная процедура) (2018)

Dynamics of filing national applications for trademarks in the context of the regions of the Republic of 
Kazakhstan (national procedure) (2018)

Өңір 
Регион 
Region

Заңды тұлғалар берген 
өтінімдер саны/  

Количество заявок от 
юридических лиц/ 

Number of applications from 
legal entities

Жеке тұлғалар берген 
өтінімдер саны/  

Количество заявок от 
физических лиц/ 

Number of applications from 
individuals

Барлығы  
Всего 
Total

Алматы/ Almaty 1272 455 1727
Астана/ Astana 425 245 670
Шымкент (2018 жылға дейін, қала Оңтүстік 
Қазақстан облысының бөлігі болды)/ 
Шымкент (до 2018 года город входил в состав 
Южно-Казахстанской области)/ 
Shymkent (until 2018, the city was part of the South 
Kazakhstan region)

147 78 225
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Өңір 
Регион 
Region

Заңды тұлғалар берген 
өтінімдер саны/  

Количество заявок от 
юридических лиц/ 

Number of applications from 
legal entities

Жеке тұлғалар берген 
өтінімдер саны/  

Количество заявок от 
физических лиц/ 

Number of applications from 
individuals

Барлығы  
Всего 
Total

Алматы облысы/ 
Алматинская область/  
Almaty region

160 52 212

Қарағанды облысы/ 
Карагандинская область/ 
Karaganda region

129 47 176

Түркістан облысы (2018 жылға дейін Оңтүстік 
Қазақстан облысы деп аталды)/ 
Туркестанская область (до 2018 года 
Южно-Казахстанская область)/ 
Turkistan region (until 2018 was called the South 
Kazakhstan region)

112 12 124

Жамбыл облысы/ 
Жамбылская область/ 
Zhambyl region

34 60 94

Шығыс Қазақстан облысы/ 
Восточно-Казахстанская область/ 
East Kazakhstan region

51 34 85

Қостанай облысы/ 
Костанайская область/ 
Kostanay region

68 16 84

Ақтөбе облысы/ 
Актюбинская область/ 
Aktobe region

52 27 79

Павлодар облысы/ 
Павлодарская область/ 
Pavlodar region

35 17 52

Манғыстау облысы/ 
Мангыстауская область/ 
Mangystau region

27 20 47

Солтүстік Қазақстан облысы/ 
Северо-Казахстанская область/ 
North Kazakhstan region

18 22 40

Атырау облысы/ Атырауская область/ Atyrau region 32 8 40
Ақмола облысы/ 
Акмолинская область/ 
Akmola region

26 14 40

Батыс Қазақстан облысы/ 
Западно-Казахстанская область/ 
West Kazakhstan region

27 8 35

Қызылорда облысы/ 
Кызылординская область/ 
Kyzylorda region

3 5 8

Барлығы/ Всего/ Total 2618 1120 3738
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59-диаграмма
Диаграмма 59

Diagram 59

Тауар таңбаларына ұлттық өтінімдерді өтінім берушілердің санаттары бойынша бөлу (2018)
Распределение национальных заявок на товарные знаки по категориям заявителей (2018)

Distribution of national applications for trademarks by category of applicants (2018)
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 Заңды тұлғалардың өтінімдері/ Заявки от юридических лиц/ Applications from legal entities

 Жеке тұлғалардың өтінімдері/ Заявки от физических лиц/ Applications from individuals

37-кестенің деректерінен 
өткен жылдардағы сияқты 
ұлттық рәсім бойынша шетелдік 
өтінім берушілер арасында тау-
ар таңбасын тіркеуге өтінімдердің 
ең көп санын АҚШ (22,1%), Ре-
сей (16,5%) және Қытай (11,1%) 
резиденттері берген. 

Из данных Таблицы 37 следу-
ет, что, как и в предыдущие годы, 
по национальной процедуре наи-
большее количество заявок на ре-
гистрацию товарного знака среди 
иностранных заявителей подано 
резидентами США (22,1%), России 
(16,5%) и Китая (11,1%). 

From the data of Table 37, it 
follows that, as in previous years, 
according to the national procedure, 
the largest number of applications 
for trademark registration among 
foreign applicants were filed by 
residents of the United States (22.1%), 
Russia (16.5%) and China (11.1 %).
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37-кесте
Таблица 37

Table 37

Өтінім берушінің шыққан мемлекеті бойынша тауар таңбаларына шетелдік өтінім беру динамикасы 
(ұлттық процедура)

Динамика подачи иностранных заявок на товарные знаки в разрезе стран происхождения 
(национальная процедура)

Dynamics of filing of foreign applications for trademarks in the context of countries of origin (national 
procedure)

№
Өтінімдер шыққан ел 

Страна происхождения заявки 
Country of origin of an application

2014 2015 2016 2017 2018
Барлығы (2014-2018) 

Всего (2014-2018) 
Total (2014-2018)

1. АҚШ/ США/ USA (US) 418 478 321 381 386 1984
2. Ресей/ Россия/ Russia (RU) 198 266 190 248 288 1190
3. Қытай/ Китай/ China (CN) 57 80 94 144 195 570
4. Швейцария/ Switzerland (CH) 135 169 149 94 125 672
5. Ұлыбритания/ Великобритания/ Great Britain (GB) 96 92 46 73 98 405
6. Корея/ Korea (KR) 50 135 160 66 66 477
7. Өзбекстан/ Узбекистан/ Uzbekistan (UZ) 2 5 10 22 63 102
8. Үндістан/ Индия/ India (IN) 154 112 65 85 48 464
9. Жапония/ Япония/ Japan (JP) 106 51 54 55 45 311
10. Германия/ Germany (DE) 38 64 41 57 44 244
11. Франция/ France (FR) 16 33 34 33 38 154
12. Украина/ Ukraine (UA) 37 44 21 50 27 179
13. БАӘ/ ОАЭ/ UAE (AE) 21 24 43 39 26 153
14. Ирландия/ Ireland (IE) 8 8 10 9 23 58
15. Сингапур/ Singapore (SG) 13 14 30 5 18 80
16. Нидерланды/ Netherlands (NL) 32 25 33 32 17 139
17. Кипр/ Cyprus (CY) 32 21 13 39 16 121
18. Гонконг/ Hong Kong (HK) 15 22 24 21 16 98
19. Беларусь/ Belarus (BY) 12 12 13 15 16 68
20. Түркия/ Турция/ Turkey (TR) 44 47 20 24 13 148
21. Италия/ Turkey (IT) 9 9 4 8 12 42
22. Мэн аралы/ Остров Мэн/ Isle of Man (IM) - - - - 12 12
23. Канада/ Canada (CA) 23 24 7 15 10 79
24. Грузия/ Georgia (GE) 4 15 9 2 10 40
25. Кайман аралдары/ Каймановы острова/ Cayman Islands (KY) 4 - - 4 9 17
26. Лихтенштейн/ Liechtenstein (LI) - - - - 9 9
27. Швеция/ Sweden (SE) 4 13 25 6 8 56
28. Польша/ Poland (PL) 16 12 35 17 7 87
29. Израиль/ Israel (IL) 10 11 9 15 7 52
30. Қырғызстан/ Кыргызстан/ Kyrgyzstan (KG) 6 8 3 5 7 29

31. Британдық Виргин аралдары/ Британские Виргинские 
острова/ British Virgin Islands (VG) - - 6 7 7 20

32. Бельгия/ Belgium (BE) 23 2 7 2 6 40
33. Тайланд/ Thailand (TH) 5 3 11 7 6 32
34. Индонезия/ Indonesia (ID) 2 3 1 4 6 16
35. Барбадос/ Barbados (BB) 1 - - - 6 7
36. Тайвань/ Taiwan (TW) 17 8 6 11 5 47
37. Катар/ Qatar (QA) - 1 - - 5 6
38. Дания/ Denmark (DK) 15 12 11 9 4 51
39. Иордания/ Jordan (JO) 4 15 3 1 4 27
40. Армения/ Armenia (AM) 1 - 2 11 4 18
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№
Өтінімдер шыққан ел 

Страна происхождения заявки 
Country of origin of an application

2014 2015 2016 2017 2018
Барлығы (2014-2018) 

Всего (2014-2018) 
Total (2014-2018)

41. Джерси/ Jersey (JE) - - - - 4 4
42. Испания/ Spain (ES) 6 3 5 5 3 22
43. Чехия/ Czech Republic (CZ) 6 4 6 - 3 19
44. Венгрия/ Hungary (HU) - 27 10 12 2 51
45. Австрия/ Austria (AT) 2 8 3 4 2 19
46. Хорватия/ Croatia (HR) 14 2 1 3 2 22
47. Сауд Арабиясы/ Саудовская Аравия/ Saudi Arabia (SA) 3 4 2 2 2 13
48. Иран/ Iran (IR) - - - 8 2 10
49. Белиз/ Belize (BZ) - - - 7 2 9
50. Чили/ Chile (CL) - - - 1 2 3
51. Люксембург/ Luxembourg (LU) 9 8 8 8 1 34
52. Финляндия/ Finland (FI) 5 5 7 10 1 28
53. Малайзия/ Malaysia (MY) 3 6 6 4 1 20
54. Мысыр/ Египет/ Egypt (EG) - - 21 2 1 24
55. Латвия/ Latvia (LV) 3 2 1 - 1 7

56. Босния және Герцеговина/ Босния и Герцеговина/  
Bosnia and Herzegovina (BA) - - - 4 1 5

57. Португалия/ Portugal (PT) 1 1 - 1 1 4
58. Шри-Ланка/ Sri Lanka (LK) 2 - - 1 1 4
59. Норвегия/ Norway (NO) 1 - - 1 1 3
60. Мексика/ Mexico (MX) - - - 2 1 3
61. Эстония/ Estonia (EE) 1 - - 1 1 3
62. Кюрасао/ Curacao (CW) - - - 1 1 2
63. Сейшел аралдары/ Сейшельские острова/ Seychelles (SC) - - - 1 1 2
64. Жаңа Зеландия/ Новая Зеландия/ New Zealand (NZ) - - - - 1 1
65. Болгария/ Bulgaria (BG) 3 7 2 2 - 14
66. Бразилия/ Brazil (BR) 3 9 1 3 - 16
67. Мальта/ Malta (MT) 1 11 3 4 - 19
68. Әзірбайжан/ Азербайджан/ Azerbaijan (AZ) - - 15 - - 15
69. Пәкістан/ Пакистан/ Pakistan (PK) 3 - - 1 - 4
70. Аргентина/ Argentina (AR) - 1 1 - - 2
71. Австралия/ Australia (AU) - - 3 4 - 7
72. Молдова/ Moldova (MD) 1 - - - - 1
73. Панама/ Panama (PA) 3 4 1 - - 8

74. Оңтүстік Африка/ Южно-Африканская Республика/ 
South Africa (ZA) 1 - - 1 - 2

75. Греция/ Greece (GR) - - 2 2 - 4
76. Ливан/ Lebanon (LB) - - - 2 - 2
77. Словакия/ Slovakia (SK) - - - 1 - 1
78. Словения/ Slovenia (SI) 1 - - - - 1
79. Вьетнам/ Vietnam (VN) - 1 - 1 - 2
80. Литва/ Lithuania (LT) - - - 2 - 2
81. Сан Марино/ San Marino (SM) - - - 2 - 2
82. Албания/ Albania (AL) - - - 1 - 1
83. Бермуд/ Бермудские острова/ Bermuda (BM) - - - 1 - 1
84. Гватемала/ Guatemala (GT) - - - 1 - 1
85. Сирия/ Syria (SY) - - - 1 - 1
86. Уругвай/ Uruguay (UY) - - - 1 - 1
87. Филиппин/ Филиппины/ Philippines (PH) - - - 1 - 1

Барлығы/ Всего/ Total 1700 1941 1608 1725 1750
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60-диаграмма
Диаграмма 60

Diagram 60

Тауар таңбаларына берілген шетелдік өтінімдерді өтінім берушінің шыққан мемлекеті бойынша бөлу (2018)
Распределение иностранных заявок на товарные знаки по странам происхождения (2018)

Distribution of foreign applications for trademarks by country of origin (2018)
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61-диаграмма
Диаграмма 61

Diagram 61

Тауар таңбаларына берілген шетелдік өтінімдердің өтінім берушінің шыққан мемлекеті бойынша 
пайыздық қатынасы (2018)

Процентное соотношение иностранных заявок на товарные знаки по странам происхождения (2018)
Percentage of foreign applications for trademarks by country of origin (2018)

 АҚШ/ США/ USA (US)
 Ресей/ Россия/ Russia (RU)
 Қытай/ Китай/ China (CN)
 Швейцария/ Switzerland (CH)
 Ұлыбритания/ Великобритания/ Great Britain (GB)
 Корея/ Korea (KR)
 Өзбекстан/ Узбекистан/ Uzbekistan (UZ)
 Басқалар/ Другие/ Other

30%
22%

16%

11%7%
6%

4%

4%
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Тауар таңбаларын жылдар бой-
ынша тіркеу динамикасы 38-кесте-
де көрсетілген. 2018 жылы тау-
ар таңбаларын қорғау көрсеткіші 
(ұлттық және халықаралық 
рәсімдер бойынша) өткен жылмен 
салыстырғанда 22,9%-ға артты.

Сондай-ақ, есепті жылы 4 
жалпыға белгілі тауар таңбасы 
тіркелді.

The dynamics of trademark 
registration by year are presented 
in Table 38. In 2018, the rate of 
trademark protection (according 
to national and international 
procedures) increased by 22.9% 
compared to last year.

Also, in the reporting year, 
4 well-known trademarks were 
registered.

Динамика регистрации товарных 
знаков по годам представлена в Та-
блице 38. В 2018 году показатель пре-
доставления охраны товарным зна-
кам (по национальной и междуна-
родной процедурам) увеличился на 
22,9% в сравнении с прошлым годом.

Также, в отчетном году было за-
регистрировано 4 общеизвестных то-
варных знака.

38-кесте
Таблица 38

Table 38

Тауар таңбаларын тіркеу динамикасы
Динамика регистрации товарных знаков 

Dynamics of trademark registration

Тауар таңбалары 
Товарные знаки 

Trademarks
2014 2015 2016 2017 2018 1992-2017

Тіркелгені, барлығы  
Зарегистрировано, всего 
Registered, total

9802 9859 10074 7748 9522 101461

Ұлттық процедура  
Национальная процедура 

National procedure
Тіркелгені, барлығы  
Зарегистрировано, всего 
Registered, total

3860 3914 4109 4053 4211 63162

Оның ішінде/ Из них/ Wherein: 
Ұлттық өтінім берушілермен 

Национальными заявителями
By national applicants 1835 2038 2087 2418 2466 28571
Шетелдік өтінім берушілермен 
Иностранными заявителями 
By foreign applicants

2025 1876 2022 1635 1745 34591

Халықаралық процедура  
Международная процедура 

International procedure
Мадрид келісімі мен Хаттамасы процедурасы 
бойынша тіркелген (шетелдік өтінім берушілер 
арасынан)/  
Зарегистрировано по процедуре Мадридского 
соглашения и протокола (из числа иностранных 
заявителей)/  
Registered under the procedure of the Madrid 
Agreement and the protocol (from among foreign 
applicants) *

5942 5945 5965 3695 5311 38299

* Бұл көрсеткіш бойынша статистика 2011 жылдан бастап берілген
* По данному показателю статистика представлена с 2011 года
* According to this indicator statistics are presented since 2011
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62-диаграмма
Диаграмма 62

Diagram 62

Соңғы 5 жылда тауар таңбаларын тіркеу динамикасы
Динамика регистрации товарных знаков за последние 5 лет

Dynamics of trademark registration for the last 5 years
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Ұлттық өтінім берушілер ара-
сында тіркелген тауар белгілерінің 
ең көп саны Алматы қаласына 
(46,6%) және Астана қаласына 
(15,9%) келеді (39-кесте).

Наибольшее количество зареги-
стрированных товарных знаков сре-
ди национальных заявителей прихо-
дится на город Алматы (46,6%) и го-
род Астана (15,9%) (Таблица 39).

The largest number of 
registered trademarks among 
national applicants is from 
Almaty (46.6%) and Astana 
(15.9%) (Table 39).

39-кесте
Таблица 39

Table 39

Қазақстан Республикасының өңірлері бойынша тауар таңбаларын тіркеу динамикасы (соңғы 5 жылда)
Динамика регистрации товарных знаков в разрезе регионов Республики Казахстан (за последние 5 лет)
Dynamics of trademark registration in the context of the regions of the Republic of Kazakhstan (for the last 5 years)

Өңір/ Регион/ Region 2014 2015 2016 2017 2018
Барлығы (2014-2018) 

Всего (2014-2018) 
Total (2014-2018)

Алматы/ Almaty 957 1011 1021 1213 1150 5352
Астана/ Astana 211 310 325 406 393 1645
Алматы облысы/ Алматинская область/ Almaty region 107 123 163 149 163 705
Қарағанды облысы/ Карагандинская область/ 
Karaganda region 74 90 86 131 134 515

Шымкент (2018 жылға дейін, қала Оңтүстік Қазақстан 
облысының бөлігі болды)/ Шымкент (до 2018 года 
город входил в состав Южно-Казахстанской области)/ 
Shymkent (until 2018, the city was part of the South 
Kazakhstan region)

115 115

Түркістан облысы (2018 жылға дейін Оңтүстік Қазақстан 
облысы деп аталды)/ 
Туркестанская область (до 2018 года Южно-
Казахстанская область)/ 
Turkistan region (until 2018 was called the South 
Kazakhstan region)

90 112 115 134 66 517

Ақтөбе облысы/ Актюбинская область/ 
Aktobe region 68 57 44 56 62 287

Жамбыл облысы/ Жамбылская область/ 
Zhambyl region 43 40 41 48 59 231

Шығыс Қазақстан облысы/ Восточно-Казахстанская 
область/ East Kazakhstan region 55 60 63 59 56 293

Қостанай облысы/ Костанайская область/ 
Kostanay region 57 50 45 46 56 254
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Өңір/ Регион/ Region 2014 2015 2016 2017 2018
Барлығы (2014-2018) 

Всего (2014-2018) 
Total (2014-2018)

Павлодар облысы/ Павлодарская область/ 
Pavlodar region 48 29 28 41 54 200

Солтүстік Қазақстан облысы/ Северо-Казахстанская 
область/ North Kazakhstan region 55 48 50 40 42 235

Атырау облысы/ Атырауская область/ Atyrau region 18 29 34 17 31 129
Батыс Қазақстан облысы/ Западно-Казахстанская 
область/ West Kazakhstan region 19 26 22 33 29 129

Манғыстау облысы/ Мангыстауская область/ 
Mangystau region 14 16 17 22 26 95

Ақмола облысы/ Акмолинская область/ Akmola region 16 26 26 20 20 108
Қызылорда облысы/ Кызылординская область/ 
Kyzylorda region 3 11 7 3 10 34

Барлығы/ Всего/ Total 1835 2038 2087 2418 2466 10844

63-диаграмма
Диаграмма 63

Diagram 63

Тіркелген тауар таңбаларын Қазақстан Республикасының өңірлері бойынша бөлу (2018)
Распределение зарегистрированных товарных знаков по регионам Республики Казахстан (2018)

Distribution of registered trademarks by regions of the Republic of Kazakhstan (2018)

Басқалар/ Другие/ Other 
6%

Қарағанды облысы/ 
Карагандинская область/ 

Karaganda region 
5%

Астана/ Astana
16%

Алматы/ Almaty
47%

ШҚО/ ВКО/ 
East Kazakhstan region

2%

Шымкент/ Shymkent
5%

Қостанай облысы/ 
Костанайская область/ 

Kostanay region
2%

Ақмола облысы/ 
Акмолинская область/ 

Akmola region
0,9%

Ақтөбе облысы/ 
Актюбинская область/ 

Aktobe region
3%

БҚО/ ЗКО/ 
West Kazakhstan region

1%

Түркістан облысы/ 
Туркестанская область/ 

Turkistan region
3%

СҚО/ СКО/ 
North Kazakhstan region

2%

Алматы облысы/ 
Алматинская область/ 

Almaty region
7%

Атырау облысы/ 
Атырауская область/ 

Atyrau region
1%

Қызылорда облысы/ 
Кызылординская область/ 

Kyzylorda region
0,1%

Жамбыл облысы/ 
Жамбылская область/ 

Zhambyl region
2%

Павлодар облысы/ 
Павлодарская область/ 

Pavlodar region
2%

Манғыстау облысы/ 
Мангистауская область/ 

Mangystau region
1%

40-кесте ұлттық рәсім бой-
ынша шығарылған елдер 
бөлінісінде 2018 жылы тіркелген 
шетелдік өтінім берушілердің 
тауар таңбалары бойын-
ша мәліметтерден тұрады. Ба-
сым саны АҚШ (23,7%), Ре-
сей (12,4%) және Қытай (7,6%) 
резиденттерімен тіркелген. 

Table 40 contains information 
on trademarks registered in 2018 
by foreign applicants by country 
of origin under the national 
procedure. The largest number of 
registered residents of the United 
States (23.7%), Russia (12.4%) and 
China (7.6%).

Таблица 40 содержит сведе-
ния по зарегистрированным в 
2018 году товарным знакам ино-
странными заявителями в разрезе 
стран происхождения по нацио-
нальной процедуре. Преобладаю-
щее количество зарегистрирова-
но резидентами США (23,7%), Рос-
сии (12,4%) и Китая (7,6%).
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40-кесте
Таблица 40

Table 40

Шетелдік өтінім берушілер тіркеген тауар таңбаларын өтінім берушінің шыққан мемлекеті  
бойынша бөлу (2018)

Распределение зарегистрированных товарных знаков иностранными заявителями по странам 
происхождения (по национальной процедуре) (2018)

Distribution of registered trademarks by foreign applicants by country of origin (national procedure) (2018)

№ Өтінімдер шыққан ел / Страна происхождения заявки / Country of origin of an application 2018
1. АҚШ/ США/ USA (US) 413
2. Ресей/ Россия/ Russia (RU) 216
3. Қытай/ Китай/ China (CN) 132
4. Швейцария/ Switzerland (CH) 105
5. Ұлыбритания/ Великобритания/ Great Britain (GB) 92
6. Корея/ Korea (KR) 83
7. Үндістан/ Индия/ India (IN) 75
8. Германия/ Germany (DE) 63
9. Өзбекстан/ Узбекистан/ Uzbekistan (UZ) 63
10. Жапония/ Япония/ Japan (JP) 51
11. Украина/ Ukraine (UA) 42
12. Нидерланды/ Netherlands (NL) 32
13. Франция/ France (FR) 32
14. Кипр/ Cyprus (CY) 30
15. БАӘ/ ОАЭ/ UAE (AE) 24
16. Түркия/ Турция/ Turkey (TR) 22
17. Польша/ Poland (PL) 19
18. Гонконг/ Hong Kong (HK) 15
19. Ирландия/ Ireland (IE) 14
20. Беларусь/ Belarus (BY) 13
21. Армения/ Armenia (AM) 12
22. Британдық Виргин аралдары/ Британские Виргинские острова/ British Virgin Islands (VG) 12
23. Венгрия/ Hungary (HU) 12
24. Израиль/ Israel (IL) 11
25. Финляндия/ Finland (FI) 10
26. Дания/ Denmark (DK) 9
27. Сингапур/ Singapore (SG) 9
28. Италия/ Italy (IT) 8
29. Канада/ Canada (CA) 8
30. Грузия/ Georgia (GE) 7
31. Люксембург/ Luxembourg (LU) 7
32. Кайман аралдары/ Каймановы острова/ Cayman Islands (KY) 7
33. Испания/ Spain (ES) 6
34. Қырғызстан/ Кыргызстан/ Kyrgyzstan (KG) 6
35. Босния және Герцеговина/ Босния и Герцеговина/ Bosnia and Herzegovina (BA) 5
36. Швеция/ Sweden (SE) 5
37. Белиз/ Belize (BZ) 4
38. Индонезия/ Indonesia (ID) 4
39. Иран/ Iran (IR) 4
40. Малайзия/ Malaysia (MY) 4
41. Мальта/ Malta (MT) 4
42. Австрия/ Austria (AT) 3
43. Бельгия/ Belgium (BE) 3
44. Бермуд/ Бермудские острова/ Bermuda (BM) 3
45. Греция/ Greece (GR) 3
46. Мысыр/ Египет/ Egypt (EG) 3
47. Ливан/ Lebanon (LB) 3
48. Таиланд/ Thailand (TH) 3
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№ Өтінімдер шыққан ел / Страна происхождения заявки / Country of origin of an application 2018
49. Хорватия/ Croatia (HR) 3
50. Чили/ Chile (CL) 3
51. Австралия/ Australia (AU) 2
52. Болгария/ Bulgaria (BG) 2
53. Иордания/ Jordan (JO) 2
54. Литва/ Lithuania (LT) 2
55. Сауд Арабиясы/ Саудовская Аравия/ Saudi Arabia (SA) 2
56. Әзірбайжан/ Азербайджан/ Azerbaijan (AZ) 1
57. Барбадос/ Barbados (BB) 1
58. Бразилия/ Brazil (BR) 1
59. Вьетнам/ Vietnam (VN) 1
60. Гватемала/ Guatemala (GT) 1
61. Кюрасао/ Curacao (CW) 1
62. Латвия/ Latvia (LV) 1
63. Мексика/ Mexico (MX) 1
64. Пәкістан/ Пакистан/ Pakistan (PK) 1
65. Португалия/ Portugal (PT) 1
66. Сан-Марино/ San Marino (SM) 1
67. Сирия/ Syria (SY) 1
68. Словакия/ Slovakia (SK) 1
69. Уругвай/ Uruguay (UY) 1
70. Филиппин/ Филиппины/ Philippines (PH) 1
71. Шри-Ланка/ Sri Lanka (LK) 1
72. Эстония/ Estonia (EE) 1
73. Оңтүстік Африка/ Южно-Африканская Республика/ South Africa (ZA) 1

Барлығы/ Всего/ Total 1745

64-диаграмма
Диаграмма 64

Diagram 64

Шетелдік өтінім берушілермен тіркелген тауар таңбалары
 (ұлттық процедура) (2018)

Товарные знаки, зарегистрированные иностранными заявителями (национальная процедура) (2018)
Trademarks registered by foreign applicants (national procedure) (2018)
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65-диаграмма
Диаграмма 65

Diagram 65

Шетелдік өтінім берушілермен тіркелген тауар таңбаларының өтінім берушінің шыққан мемлекеті 
бойынша пайыздық қатынасы (ұлттық процедура бойынша) (2018)

Процентное соотношение зарегистрированных товарных знаков иностранными заявителями по странам 
происхождения (по национальной процедуре) (2018)

Percentage of registered trademarks by foreign applicants by country of origin (national procedure) (2018)

24%

12%

8%
6%5%

5%
4%

36%  АҚШ/ США/ USA (US)
 Ресей/ Россия/ Russia (RU)
 Қытай/ Китай/ China (CN)
 Швейцария/ Switzerland (CH)
 Ұлыбритания/ Великобритания/ Great Britain (GB)
 Корея/ Korea (KR)
 Үндістан/ Индия/ India (IN)
 Басқалар/ Другие/ Other

41-кестенің деректерінен 
көрініп тұрғандай, 2018 жылы 
өткен жылдардағыдай, тауар 
белгілерінің ең көп саны 35-класты 
«Жарнама, бизнес саласындағы 
менеджмент» (16,8%), 30-класты 
«Кофе, шай, какао, қант, күріш, та-
пиока, саго» (6,7%) және 5-кла-
сты «Фармацевтикалық және 
ветеринарлық дәрі-дәрмектер» 
(6,2%) қатысты тіркелген.

Как видно из данных Табли-
цы 41, в 2018 году так же, как и 
в предыдущие годы, наибольшее 
количество товарных знаков за-
регистрировано в отношении 35-
го класса «Реклама, менеджмент 
в сфере бизнеса» (16,8%), 30-го 
класса «Кофе, чай, какао, сахар, 
рис, тапиока, саго» (6,7%) и 5-го 
класса «Фармацевтические и ве-
теринарные препараты» (6,2%).

As can be seen from the data 
of Table 41, in 2018, just as in 
previous years, the largest number 
of trademarks was registered for 
the 35th class “Advertising, business 
management” (16.8%), the 30th 
class “Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, 
tapioca, sago” (6.7%) and 5th grade 
“Pharmaceutical and veterinary 
preparations” (6.2%).

41-кесте
Таблица 41

Table 41

Тіркелген тауар таңбаларын ХТҚК сыныптары бойынша бөлу (ұлттық процедура бойынша)  
(соңғы 5 жылда)

Распределение зарегистрированных товарных знаков по классам МКТУ (по национальной процедуре) 
(за последние 5 лет)

Distribution of registered trademarks by classes of the ICGS (according to the national procedure)  
(for the last 5 years)

№
ХТҚК сыныбы 
Класс МКТУ 
Class of ICGS

2014 2015 2016 2017 2018
Барлығы (2014-2018) 

Всего (2014-2018) 
Total (2014-2018)

1.
Химиялық өнімдер 
Химические продукты 
Chemistry used in industry…

196 122 203 168 169 858

2.
Бояулар, олифтер, лактер; қорғаныш құралдары ... 
Краски, олифы, лаки; защитные средства... 
Paints, varnishes, lacquers…

123 137 99 151 74 584

3.
Ағартуға арналған препараттар және өзге де заттар 
Препараты для отбеливания и прочие вещества... 
Bleaching preparations and other substances…

94 306 267 294 311 1272
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№
ХТҚК сыныбы 
Класс МКТУ 
Class of ICGS

2014 2015 2016 2017 2018
Барлығы (2014-2018) 

Всего (2014-2018) 
Total (2014-2018)

4.
Техникалық май және жақпалар; жағатын майлар ... 
Технические масла и смазки; смазочные... 
Industrial oils and greases; lubricants…

781 92 89 66 65 1093

5.

Фармацевтикалық және ветеринарлық дәрі-
дәрмектер ... 
Фармацевтические и ветеринарные препараты... 
Pharmaceutical and veterinary preparations…

143 703 763 725 680 3014

6.
Қарапайым металдар және олардың балқымалары; ... 
Обычные металлы и их сплавы... 
Common metals and their alloys…

150 140 211 127 120 748

7.
Машиналар мен станоктар ... 
Машины и станки; двигатели... 
Machines and machine tools; motors and engines…

87 160 143 104 139 633

8.

Қолмен қолданылатын құрал-жабдықтар және құрал-
саймандар; пышақ ... 
Ручные орудия и инструменты; ножевые... 
Hand tools and implements (hand-operated); cutlery…

87 103 58 59 67 374

9.
Ғылыми, теңіз аспаптары мен құрал-саймандары ... 
Приборы и инструменты научные, морские... 
Scientific, nautical, surveying…

393 423 431 379 425 2051

10.
Хирургиялық аспаптар мен құрал саймандар ... 
Приборы и инструменты хирургические... 
Surgical, medical, dental…

209 114 121 122 92 658

11.
Жарық беруге, қыздыруға арналған құрылғы ... 
Устройства для освещения, нагрева... 
Apparatus for lighting, heating…

176 183 225 158 194 936

12.
Көлік құралдары, аппараттар ... 
Транспортные средства, аппараты... 
Vehicles; apparatus for locomotion…

176 212 156 134 124 802

13.
Атылатын қарулар, оқ-дәрілер және снарядтар..  
Огнестрельное оружие, боеприпасы и снаряды... 
Firearms; ammunition and projectiles…

29 45 25 12 10 121

14.

Асыл металдар және олардың балқымалары, 
бұйымдар ... 
Благородные металлы и их сплавы, изделия... 
Precious metals and their alloys and goods in precious 
metals…

130 129 93 71 93 516

15.
Музыкалық аспаптар ... 
Музыкальные инструменты... 
Musical instruments…

32 23 22 11 21 109

16.

Қағаз, картон және солардан жасалатын бұйымдар ... 
Бумага, картон и изделия из них... 
Paper, cardboard and goods made from these 
materials…

284 328 310 314 294 1530

17.
Каучук, резеңке, гуттаперча, ізбес, слюда  
Каучук, резина, гуттаперча, асбест, слюда... 
Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica…

122 93 89 117 85 506

18.

Былғары және былғарыға ұқсас зат, олардан 
жасалатын бұйымдар ... 
Кожа и имитация кожи, изделия из них... 
Leather and imitations of leather, and goods made of 
these materials…

186 138 112 128 140 704

19.
Бейметалл құрылыс материалдары ... 
Неметаллические строительные материалы… 
 Building materials (non-metallic)…

162 168 215 191 138 874
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№
ХТҚК сыныбы 
Класс МКТУ 
Class of ICGS

2014 2015 2016 2017 2018
Барлығы (2014-2018) 

Всего (2014-2018) 
Total (2014-2018)

20.
Жиһаз, айна, картиналарға арналған жақтауша... 
Мебель, зеркала, обрамления для картин ... 
Furniture, mirrors, picture frames…

150 117 87 95 145 594

21.
Үй немесе ас-үй керек-жарақтары және ыдыс-аяқ ... 
Домашняя или кухонная утварь и посуда... 
Household or kitchen utensils and containers…

195 157 125 105 131 713

22.

Арқандар, жіптер, жуан арқандар, торлар, шатырлар, 
өрелер ... 
Канаты, веревки, бечевки, сети, палатки, навесы... 
Ropes, string, nets, tents, awnings, tarpaulins…

38 31 32 24 32 157

23.
Тоқыма емес және жіп ... 
Не текстильные и пряжа... 
Yarns and threads…

27 19 25 14 14 99

24.
Маталар мен тоқыма бұйымдары ... 
Ткани и текстильные изделия... 
Textiles and textile goods…

94 82 84 70 76 406

25.
Аяқ киім, бас киімдер ... 
Обувь, головные уборы... 
Clothing, footwear, headgear…

288 256 230 290 350 1414

26.

Шілтер және тігілген бұйымдар, тоқыма бау және 
таспалар ... 
Кружева и вышитые изделия, тесьма и ленты... 
Lace and embroidery, ribbons and braid…

51 46 37 41 50 225

27.

Кілемдер, мырыштылар, төсеніштер, линолеум және 
өзгелер ... 
Ковры, циновки, маты, линолеум и прочие... 
Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and other…

59 40 31 37 37 204

28.

Ойындар, ойыншықтар; гимнастикалық және 
спорттық ... 
Игры, игрушки; гимнастические и спортивные... 
Games and playthings; gymnastic and sporting…

144 129 123 105 153 654

29.
Ет, балық, құс және жабайы құс; ет сығындылары; ...
Мясо, рыба, птица и дичь; мясные экстракты...
Meat, fish, poultry and game; meat extracts…

423 389 429 412 486 2139

30.
Кофе, шай, какао, қант, күріш, тапиока, саго ...
Кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока, саго...
Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago…

659 531 532 627 735 3084

31.
Ауыл шаруашылық, бау-бақша...
Сельскохозяйственные, садово-огородные...
Agricultural, horticultural and forestry products…

126 109 106 104 132 577

32.
Сыра; минералды және газдалған сулар ...
Пиво; минеральные и газированные воды…
Beers; mineral and aerated waters…

383 318 395 356 444 1896

33.
Алкогольді сусындар (сырадан басқа)...
Алкогольные напитки (за исключением пива)...
Alcoholic beverages (except beers)...

289 219 249 210 202 1169

34.
Темекі, шегу керек-жарақтары; сіріңкелер...
Табак; курительные принадлежности; спички...
Tobacco; smokers’ articles; matches...

189 132 222 192 185 920

35.
Жарнама; бизнес саласындағы менеджмент... 
Реклама; менеджмент в сфере бизнеса...
Advertising; business management…

1296 1536 1479 1643 1832 7786

36.
Сақтандыру; қаржылық қызмет...
Страхование; финансовая деятельность...
Insurance; financial affairs…

167 260 219 244 263 1153
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№
ХТҚК сыныбы 
Класс МКТУ 
Class of ICGS

2014 2015 2016 2017 2018
Барлығы (2014-2018) 

Всего (2014-2018) 
Total (2014-2018)

37.
Құрылыс; жөндеу; жабдықтарды орнату
Строительство; ремонт; установка оборудования…
Building construction; repair; installation services

309 317 303 295 290 1514

38.
Телекоммуникациялар...
Телекоммуникации...
Telecommunications

156 250 253 183 188 1030

39.
Тасымалдау; тауарларды буып-түю және сақтау...
Транспортировка; упаковка и хранение товаров...
Transport; packaging and storage of goods…

267 365 315 266 253 1466

40.
Материалдарды өңдеу...
Обработка материалов...
Treatment of materials...

95 115 110 110 139 569

41.
Тәрбиелеу; оқу үрдісін қамтамасыз ету ...
Воспитание; обеспечение учебного процесса...
Education; providing of training…

373 427 434 463 511 2208

42.
Ғылыми және технологиялық қызметтер көрсету ...
Научные и технологические услуги...
Scientific and technological services…

284 277 330 280 298 1469

43.

Тағам өнімдерімен қамтамасыз ету жөнінде қызмет 
көрсету
Услуги по обеспечению пищевыми продуктами…
Services for providing food and drink…

375 378 398 403 416 1970

44.

Медициналық қызмет көрсету; ветеринарлық қызмет 
көрсету...
Медицинские услуги; ветеринарные услуги...
Medical services; veterinary services…

139 181 193 195 194 902

45.
Жеке-дара және әлеуметтік қызмет көрсету 
Персональные и социальные услуги...
Legal services; security services…

79 123 133 115 129 579

Барлығы/ Всего/ Total 10215 10423 10506 10210 10926 52280

66-диаграмма
Диаграмма 66

Diagram 66

Тіркелген тауар таңбаларын ХТҚК сыныптары бойынша бөлу (ұлттық процедура бойынша) (2018)
Распределение зарегистрированных товарных знаков по классам МКТУ (по национальной процедуре) 

(2018)
Distribution of registered trademarks by classes of the ICGS (according to the national procedure) (2018)
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67-диаграмма
Диаграмма 67

Diagram 67

Тауар таңбаларының ең көп санын тіркеген ұлттық өтінім берушілер (2018)
Национальные заявители, зарегистрировавшие наибольшее количество товарных знаков (2018)

National applicants who registered the largest number of trademarks (2018)

"Рахат" АҚ/ АО "Рахат"/ Rakhat JSC

"БАЛМҰЗДАҚ" ЖШС/ ТОО "БАЛМҰЗДАҚ"/ BALMUZDAK LLP
"Первая Агрохимическая Компания" ЖШС / ТОО "Первая Агрохимическая 

Компания"/ First Agrochemical Company LLP
"ФудМастер Компаниясы" АҚ/ АО "Компания ФудМастер"/ FoodMaster 

Company JSC

"Азия Су Компаниясы" ЖШС/ ТОО "Азия Су Компаниясы"/ Asia Waters LLP
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68-диаграмма
Диаграмма 68

Diagram 68

Тауар таңбаларының ең көп санын тіркеген шетелдік өтінім берушілер (ұлттық рәсім бойынша) (2018)
Иностранные заявители, зарегистрировавшие наибольшее количество товарных знаков  

(по национальной процедуре) (2018)
Foreign applicants who registered the largest number of trademarks (according to the national procedure) (2018)

ООО «SMILE LUX»

British American Tobacco (Brands) Limited

Novartis AG

Dr. Reddy’s Laboratories Ltd.

Rothmans of Pall Mall Limited
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ТаУаРЛаР ШЫҒаРЫЛҒан ЖЕРЛЕРДІҢ аТаУЛаРЫ
наИмЕнОВанИЯ мЕСТ ПРОИСХОЖДЕнИЯ ТОВаРОВ

APPELLATIONS OF ORIGIN
42-кестеде тауар шығарылған 

жерлердің атауларын тіркеуге түскен 
өтінімдер бойынша мәліметтер 
көрсетілген. Бұл көрсеткіштер 
түскен өтінімдер санының өткен 
жылмен салыстырғанда 66,7% 
төменде ге нін көрсетеді

В Таблице 42 отражены сведения 
по поступившим заявкам на реги-
страцию наименований мест проис-
хождения товаров. Данные показате-
ли свидетельствуют о понижении ко-
личества поступивших заявок в срав-
нении с прошлым годом на 66,7%. 

Table 42 shows information 
on the received applications for 
registration of appellations of 
origin. These figures indicate 
a decrease in the number of 
applications received compared 
to last year by 66.7%.

42-кесте
Таблица 42

Table 42

Тауар шығарылған жерлердің атауларына келіп түскен өтінімдер динамикасы
Динамика подачи заявок на наименования мест происхождения товаров 

Dynamics of filing applications for appellations of origin

Өтінімдер 
Заявки 

Applications
2014 2015 2016 2017 2018 1992-2018

Берілді, барлығы  
Подано, всего 
Filed, total

- 3 3 6 2 84

Оның ішінде/ Из них/ Wherein:
Ұлттық өтінім берушілермен 
Национальными заявителями 
By national applicants

- 3 1 5 2 49

Шетелдік өтінім берушілермен  
Иностранными заявителями 
By foreign applicants

- - 2 1 - 35

69-диаграмма
Диаграмма 69

Diagram 69

Соңғы 5 жылда тауар шығарылған жерлердің атауларына келіп түскен өтінімдер динамикасы
Динамика подачи заявок на наименования мест происхождения товаров за последние 5 лет

Dynamics of filing applications for appellations of origin for the last 5 years

2014 2015 2016 2017 2018
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43-кесте Қазақстан өңірлері 
бойынша тауар шығарылған 
жерлердің атауларына келіп 
түскен өтінімдерді бөлу жөніндегі 
деректерді қамтиды. 2018 жылы 
Түркістан облысынан екі өтінім 
түсті.

Таблица 43 содержит дан-
ные по распределению поступив-
ших заявок на наименования мест 
происхождения товаров в разрезе 
регионов Казахстана. В 2018 году 
поступили две заявки из Турке-
станской области.

Table 43 contains data on 
the distribution of received 
applications for appellations of 
origin by regions of Kazakhstan. 
In 2018, two applications were 
received from the Turkistan 
region.

43-кесте
Таблица 43

Table 43

Қазақстан Республикасының өңірлері бойынша тауар шығарылған жерлердің атауларына өтінімдер  
беру динамикасы (соңғы 5 жылда)

Динамика подачи национальных заявок на наименования мест происхождения товаров  
в разрезе регионов Республики Казахстан (за последние 5 лет)

Dynamics of filing national applications for appellations of origin in the context of the regions  
of the Republic of Kazakhstan (for the last 5 years)

Өңір/ Регион/ Region 2014 2015 2016 2017 2018
Барлығы (2014-2018) 

Всего (2014-2018) 
Total (2014-2018)

Ақмола облысы/ Акмолинская область/ 
Akmola region - 1 - 2 - 3

Түркістан облысы/ 
Туркестанская область (до 2018 года Южно-
Казахстанская область)/ 
Turkistan region (until 2018 was called the South 
Kazakhstan region)

- 1 - 1 2 4

Алматы/ Almaty - - - 1 - 1
Алматы облысы/ Алматинская область/ 
Almaty region - - - 1 - 1

Қарағанды облысы/ Карагандинская область/ 
Karaganda region - - 1 - - 1

Павлодар облысы/ Павлодарская область/ 
Pavlodar region - 1 - - - 1

Барлығы/ Всего/ Total - 3 1 5 2 11

There were no applications 
from foreign applicants in the 
reporting year.

Information on registration of 
appellations of origin is shown in 
Table 44.

In 2018, 5 appellations of 
origin were registered. This figure 
indicates an increase in the 
number of applications by 150% 
compared with last year.

Есепті жылы шетелдік өтінім 
берушілерден өтінімдер түскен 
жоқ.

Тауарлар шығарылған жер-
лер дің атауларын тіркеу жөніндегі 
мәліметтер 44-кестеде көр сетіл ген. 

2018 жылы тауар шығарылған 
жерінің 5 атауы тіркелді. Бұл көр-
сет кіш өткен жылмен салыс тыр-
ғанда өтінім санының 150%-ға 
артқанын көрсетеді.

Заявок от иностранных заявите-
лей за отчетный год не поступало.

Сведения по регистрации наи-
менований мест происхождения 
товаров отражены в Таблице 44. 

В 2018 году зарегистрировано 5 
наименований места происхожде-
ния товаров. Данный показатель 
свидетельствует о повышении ко-
личества заявок на 150% в сравне-
нии с прошлым годом.
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44-кесте
Таблица 44

Table 44

Тауарлар шығарылған жерлердің атауларын тіркеу серпіні
Динамика регистрации наименований мест происхождения товаров

Dynamics of registration of appellations of origin 

2014 2015 2016 2017 2018 1992-2018
Тіркелгені, барлығы  
Зарегистрировано, всего 
Registered, total

1 1 1 2 5 66

Оның ішінде: / Из них: / Wherein:
Ұлттық өтінім берушілермен 
Национальными заявителями 
National applicants

- 1 - 1 4 30

Шетелдік өтінім берушілермен 
Иностранными заявителями 
Foreign applicants

1 - 1 1 1 36

70-диаграмма
Диаграмма 70

Diagram 70

Тауар шығарылған жерлердің атауларын тіркеу динамикасы
Динамика регистрации наименований мест происхождения товаров за последние 5 лет

Dynamics of registration of appellations of origin for the last 5 years

2014 2015 2016 2017 2018
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аЙРЫҚШа ҚҰҚЫҚТаРДЫ ИЕЛЕнУ ТУРаЛЫ  
ШаРТТаРДЫ ТІРКЕУ 

РЕГИСТРаЦИЯ ДОГОВОРОВ О РаСПОРЯЖЕнИИ 
ИСКЛЮЧИТЕЛЬнЫмИ ПРаВамИ

REGISTRATION OF CONTRACTS ON DISPOSAL  
OF EXCLUSIVE RIGHTS

2018 жылы зияткерлік меншік 
объектілеріне құқықтарды өзгеге 
беру бойынша 297 шарт, оның 
ішінде 264 тауар таңбаларына 
айрықша құқықтарды өзгеге беру 
шарты, 23 өнертабысқа, 6 пайда-
лы модельдерге, 4 өнеркәсіптік 
үлгілерге айрықша құқықтарды 
өзгге беру шарты тіркеуге түсті.

2018 жылы 268 
лицензиялық шарт, оның 
ішінде сублицензиялық шарт 
тіркеуге түсті. Оның ішінде: та-
уар таңбаларын пайдала-
ну құқығын беру туралы шарт-
тар – 226, өнертабыстарды пай-
далану – 18, пайдалы модельдер 
– 21, өнеркәсіптік үлгілерге – 2, 
селекциялық жетістіктерге – 1.

2018 жылы зияткерлік меншік 
объектілерін пайдалану құқығын 
беру туралы шарттарды қамтитын 
91 кешенді кәсіпкерлік лицен-
зия шартын, тіркелген шарттарға 
қосымша 93 келісім тіркеуге түсті.

2018 жылы зияткерлік 
меншік объектілеріне айрықша 
құқықтарды иелену туралы 751 
шарт тіркелген (2017 жылға 
қарағанда 18,8%-ға көп), олардың 
ішінде:

• 202 шарт шетелдік 
тұлғалар арасында жасалды;

• 385 шарт Қазақстан Респу-
бликасында тіркелген тұлғалар 
арасында жасалды;

• құқық беретін тұлға 
қазақстандық тұлға, ал құқық 
қабылдайтын тұлға шетелдік тұлға 
болып табылатын 16 шарт жасал-
ды;

• құқық беретін тұлға 
шетелдік тұлға, ал құқық 
қабылдайтын тұлға қазақстандық 

В 2018 году поступило на реги-
страцию 297 договора уступки прав 
на объекты интеллектуальной соб-
ственности, в том числе 264 догово-
ров уступки исключительных прав на 
товарные знаки, 23 – на изобретения, 
6 – на полезные модели, 4 – на про-
мышленные образцы.

В 2018 году поступило на реги-
страцию 268 лицензионных догово-
ров, в том числе сублицензионных 
договоров. Из них: договоров о пре-
доставлении права на использование 
товарных знаков – 226, на использо-
вание изобретений – 18, полезных 
моделей –21, на промышленные об-
разцы – 2, на селекционные достиже-
ния – 1.

В 2018 году поступило на реги-
страцию 91 договоров комплекс-
ной предпринимательской лицензии, 
включающих в себя условия о пре-
доставлении права на использова-
ние объектов интеллектуальной соб-
ственности, 93 дополнительных со-
глашений к зарегистрированным до-
говорам. 

Всего в 2018 году зарегистрирова-
но 751 договор о распоряжении ис-
ключительными правами на объек-
ты интеллектуальной собственности 
(на 18,8% больше, чем в 2017 году), из 
них:

• 202 договоров, заключенных 
между иностранными лицами;

• 385 договора, заключенного 
между лицами, зарегистрированны-
ми в Республике Казахстан;

• 16 договоров, в которых ли-
цом, передающим право, выступает 
казахстанское лицо, а лицом, прини-
мающее право, – иностранное;

• 148 договоров, в которых ли-
цом, передающим право, выступает 

In 2018, 297 assignment 
contracts of IP rights were 
registered, including 264 
assignment contracts of 
exclusive rights to trademarks, 
23 to inventions, 6 to utility 
models, 4 to industrial designs.

In 2018, 268 licensing 
agreements, including 
sublicensing agreements, 
were received for registration. 
Among them: contracts on 
granting the right to use 
trademarks – 226, inventions 
– 18, utility models – 21, 
industrial designs – 2, selection 
achievements – 1.

In 2018, 91 agreements 
on a comprehensive 
entrepreneurial license were 
received for registration, 
including granting the right 
to IP use, 93 additional 
agreements to registered 
contracts. 

In total, 751 agreements 
on the disposal of intellectual 
property rights were registered 
in 2018 (18.8% more than in 
2017), of which:

• 202 contracts 
concluded between foreign 
parties;

• 385 agreements 
concluded between persons 
registered in the Republic of 
Kazakhstan;

• 16 contracts in which 
the transferor is a Kazakhstani 
person, and the grantor is a 
foreign one;

• 148 contracts in which 
the person transferring the 
right is a foreign person, and 
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45-кесте
Таблица 45

Table 45

Құқықты өзгеге беру шарттарын тіркеу динамикасы
(соңғы 5 жылда)

Динамика регистрации договоров уступки (за последние 5 лет)
Dynamics of registration of assignment contracts (for the last 5 years)

Шарт бойынша өзгеге беру қабылданған өнеркәсіптік меншік 
объектілері/

Объекты промышленной собственности, в отношении которых 
произведена уступка по договору/ 

Industrial property objects in respect of which an assignment 
agreement has been made for

2014 2015 2016 2017 2018

Өнертабыстар/ Изобретения/ Inventions 19 21 19 7 21
Пайдалы модельдер/ Полезные модели/ Utility models 7 3 9 6 4
Өнеркәсіптік үлгілер/ Промышленные образцы/ Industrial designs 4 5 4 2 4
Тауар таңбалары/ Товарные знаки/ Trademarks 223 247 249 +3(Қ) 270 273
Селекциялық жетістіктер/ Селекционные достижения/ 
Selection achievements - - - - -

Қ – қосымша келісім/ дополнительное соглашение/ additional agreement

тұлға болып табылатын 148 шарт 
жасалды.

Барлық тіркелгені:
• зияткерлік меншік 

объектілеріне құқықты өзгеге бе-
руге 302 шарт (2017 жылдың 
көрсеткішімен салыстырғанда 
5,9% артқан);

• 236 лицензиялық шарт 
(2017 жылмен салыстырғанда 
16,3% артқан);

• 5 айрықша құқықтарды 
кепілге беру шарты (2017 жыл-
мен салыстырғанда 37,5 % 
төмендеген); 

• 101 зияткерлік меншік 
объектілерін пайдалануға құқық 
беру туралы талаптарды қамтитын 
комплексті кәсіпкерлік лицен-
зия туралы шарт (2017 жылмен 
салыстырғанда 288,5 % артқан);

• 107 тіркелген шарттарға 
қосымша келісім (2017 жылмен 
салыстырғанда 2,7 % төмендеген).

иностранное лицо, а лицом, прини-
мающее право, – казахстанское.

Всего зарегистрировано:
• 302 договора уступки прав на 

объекты интеллектуальной собствен-
ности (повышение на 5,9% в сравне-
нии с 2017 годом);

• 236 лицензионных договоров 
(повышение на 16,3 % в сравнении с 
2017 годом);

• 5 договоров залога исключи-
тельных прав (понижение на 37,5 % в 
сравнении с 2017 годом); 

• 101 договор комплексной 
предпринимательской лицензии, 
включающих в себя условия о пре-
доставлении права на использование 
объектов интеллектуальной собствен-
ности (повышение на 288,5 % в срав-
нении с 2017 годом);

• 107 дополнительных соглаше-
ний к зарегистрированным догово-
рам (понижение на 2,7 % в сравнении 
с 2017 годом).

the person taking the right is 
the Kazakhstani person.

Total registered:
• 302 assignment 

contracts of IP rights (an 
increase of 5.9% compared 
with 2017);

• 236 license agreements 
(an increase of 16.3% 
compared with 2017);

• 5 contracts of pledge 
of exclusive rights (a decrease 
of 37.5% compared with 2017);

• 101 contracts 
of a comprehensive 
entrepreneurial license, 
including granting the right to 
use intellectual property (an 
increase of 288.5% compared 
with 2017);

• 107 additional 
agreements to registered 
contracts (a decrease of 2.7% 
compared with 2017).
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71-диаграмма
Диаграмма 71

Diagram 71

Тіркелген құқықты өзгеге беру шарттарын
өнеркәсіптік меншік объектілері бөлшегінде бөлу (2018)

Распределение зарегистрированных договоров уступки в разрезе объектов промышленной 
собственности (2018)

Distribution of registered assignment contracts by industrial property objects (2018)

 Тауар таңбалары/ Товарные знаки/ Trademarks
 Өнертабыстар/ Изобретения/ Inventions
 Пайдалы модельдер/ Полезные модели/ Utility models
 Өнеркәсіптік үлгілер/ Промышленные образцы/ Industrial designs

1%1%
7%

91%

46-кесте
Таблица 46

Table 46

Лицензиялық шарттарды тіркеу динамикасы (соңғы 5 жылда)
Динамика регистрации лицензионных договоров (за последние 5 лет)

Dynamics of registration of license contracts (for the last 5 years)

Шарт бойынша лицензия берілген 
өнеркәсіптік меншік объектілері/ 

Объекты промышленной собственности, в 
отношении которых выдана лицензия по 

договору/ 
Objects of industrial property in respect of 

which a license agreement has been made for 

Лицензия түрлері/
Виды лицензии/ 
Types of license

2014 2015 2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7

Өнертабыстар/ Изобретения/ Inventions

Айрықша лицензия  
Исключ. лицензия 
Exclusive license

8 11 5 +1 (Қ) 5 9

Айрықша емес лицензия  
Не исключ. лицензия 
Nonexclusive license

9 3 8 +1 (Қ) 5 10

Толық лицензия  
Полная лицензия 
Full license

- - 3 1 -

Барлығы/ Всего/ Total 17 14 18 11 19

Пайдалы модельдер/ Полезные модели/ 
Utility models

Айрықша лицензия  
Исключ. лицензия 
Exclusive license

1 1 - 4 6

Айрықша емес лицензия  
Не исключ. лицензия
Nonexclusive license

4 4 2 (Қ) 1 9

Барлығы/ Всего/ Total 5 5 2 5 15
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1 2 3 4 5 6 7

Өнеркәсіптік үлгілер/ Промышленные 
образцы/ Industrial designs

Айрықша лицензия  
Исключ. лицензия 
Exclusive license

- 2 1 (Қ) - -

Айрықша емес лицензия  
Не исключ. лицензия 
Nonexclusive license

2 1 1 - 2

Барлығы/ Всего/ Total 2 3 2 - 2

Тауар таңбалары/ Товарные знаки/ 
Trademarks

Айрықша лицензия  
Исключ. лицензия 
Exclusive license

73 22 46 +25 (Қ) 35 43

Айрықша емес лицензия  
Не исключ. лицензия 
Nonexclusive license

163 238 108 +79 
(Қ) 133 156

Толық лицензия  
Полная лицензия 
Full license

- - - 1 -

Барлығы/ Всего/ Total 236 260 258 169 199

Селекциялық жетістіктер/ Селекционные 
достижения/ Selection achievements

Айрықша лицензия 
Исключ. лицензия 
Exclusive license

- - - - -

Айрықша емес лицензия  
Не исключ. лицензия 
Nonexclusive license

4 - 14 18 1

Толық лицензия  
Полная лицензия 
Full license

- - - - -

Барлығы/ Всего/ Total 4 - 14 18 1

Қ – қосымша келісім/ дополнительное соглашение/ additional agreement

72-диаграмма
Диаграмма 72

Diagram 72

Өнеркәсіптік меншік объектілері бөлшегінде тіркелген лицензиялық шарттарды бөлу (2018)
Распределение зарегистрированных лицензионных договоров в разрезе объектов промышленной 

собственности (2018)
Distribution of registered license agreements in terms of industrial property objects (2018)

 Тауар таңбалары/ Товарные знаки/ Trademarks
 Өнертабыстар/ Изобретения/ Inventions
 Пайдалы модельдер/ Полезные модели/ Utility models
 Өнеркәсіптік үлгілер/ Промышленные образцы/ Industrial designs
 Селекциялық жетістіктер/ Селекционные достижения/ Selection achievements

84%

1%1%6%

8%
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47-кесте
Таблица 47

Table 47

Кешенді кәсіпкерлік лицензия шарттарын және кепіл шарттарды тіркеу динамикасы (соңғы 5 жылда)
Динамика регистрации договоров комплексной предпринимательской лицензии и договоров залога  

(за последние 5 лет)
Dynamics of registration of contracts of complex entrepreneurial license and contracts of pledge  

(for the last 5 years)

Шарт түрлері/ Вид договора/ 
Type of contract

Лицензия түрлері/ 
Виды лицензии/ Types of license 2014 2015 2016 2017 2018

Кешенді кәсіпкерлік 
лицензия шарттары/ 
Договоры комплексной 
предпринимательской 
лицензии/ 
Contracts of complex 
entrepreneurial license

Айрықша емес лицензия  
Не исключ. лицензия 
Nonexclusive license

3 17 11 +2 (Д) 15 85

Айрықша лицензия  
Исключ. лицензия 
Exclusive license

4 2 13 +1 (Д) 11 16

Барлығы/ Всего/ Total 7 19 27 26 101
Кепіл шарттар/ 
Договоры залога/ 
Contracts of pledge

- 6 3 3 +3 (Д) 8 5

48-кесте
Таблица 48

Table 48

Тіркелген шарттардың ұлттық және шетелдік тұлғаларға тиесілігі бойынша бөлу (2018)
Распределение зарегистрированных договоров по принадлежности сторон к национальным и 

иностранным лицам (2018)
Distribution of registered contracts by ownership of the parties to national and foreign persons (2018)

Барлық қарастырылғаны 
Рассмотрено всего 
Examined, total

757

Барлық тіркелгені  
Зарегистрировано всего 
Registered, total

751

Оның ішінде/ Из них/ Wherein:
I. Қазақстан Республикасының тұлғалары арасында тіркелген шарттар 
I. Договоры, заключенные между лицами, зарегистрированными в Республике Казахстан 
I. Contracts signed between parties registered in the Republic of Kazakhstan

385

II. Шетелдік тұлғалар арасында тіркелген шарттар 
II. Договоры, заключенные между иностранными лицами 
II. Contracts signed between foreign parties

202

III. Құқығын беруші қазақстандық тұлға, қабылдаушы шетелдік тұлға арасында жасалған шарттар 
III. Договоры, в которых лицом, передающим право, выступает казахстанское лицо, а лицом, принимающее право, 
– иностранное 
III. Contracts where the grantor is a Kazakhstani party and a foreign party receives the right

16

IV. Құқығын беруші шетелдік тұлға, құқық мирасқар Қазақстан Республикасынын тіркелген тұлға арасында жасалған 
шарттар 
IV. Договоры, в которых лицом, передающим право, выступает иностранное лицо, а лицом, принимающее право, – 
лицо, зарегистрированное в Республике Казахстан 
IV. Contracts where the grantor is a foreign party, and a Kazakhstani party receives the right

148
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73-диаграмма
Диаграмма 73

Diagram 73

Тіркелген шарттардың ұлттық және шетелдік тұлғаларға тиесілігі бойынша пайыздық қатынасы (2018)
Процентное соотношение зарегистрированных договоров по принадлежности сторон  

к национальным и иностранным лицам (2018)
Percentage of registered contracts by ownership of the parties to national and foreign persons (2018)

І – 51%
ІІ – 27%

ІІІ – 2%

ІV – 20%

49-кесте
Таблица 49

Table 49

Өнертабыстар патенттеріне пайдалану құқығына беру туралы тіркелген шарттар  
(техника саласы бойынша)

Зарегистрированные договоры о предоставлении права на использование патентов на изобретения  
(по областям техники)

Registered contracts on granting the right to use patents for inventions (by fields of technology)

Техника саласы бойынша 
По областям техники 
By fields of technology

2018

Жеңіл, тамақ өнеркәсібі 
Легкая, пищевая промышленность 
Light, food industry

3

Машина жасау, білдек жасау, құралдар жасау 
Машиностроение, станкостроение, производство инструмента 
Machinery and mechanical engineering, tool manufacturing

3

Медицина / Medicine 7
Энергетика, электротехника 
Energy, Electrical Engineering 2

Химия, мұнай-химия 
Химия, нефтехимия 
Chemicals, Petrochemicals

7

Электроника, есептеу техникасы, аспап жасау 
Электроника, вычислительная техника, приборостроение 
Electronics, computers, instrumentation

4

Металлургия / Metallurgy 5
Мұнай-газ өнеркәсібі 
Нефтегазодобывающая промышленность 
Oil and gas industry

7

Құрылыс, құрылыс материалдары 
Строительство, строительные материалы 
Building, construction materials

-

Басқасы/ Прочие/ Other 5
Барлығы/ Всего/ Total 43



2018

ЖЫЛДЫҚ ЕСЕП 
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 
ANNUAL REPORT



2018

ЖЫЛДЫҚ ЕСЕП 
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 
ANNUAL REPORT

аВТОРЛЫҚ ҚҰҚЫҚ

аВТОРСКОЕ ПРаВО

COPYRIGHT



108

ЖЫЛДЫҚ ЕСЕП / ГОДОВОЙ ОТЧЕТ / ANNUAL REPORT

50-кесте
Таблица 50

Table 50

«ҰЗМИ» РМК авторлық құқықты жүргізу бойынша атқарылған жұмысы туралы мәліметтер (2018)
Сведения о проделанной работе РГП «НИИС» по ведению авторских прав (2018)

Information on the work done by NIIP for copyright (2018)

Мемлекеттік тізілімге мәліметтерді енгізуге өтініштердің түсуі 
Поступление заявлений на внесение сведений в Государственный реестр 
The receipt of applications for entering information in the State Register

1672

Мәліметтерді Мемлекеттік тізілімге енгізу (тіркеу) 
Внесение сведений в Государственный реестр (регистрация) 
Entering information into the State Register (registration)

1210

Мемлекеттік тізілімге мәліметтерді енгізуден бас тарту 
Отказ во внесении сведений в Государственный реестр 
Refusal to enter information in the State Register

462

Мемлекеттік тізілімге өзгерістер енгізуге өтініштердің түсуі 
Поступление заявлений на внесение изменений в Государственный реестр
The receipt of applications for amendments to the State Register

10

Мемлекеттік тізілімге өзгерістер енгізу 
Внесение изменений в Государственный реестр 
Amendments to the State Register

7

Мемлекеттік тізілімге өзгерістер енгізуден бас тарту 
Отказ во внесении изменений в Государственный реестр 
Refusal to amend the State Register

3

Мемлекеттік тізілімнен мәліметтердің күшін жою 
Аннулирование сведений из Государственного реестра 
Cancellation of information from the State Registry

6

аВТОРЛЫҚ ҚҰҚЫҚ / аВТОРСКОЕ ПРаВО / COPYRIGHT
«Қазақстан Республикасының 

кейбір заңнамалық актілеріне 
зияткерлік меншік саласындағы 
заңнаманы жетілдіру мәселелері бой-
ынша өзгерістер мен толықтырулар 
енгізу туралы» Қазақстан 
Республикасының 2018 жылғы 20 
маусымдағы № 161-VI Заңына сәйкес 
«ҰЗМИ» РМК қорғау құжаттарын 
беру, авторлық (сабақтас) құқықтар 
мен интегралдық микросхемалар то-
пологияларын жүргізуге беру бойын-
ша өкілеттіктер берді.

«Мемлекеттік көрсетілетін 
қызметтер тізілімін бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
2013 жылғы 18 қыркүйектегі № 
983 қаулысына өзгерiстер мен 
толықтырулар енгізу туралы 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
2018 жылғы 3 қыркүйектегі № 
548 қаулысына сәйкес «Авторлық 
құқықпен қорғалатын объектілерге 
құқықтардың мемлекеттік тізіліміне 
мәліметтерді және олардың 
өзгерістерін енгізу» Мемлекеттік 
қызмет көрсетушісі «ҰЗМИ» РМК бо-
лып табылады.

В соответствии с Законом Ре-
спублики Казахстан от 20 июня 
2018 года № 161-VI «О внесении 
изменений и дополнений в неко-
торые законодательные акты Ре-
спублики Казахстан по вопросам 
совершенствования законода-
тельства в сфере интеллектуаль-
ной собственности» РГП «НИИС» 
делегировали полномочия по вы-
даче охранных документов, пере-
дачи в ведение авторских (смеж-
ных) прав и топологий интеграль-
ных микросхем.

Согласно Постановлению 
Правительства Республики Казах-
стан от 3 сентября 2018 года № 
548 «О внесении изменений и до-
полнений в Постановление Пра-
вительства Республики Казахстан 
от 18 сентября 2013 года № 983 
«Об утверждении реестра госу-
дарственных услуг» услугодате-
лем государственной услуги «Вне-
сение сведений и их изменений в 
Государственный реестр прав на 
объекты, охраняемые авторским 
правом», стал РГП «НИИС». 

In accordance with the Law 
of the Republic of Kazakhstan 
dated June 20, 2018 No. 161-VI 
“On Amendments and Additions 
to Certain Legislative Acts of the 
Republic of Kazakhstan on the 
Improvement of Legislation in 
the Field of Intellectual Property”, 
NIIP was authorized to issue 
documents of title, copyright 
(related) issues and layout 
designs of integrated circuits.

In accordance with the 
Decree of the Government of the 
Republic of Kazakhstan dated 
September 3, 2018 No. 548 “On 
Amendments and Additions to 
the Decree of the Government 
of the Republic of Kazakhstan 
dated September 18, 2013 No. 
983 “On Approving the Registry 
of Public Services” NIIP became 
the service provider of the state 
service “Entry of information 
and their changes into the State 
Register of rights to objects 
protected by copyright”.
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зИЯТКЕРЛІК мЕнШІК ОБЪЕКТІЛЕРІн ҚҰҚЫҚТЫҚ ҚОРҒаУ 
ПРаВОВаЯ ОХРана ОБЪЕКТОВ ИнТЕЛЛЕКТУаЛЬнОЙ 

СОБСТВЕннОСТИ
LEGAL PROTECTION OF INTELLECTUAL PROPERTY OBJECTS

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОГОВОРЫ, 
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ФУНКЦИИ 

КОТОРЫХ ВЫПОЛНЯЕТ 
ВОИС, РАТИФИЦИРОВАННЫЕ 

РЕСПУБЛИКОЙ КАЗАХСТАН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
РАТИФИЦИЯЛАҒАН ДЗМҰ 

АТҚАРАТЫН ƏКІМШІЛІК ҚЫЗМЕТТЕР, 
ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ШАРТТАР

INTERNATIONAL TREATIES 
ADMINISTERED BY WIPO, RATIFIED 

BY THE REPUBLIC KAZAKHSTAN

51-кесте
Таблица 51

Table 51

Шарт/ Договор/ Treaty

Қазақстанда күшіне енген уақыты/
Начало действия в отношении 

Казахстана/ 
Entry into force in Kazakhstan 

Дүниежүзілік зияткерлік меншік ұйымын бекіткен Конвенция/
Конвенция, учреждающая Всемирную организацию интеллектуальной собственности/
Convention Establishing the World Intellectual Property Organization

25.12.1991 

Өнеркәсіптік меншікті қорғау жөніндегі Париж конвенциясы/
Парижская конвенция по охране промышленной собственности/
Paris Convention for the Protection of Industrial Property

25.12.1991

Патенттік кооперация туралы шарт/
Договор о патентной кооперации/
Patent Cooperation Treaty

25.12.1991

Тауар таңбаларын халықаралық тіркеу туралы Мадрид келісімі/
Мадридское соглашение о международной регистрации знаков/
Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks

25.12.1991

Әдеби және көркем туындыларды қорғау жөніндегі Берн конвенциясы/
Бернская конвенция по охране литературных и художественных произведений/
Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works

12.04.1999

Фонограмма жасаушылардың мүдделерін олардың фонограммаларын заңсыз көшіріп 
көбейтуден қорғау жөніндегі конвенция/ 
Конвенция об охране интересов производителей фонограмм от незаконного воспроизводства 
их фонограмм/
Convention for the Protection of Producers of Phonograms Against Unauthorized Duplication of 
Their Phonograms

3.08.2001

Таңбаларды тіркеу үшін Тауарлар мен қызметтердің халықаралық классификациясы туралы 
Ницца келісімі/ 
Ниццкое соглашение о Международной классификации товаров и услуг для регистрации 
знаков/
Nice Agreement Concerning the International Classification of Goods and Services for the Purposes 
of the Registration of Marks

24.04.2002

Микроорганизмдерді патенттік рәсім мақсаттары үшін депоненттеуді халықаралық тану туралы 
Будапешт шарты/
Будапештский договор о международном признании депонирования микроорганизмов для 
целей патентной процедуры/
Budapest Treaty on the International Recognition of the Deposit of Microorganisms for the Purposes 
of Patent Procedure

24.04.2002

Тауар таңбалары жөніндегі заңдар туралы шарт/ 
Договор о законах по товарным знакам/
Trademark law treaty

7.11.2002
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Өнеркәсіптік үлгілердің халықаралық сыныптамасын бекіту туралы Локарн келісімі/
Локарнское соглашение об учреждении Международной классификации промышленных 
образцов/
Locarno Agreement Establishing an International Classification for Industrial Designs

7.11.2002

Халықаралық патенттік класификация туралы Страсбург келісімі/
Cтрасбургское соглашение о Международной патентной классификации/
Strasbourg Agreement Concerning the International Patent Classification

24.01.2003

ДЗМҰ авторлық құқық жөніндегі шарты/ 
Договор ВОИС по авторскому праву/
WIPO Copyright Treaty

12.11.2004

ДЗМҰ орындаулар мен фонограммалар жөніндегі шарты/
Договор ВОИС по исполнениям и фонограммам/
WIPO Performances and Phonograms Treaty

12.11.2004

Тауар таңбаларын халықаралық тіркеу туралы Мадрид келісіміне хаттама/
Протокол к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков/
Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks

8.12.2010

Олимпияда символдарын қорғау туралы Найроб шарты/
Найробский договор об охране олимпийского символа/
Nairobi Treaty on the Protection of the Olympic Symbol

9.03.2011

Патент құқығы туралы шарт/
Договор о патентном праве/
Patent Law Treaty

19.10.2011

Орындаушылардың, фонограмма жасаушылардың және хабар тарату ұйымдарының 
құқықтарын қорғау туралы Рим конвенциясы/
Римская конвенция об охране прав исполнителей, производителей фонограмм и вещательных 
организаций/
Rome Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting 
Organizations

30.06.2012

Тауар таңбалары бойынша заңдары туралы Сингапур шарт/
Сингапурский договор о законах по товарным знакам/
Singapore Treaty on the Law of Trademarks

5.09.2012

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
РАТИФИЦИЯЛАҒАН ӨНЕРКƏСІПТІК 
МЕНШІКТІ ҚОРҒАУ САЛАСЫНДАҒЫ 

АУМАҚТЫҚ КЕЛІСІМДЕР

РЕГИОНАЛЬНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ В 
СФЕРЕ ОХРАНЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ, 
РАТИФИЦИРОВАННЫЕ 

РЕСПУБЛИКОЙ КАЗАХСТАН

REGIONAL AGREEMENTS IN THE 
FIELD OF PROTECTION OF INDUSTRIAL 

PROPERTY, RATIFIED BY THE REPUBLIC 
OF KAZAKHSTAN

52-кесте
Таблица 52

Table 52

Шарт/ Договор/ Treaty Қазақстанда күшіне енген уақыты/  
Начало действия в отношении Казахстана/ Entry into force in Kazakhstan

Еуразиялық патенттік конвенция/ 
Евразийская патентная конвенция/ 
Eurasian Patent Convention

5.11.1995
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ 
ӨНЕРКƏСІПТІК МЕНШІКТІ ҚОРҒАУ 

САЛАСЫНДАҒЫ НОРМАТИВТІК- 
ҚҰҚЫҚТЫҚ АКТІЛЕРІ

• Қазақстан Республикасының 
1999 жылғы 1 шілдедегі № 409 
Азаматтық кодексі (ерекше бөлім);

• Қазақстан Республикасының 
1999 жылғы 16 шілдедегі № 427 
Патенттік заңы;

• «Тауар таңбалары, қызмет 
көрсету таңбалары және тау-
ар шығарылған жерлердің ата-
улары туралы» Қазақстан 
Республикасының 1999 жылғы 26 
шілдедегі №456 Заңы;

• «Селекциялық жетістіктерді 
қорғау туралы» Қазақстан 
Республикасының 1999 жылғы 13 
шілдедегі № 422-I Заңы;

• «Авторлық және сабақтас 
құқықтар туралы» 1996 жылғы 
10 маусымдағы № 6 Қазақстан 
Республикасының Заңы;

• «Интегралдық микросхе-
малар топологияларын құқықтық 
қорғау туралы» Қазақстан 
Республикасының 2001 жылғы 29 
маусымдағы N 217 Заңы;

• «Мемлекеттік көрсетілетін 
қызметтер туралы» Қазақстан 
Республикасының 2013 жылғы 15 
сәуірдегі № 88-V Заңы;

• «Мемлекеттік көрсетілетін 
қызметтер тізілімін бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
2013 жылғы 18 қыркүйектегі № 983 
қаулысы;

• «Селекциялық жетістіктерге, 
Өнеркәсіптік меншік объектілеріне, 
тауар таңбаларына және тауар-
лар шығарылған жерлердің ата-
уларына, интегралдық микросхе-
малар топологияларын тіркеуге 
арналған өтінімдерге сарапта-
ма жүргізу қағидаларын бекіту ту-
ралы» Қазақстан Республикасы 
Әділет министрінің 2018 жылғы 29 
тамыздағы № 1349 бұйрығы;

• «Тауар таңбаларын және та-
уар шығарылған жерлердің атаула-
рын мемлекеттік тізілімде және та-
уар шығарылған жер атауларының 
мемлекеттік тізілімде тіркеу 
қағидаларын, куәліктер нысанда-
рын және қорғау құжаттары мен 
олардың телнұсқаларын беру, 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН В СФЕРЕ 

ОХРАНЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

• Гражданский кодекс Респу-
блики Казахстан (Особенная часть) 
от 1 июля 1999 года № 409;

• Закон Республики Казахстан 
от 16 июля 1999 года №427 «Па-
тентный закон Республики Казах-
стан»;

• Закон Республики Казахстан 
от 26 июля 1999 года №456 «О то-
варных знаках, знаках обслужива-
ния и наименованиях мест проис-
хождения товаров»;

• Закон Республики Казахстан 
от 13 июля 1999 года №422-I «Об 
охране селекционных достиже-
ний»;

• Закон Республики Казахстан 
от 10 июня 1996 года № 6 «Об ав-
торском праве и смежных правах»;

• Закон Республики Казах-
стан от 29 июня 2001 года N 217 «О 
правовой охране топологий инте-
гральных микросхем»;

• Закон Республики Казахстан 
«О государственных услугах» от 15 
апреля 2013 года № 88-V;

• Постановление Правитель-
ства Республики Казахстан от 18 
сентября 2013 года № 983 «Об 
утверждении реестра государ-
ственных услуг»;

• Приказ Министра юстиции 
Республики Казахстан от 29 авгу-
ста 2018 года № 1349 «Об утверж-
дении Правил проведения экспер-
тизы заявок на селекционные до-
стижения, объекты промышленной 
собственности, товарные знаки и 
наименования мест происхожде-
ния товаров, регистрацию тополо-
гий интегральных микросхем»;

• Приказ Министра юстиции 
Республики Казахстан от 29 авгу-
ста 2018 года № 1340 «Об утверж-
дении Правил регистрации товар-
ных знаков и наименований мест 
происхождения товаров в Государ-
ственном реестре товарных знаков 
и Государственном реестре наиме-
нований мест происхождения то-
варов, форм свидетельств и выда-
чи охранных документов и их ду-
бликатов, прекращения действия 

NORMATIVE AND LEGAL ACTS OF 
THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 
IN THE SPHERE OF INDUSTRIAL 

PROPERTY PROTECTION

• Civil Code of the Republic 
of Kazakhstan of July 1, 1999 No. 
409 (special part);

• Patent Law of the Republic 
of Kazakhstan of July 16, 1999 No. 
427;

• Law of the Republic of 
Kazakhstan "On Trademarks, 
Service Marks and Appellations of 
Origin" of July 26, 1999, No. 456;

• Law of the Republic of 
Kazakhstan "On Protection of 
Selection Achievements" of July 
13, 1999, No. 422-I;

• Law of the Republic of 
Kazakhstan of June 10, 1996 No. 
6 “On Copyright and Related 
Rights”;

• Law of the Republic of 
Kazakhstan "On protection of 
layout designs of integrated 
circuits" of June 29, 2001, No. 217;

• Law of the Republic of 
Kazakhstan “On State Services” of 
April 15, 2013 No. 88-V;

• Resolution of the 
Government of the Republic of 
Kazakhstan of September 18, 
2013 No. 983 “On Approval of the 
Registry of State Services”;

• Order of the Minister 
of Justice of the Republic of 
Kazakhstan of August 29, 2018 No. 
1349 “On Approval of the Rules for 
Examination of Applications for 
Selection Achievements, Industrial 
Property Objects, Trademarks 
and Appellations of Origin, 
Registration of Layout Designs of 
Integrated Circuits”;

• Order of the Minister 
of Justice of the Republic of 
Kazakhstan of August 29, 2018 No. 
1340 “On Approval of the Rules 
for Registration of Trademarks and 
Appellations of Origin in the State 
Register of Trademarks and the 
State Register of Appellations of 
Origin, Forms of Certificates and 
Issue of Documents of Title and 
their Duplicate, Termination of 
Registration and recognition of its 
invalid";
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тіркеудің қолданылуын тоқтату және 
оны жарамсыз деп тану қағидаларын 
бекіту туралы» Қазақстан Республи-
касы Әділет министрінің 2018 жылғы 
29 тамыздағы № 1340 бұйрығы;

• «Авторлық құқықпен 
қорғалатын объектілерге 
құқықтардың мемлекеттік тізіліміне 
мәліметтер енгізу қағидаларын және 
оған мәліметтерді енгізуді растай-
тын куәліктің нысанын бекіту ту-
ралы» Қазақстан Республикасы 
Әділет министрінің 2018 жылғы 28 
тамыздағы № 1315 бұйрығы;

• «Тауар таңбаларын пайдалану 
құқығын беретін айрықша құқықты 
берудің тауар таңбаларының 
мемлекеттік тізілімінде тіркеу 
ережесін бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Әділет министрінің 
2018 жылғы 29 тамыздағы № 1345 
бұйрығы;

• «Тіркелген топологиялар ту-
ралы селекциялық жетістіктерді, 
өнеркәсіптік меншік объектілерін, 
тауар таңбаларын және тауар 
шығарылған жерлердің атауларын 
тіркеуге жататын мәліметтерді бюл-
летеньде жариялау ережесін бекіту 
туралы» Қазақстан Республикасы 
Әділет министрінің 2018 жылғы 29 
тамыздағы № 1348 бұйрығы;

• «Селекциялық жетістіктер-
дің, өнертабыстардың, пайда-
лы модельдердің, өнеркәсіптік 
үлгілердің, тауар таңбалары мен та-
уарлар шығарылған жерлердің 
атауларының, интегралдық ми-
кросхемалар топологияларының 
мемлекеттік тізілімдерінен үзінді 
көшірмелер беру қағидаларын 
бекіту туралы» Қазақстан Республи-
касы Әділет министрінің 2018 жылғы 
28 тамыздағы № 1313 бұйрығы;

• «Зияткерлік меншік құқық та-
рын қорғау және сақтау саласындағы 
мемлекеттік көрсетілетін қызметтер 
стандарттарын бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасы Әділет 
министрінің 2018 жылғы 11 
қазандағы № 1481 бұйрығы;

• «Зияткерлік меншік 
құқықтарын қорғау және сақтау 
саласындағы мемлекеттік қызметтер 
регламенттерін бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасы Әділет 
министрінің 2018 жылғы 26 
қазандағы № 1510 бұйрығы.

регистрации и признания ее не-
действительной»;

• Приказ Министра юстиции 
Республики Казахстан от 28 авгу-
ста 2018 года №1315 «Об утверж-
дении Правил внесения сведе-
ний и их изменений в Государ-
ственный реестр прав на объекты, 
охраняемые авторским правом, и 
формы свидетельства, подтверж-
дающего внесение в него сведе-
ний, и их изменений»;

• Приказ Министра юстиции 
Республики Казахстан от 29 авгу-
ста 2018 года № 1345 «Об утверж-
дении Правил регистрации в Го-
сударственном реестре товарных 
знаков передачи исключительно-
го права, предоставления права на 
использование товарного знака»;

• Приказ Министра юстиции 
Республики Казахстан от 29 авгу-
ста 2018 года № 1348 «Об утверж-
дении Правил опубликования в 
бюллетене сведений, относящих-
ся к регистрации селекционных 
достижений, объектов промыш-
ленной собственности, товарных 
знаков и наименований мест про-
исхождения товаров, о зареги-
стрированных топологиях»;

• Приказ Министра юстиции 
Республики Казахстан от 28 авгу-
ста 2018 года № 1313 «Об утверж-
дении Правил предоставления 
выписок из Государственных рее-
стров селекционных достижений, 
изобретений, полезных моделей, 
промышленных образцов, товар-
ных знаков и наименований мест 
происхождения товаров, тополо-
гий интегральных микросхем»;

• Приказ Министра юсти-
ции Республики Казахстан от 11 
октября 2018 года № 1481 «Об 
утверждении стандартов государ-
ственных услуг в области охраны 
и защиты прав интеллектуальной 
собственности»;

• Приказ Министра юсти-
ции Республики Казахстан от 26 
октября 2018 года № 1510 «Об 
утверждении регламентов госу-
дарственных услуг в области охра-
ны и защиты прав интеллектуаль-
ной собственности».

• Order of the Minister 
of Justice of the Republic of 
Kazakhstan dated August 28, 
2018 No. 1315 “On approval of 
the rules for entering information 
and their changes into the state 
register of rights to objects 
protected by copyright, and the 
form of certificate confirming 
that information is entered into it, 
and their changes”;

• Order of the Minister 
of Justice of the Republic of 
Kazakhstan of August 29, 2018 
No. 1345 “On Approval of the 
Rules for Registration in the State 
Register of Trademarks of the 
Transfer of the Exclusive Right, 
Granting the Right to Use a 
Trademark”;

• Order of the Minister 
of Justice of the Republic of 
Kazakhstan of August 29, 2018 
No. 1348 “On approval of the 
rules for publication in the 
bulletin of information relating 
to the registration of selection 
achievements, industrial 
property objects, trademarks 
and appellations of origin, on 
registered topologies”;

• Order of the Minister 
of Justice of the Republic of 
Kazakhstan dated August 28, 
2018 No. 1313 “On approval 
of the rules for granting 
extracts from the State registers 
of selection achievements, 
inventions, utility models, 
industrial designs, trademarks 
and appellations of origin, layout 
designs of integrated circuits”;

• Order of the Minister 
of Justice of the Republic of 
Kazakhstan dated October 11, 
2018 No. 1481 “On approval of 
standards of state services in 
the field of intellectual property 
rights protection”;

• Order of the Minister 
of Justice of the Republic of 
Kazakhstan dated October 26, 
2018 No. 1510 “On approval of 
regulations of state services in 
the field of intellectual property 
rights protection”.
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ЗИЯТКЕРЛІК МЕНШІКТІ ҚОРҒАУ 
САЛАСЫНДАҒЫ ҚАЗАҚСТАН 

РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ НОРМАТИВТІК-
ҚҰҚЫҚТЫҚ БАЗАСЫН ЖЕТІЛДІРУ

2018 жылдың маусым айын-
да Қазақстан Республикасының 
Президенті зияткерлік меншік 
объектілерін тіркеудің бір 
деңгейлі жүйесіне көшуді, ҚР 
Әділет министрлігін өтінімдерді 
қарау процесінен шығару, 
«ҰЗМИ» РМК-ға қорғау 
құжаттарын беру бойынша 
өкілеттіктерді беру, авторлық 
(сабақтас) құқықтарды және 
интегралдық микросхемалар то-
пологияларын «ҰЗМИ» РМК-
ның жүргізуіне беру, зияткерлік 
меншіктің кейбір объектілерін 
(тауар таңбаларын, авторлық 
құқықпен қорғалатын туынды-
ларды, интегралдық микросхе-
малар топологияларын, ТШЖА 
тіркеу мерзімдерін қысқарту), та-
уар таңбаларына өтінімдерді са-
раптама жасау ұйымына келіп 
түскен сәттен бастап жариялау 
(кез келген мүдделі тұлғалардың 
сараптаудағы өтінім туралы ха-
бардар болуын қамтамасыз ету 
есебінен дауларды қысқарту және 
тіркеуге талап қою мүмкіндігі), 
өнеркәсіптік меншік объектілерін 
тіркеу кезінде мемлекеттік 
баж салығын төлеуді қысқарту, 
бизнес-процестерді оңайлату, 
сараптама жүргізу мерзімін 
қысқарту қарастыратын № 161- 
ҚРЗ «Қазақстан Республикасының 
кейбір заңнамалық актілеріне 
зияткерлік меншік саласындағы 
заңнаманы жетілдіру мәселелері 
бойынша өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы» 
Заңына қол қойды.

Қазақстан Республика-
сы Әділет министрінің 2018 
жылғы 11 қазандағы № 1481 
бұйрығымен зияткерлік меншік 
құқықтарын қорғау және сақтау 
саласындағы мемлекеттік 
көрсетілетін қызметтер стан-
дарттары бекітілді, оның ішінде 
«Өнеркәсіптік меншік саласын-
да қорғау құжаттарын беру» 
мемлекеттік қызмет стандарты үш 
мемлекеттік қызмет біріктірілді: 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМАТИВНО-
ПРАВОВОЙ БАЗЫ РЕСПУБЛИКИ 
КАЗАХСТАН В СФЕРЕ ОХРАНЫ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

В июне 2018 года Президентом 
Республики Казахстан был подпи-
сан Закон «О внесении изменений 
и дополнений в некоторые зако-
нодательные акты Республики Ка-
захстан по вопросам совершен-
ствования законодательства в сфе-
ре интеллектуальной собственно-
сти» № 161-VI ЗРК предусматрива-
ющий переход на одноуровневую 
систему регистрации объектов ин-
теллектуальной собственности, ис-
ключение Министерства юстиции 
РК из процесса рассмотрения за-
явок, делегирование РГП «НИИС» 
полномочий по выдаче охранных 
документов, передачи в ведение 
РГП «НИИС» авторских (смежных) 
прав и топологий интегральных ми-
кросхем, сокращение сроков реги-
страции некоторых объектов интел-
лектуальной собственности (товар-
ных знаков, произведений, охраня-
емых авторским правом, топологий 
интегральных микросхем, НМПТ), 
опубликование заявок на товар-
ные знаки с момента их поступле-
ния в экспертную организацию (со-
кращение споров за счет обеспе-
чения осведомленности любых за-
интересованных лиц о находящей-
ся на экспертизе заявке и возмож-
ности предъявить претензии к ре-
гистрации), упразднение оплаты го-
сударственной пошлины при реги-
страции объектов промышленной 
собственности, упрощение бизнес-
процессов, сокращение сроков 
проведения экспертизы.

Приказом Министра юстиции 
Республики Казахстан от 11 октября 
2018 года № 1481 утверждены стан-
дарты государственных услуг в об-
ласти охраны и защиты прав интел-
лектуальной собственности, в том 
числе стандарт государственной 
услуги «Выдача охранных докумен-
тов в сфере промышленной соб-
ственности» в которую были объе-
динены три государственные услу-
ги: «Выдача патента на изобрете-
ние», «Выдача патента на полезную 

IMPROVEMENT OF THE LEGAL BASIS 
OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 
IN THE SPHERE OF PROTECTION OF 

INTELLECTUAL PROPERTY

In June 2018, the President 
of the Republic of Kazakhstan 
signed the Law “On Amendments 
and Additions to Certain 
Legislative Acts of the Republic of 
Kazakhstan on the Improvement 
of Legislation in the Field of 
Intellectual Property” No. 161-VI 
LRK providing for a transition to a 
single-level system of registration 
of intellectual property, exclusion 
of the Ministry of Justice from the 
application process, transfer of 
the authority to issue documents 
of title to NIIP, transfer of 
copyright (related) rights and 
layout designs of integrated 
circuits to the authority of NIIP, 
reduction of the registration 
time of some intellectual 
property objects (trademarks, 
works protected by copyright, 
layout designs of integrated 
circuits, appellations of origin), 
publication of applications for 
trademarks from the moment 
they were received by the 
expert organization (reduction 
of disputes by ensuring that all 
interested parties are aware of the 
application under examination 
and the opportunity to file claims 
for registration), the abolition of 
payment of state fees during the 
registration of industrial property 
objects, simplification of business 
processes, shortening the time 
for examination.

The Order of the Minister 
of Justice of the Republic of 
Kazakhstan dated October 11, 
2018 No. 1481 approved the 
standards of state services 
in the field of protection and 
protection of intellectual property 
rights, including the standard 
of the state service “Issuance of 
documents of title in the field 
of industrial property” which 
combined three state services: 
“Issuance of a patent for an 
invention", "Issuance of a patent 
for an utility model" , " Issuance 
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«Өнертабысқа патент беру», 
«Пайдалы модельге патент беру», 
«Өнеркәсіптік үлгіге патент беру».

Өнертабыс, пайдалы модель, 
өнеркәсіптік үлгі, тауар таңбасы, 
тауар шығарылған жер ата-
уы, селекциялық жетістік сияқты 
объектілерге қатысты зияткерлік 
меншік саласындағы мемлекеттік 
көрсетілетін қызметтер стандарт-
тарына енгізілген өзгерістерге 
сәйкес мыналарды қамтиды:

• Мемлекеттік тізілімдерде 
тіркеу рәсімі; 

• Қорғау құжатын беру;
• Беру туралы мәліметтерді 

жариялау;
• Мемлекеттік қызметтер 

бойынша сараптама жүргізу 
мерзімдерін қысқарту.

Тауар таңбасын тіркеу
Алдын ала сараптама 

аяқталғаннан кейін 5 жұмыс күні 
ішінде өтінім туралы мәліметтер 
бюллетеньде жарияланады 
(бұрын көзделмеген).

Алдын ала сараптама мерзімі 
1 айдан 10 жұмыс күніне дейін, ал 
толық сараптама мерзімі 9 айдан 
7 айға дейін қысқартылды. Тіркеу 
туралы немесе тіркеуден бас тар-
ту туралы шешімді қорытынды 
шығарылғаннан кейін «ҰЗМИ» 
РМК қабылдайды. Бұрын шешім 
ҚР ӘМ 15 жұмыс күні ішінде 
қабылданды.

Тауар шығарылған жер атауын 
пайдалану құқығын тіркеу
Сараптама мерзімі 6 айдан 30 

жұмыс күніне дейін қысқартылды.
Тіркеу туралы немесе тіркеуден 
бас тарту туралы шешімді 
қорытынды шығарылғаннан кейін 
«ҰЗМИ» РМК қабылдайды. Бұрын 
шешім ҚР ӘМ қабылданды.

Өнертабысқа патент беру, 
пайдалы модельге патент беру, 
өнеркәсіптік үлгіге патент беру, 
селекциялық жетістікке патент 
беру

Тіркеу туралы немесе тіркеуден 
бас тарту туралы шешімді 
қорытынды шығарылғаннан кейін 
«ҰЗМИ» РМК қабылдайды. Бұрын 
шешім ҚР ӘМ 10 жұмыс күні 
ішінде қабылданды.

модель», «Выдача патента на про-
мышленный образец».

В соответствии с изменениями в 
стандарты государственных услуг в 
сфере интеллектуальной собствен-
ности в отношении таких объектов, 
как изобретение, полезная модель, 
промышленный образец, товарный 
знак, наименование мест происхо-
ждение товара, селекционное до-
стижение включают:

• Процедура регистрации в 
государственных реестрах; 

• Выдача охранного докумен-
та;

• Публикация сведений о вы-
даче;

• Сокращение сроков прове-
дения экспертизы по государствен-
ным услугам.

Регистрация товарного знака
После завершения предвари-

тельной экспертизы в течение 5 ра-
бочих дней сведения о заявке пу-
бликуются в бюллетене (ранее не 
предусматривалось).

Срок предварительной экспер-
тизы сокращен с 1 месяца до 10 
рабочих дней, а полной эксперти-
зы - с 9 месяцев до 7 месяцев. Ре-
шение о регистрации либо об отка-
зе в регистрации принимается РГП 
«НИИС» после вынесения заключе-
ния. Ранее решение принималось в 
течение 15 рабочих дней МЮ РК.

Регистрация права пользования 
наименованием места 
происхождения товара

Срок экспертизы сокращен с 6 
месяцев до 30 рабочих дней.Реше-
ние о регистрации либо об отка-
зе в регистрации принимается РГП 
«НИИС» после вынесения заключе-
ния. Ранее решение принималось 
МЮ РК.

Выдача патента на изобретение, 
выдача патента на полезную мо-
дель, выдача патента на промыш-
ленный образец, выдача патентана 
селекционное достижение

Решение о регистрации либо об 
отказе в регистрации принимается 
РГП «НИИС» после вынесения за-
ключения. Ранее решение прини-
малось в течение 10 рабочих дней 
МЮ РК.

of a patent for an industrial 
design".

In accordance with changes 
the standards of state services in 
the field of intellectual property 
in relation to such objects as an 
invention, utility model, industrial 
design, trademark, appellation 
of origin, selection achievement 
include:

• Registration procedure in 
state registries;

• Issue of a document of title;
• Publication of information 

on the issue;
• Reducing the time frame for 

conducting an examination of 
state services.

Trademark registration
After completion of the 

preliminary examination within 5 
working days information about 
the application is published in the 
bulletin (not previously provided).

The term of the preliminary 
examination is reduced from 
1 month to 10 working days, 
and the full examination - from 
9 months to 7 months. The 
decision on registration or refusal 
of registration is taken by NIIP 
after the conclusion is made. 
Previously, the decision was made 
within 15 working days by the MJ 
of RK.

Registration of the right to use 
the appellation of origin

The period of examination 
is reduced from 6 months to 
30 working days. A decision 
on registration or refusal of 
registration is taken by NIIP 
after the conclusion is made. 
Previously, the decision was made 
by the MJ of RK.

Issuance of a patent for an 
invention, issue of a patent for 
an utility model, issue of a patent 
for an industrial design, issue of a 
patent of a selection achievement

The decision on registration 
or refusal of registration is taken 
by NIIP after the conclusion is 
made. Previously, the decision 
was made within 10 working days 
of the MJ of RK.
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Интегралды микросхема 
топологиясын тіркеу

Қызметті «ҰЗМИ» РМК 
көрсетеді (бұрын ҚР ӘМ 
көрсетілді). Сараптама мерзімі 5 
жұмыс күніне дейін қысқартылды.

Авторлық құқықпен қорғалатын 
объектілерге құқықтарды тіркеу

Қызметті «ҰЗМИ» РМК 
көрсетеді (бұрын ҚР ӘМ 
көрсетілді). Сараптама мерзімі 20 
жұмыс күнінен 1 жұмыс күніне 
дейін қысқартылды. Қызмет тек 
электрондық нысанда (бұрын тек 
қағазда) көрсетіледі. Құжаттардың 
техникалық талаптарға сәйкестігін 
тексеру жүзеге асырылады.

Лицензиялық шарттарды 
/ өнеркәсіптік меншік 

объектілеріне құқықтарды 
өзгеге беру туралы шарттарды 

тіркеу
Тіркеу үшін талап етілетін 

құжаттар тізімі қысқартылды. 
Бұрын 15 жұмыс күні ішінде ал-
дын ала сараптама және 20 күн 
ішінде мәні бойынша сарапта-
ма жүргізілді – өзгерістерден 
кейін – рәсім 10 жұмыс күні ішінде 
жүзеге асырылады. Тіркеу ту-
ралы немесе тіркеуден бас тар-
ту туралы шешімді қорытынды 
шығарылғаннан кейін «ҰЗМИ» 
РМК қабылдайды. Бұрын шешім 
ҚР ӘМ 5 жұмыс күні ішінде 
қабылданды. Құқықты берудің 
немесе ұзартудың заңды 
фактісі тіркеледі, бұрын тіркеу 
мөртабанымен шарт берілген.

Регистрация топологии 
интегральной микросхемы
Услуга оказывается РГП 

«НИИС» (ранее оказывалась МЮ 
РК). Срок экспертизы сокращен до 
5 рабочих дней.

Регистрация прав на объекты, 
охраняемые авторским правом

Услуга оказывается РГП 
«НИИС» (ранее оказывалась МЮ 
РК). Срок экспертизы сокращен 
с 20 рабочих дней до 1 рабочего 
дня. Услуга оказывается только в 
электронной форме (ранее только 
на бумаге). Проверка документов 
осуществляется на соответствие 
техническим требованиям.

Регистрация лицензионных 
договоров / договоров об 
уступке прав на объекты 

промышленной собственности
Сокращен перечень докумен-

тов, требуемых для регистрации. 
Ранее проводилась предваритель-
ная экспертиза в течение 15 рабо-
чих дней и экспертиза по существу 
в течение 20 дней, после измене-
ний – процедура осуществляет-
ся в течение 10 рабочих дней. Ре-
шение о регистрации либо об от-
казе в регистрации принимается 
РГП «НИИС» после вынесения за-
ключения. Ранее решение прини-
малось МЮ РК в течение 5 рабо-
чих дней. Регистрируется юриди-
ческий факт передачи или про-
доставления права, ранее выда-
вался договор с регистрационным 
штампом.

Layout designs of integrated 
circuits registration

The service is provided by NIIP 
(previously provided by the MJ of 
RK). The term of examination is 
reduced to 5 working days.

Registration of copyright
The service is provided by NIIP 

(previously provided by the MJ 
of RK). The term of examination 
is reduced from 20 working days 
to 1 working day. The service 
is provided only in electronic 
form (previously only on paper). 
Documents are checked for 
compliance with technical 
requirements.

Registration of license 
agreements / assignment 

contracts of industrial property 
rights

The list of documents 
required for registration is 
reduced. Previously, a preliminary 
examination was carried out within 
15 working days and substantive 
examination within 20 days, 
after changes - the procedure 
is carried out within 10 working 
days. The decision on registration 
or refusal of registration is taken 
by NIIP after the conclusion is 
made. Previously, the decision 
was made by the MJ of RK within 
5 working days. The legal fact of 
the transfer or delivery of the right 
is registered; an agreement with a 
registration stamp was previously 
issued.
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ХаЛЫҚаРаЛЫҚ ЫнТЫмаҚТаСТЫҚ
мЕЖДУнаРОДнОЕ СОТРУДнИЧЕСТВО

INTERNATIONAL COOPERATION
1. ДҮНИЕЖҮЗІЛІК ЗИЯТКЕРЛІК 

МЕНШІК ҰЙЫМЫМЕН 
ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ 

Дүниежүзілік зияткерлік 
меншік ұйымымен (ДЗМҰ) 
ынтымақтастық «ҰЗМИ» РМК 
халықаралық қызметінің басым-
ды бағыттарының бірі болып та-
былады. Бұл ынтымақтастықтың 
негізгі міндеттері ДЗМҰ әкімшілік 
ететін халықаралық шарттар мен 
зияткерлік меншік объектілерін 
халықаралық тіркеу жүйесінде 
Қазақстан Республикасының 
мүддесін қорғау және 
міндеттерін орындау.

ДЗМҰ делегациясының 
Қазақстанға сәуір айында 

сапары
2018 жылдың 20 сәуірінде 

Қазақстан Республикасы Әділет 
министрлігі Зияткерлік меншік 
құқығы департаменті мен 
«Ұлттық зияткерлік меншік ин-
ституты» РМК басшылығы және 
Дүниежүзілік зияткерлік меншік 
ұйымының өкілдері арасын-
да іскерлік кездесу өтті: ДЗМҰ-
ның Өтпелі және дамыған ел-
дер Департаментінің Кавказ, 
Орталық Азия және Шығыс Еу-
ропа бөлімінің басшысы Илья 
Грибков және ДЗМҰ Авторлық 
Департаментінің кеңесшісі Ани-
та Хасс.

Кездесуге ҚР ӘМ ЗМҚД 
директорының орынбасары Бе-
кет Алигожин, «ҰЗМИ» РМК ди-
ректоры Ербол Оспанов, сондай-
ақ «ҰЗМИ» РМК директор орын-
басарлары мен құрылымдық 
бөлімшелерінің басшылары 
қатысты.

Кездесу барысында Ұлттық 
зияткерлік меншік институтының 
қызметі ұсынылып, Дүниежүзілік 
зияткерлік меншік ұйымымен 
өзара әрекеттестіктің түрлі 
аспектілері талқыланды.

1. СОТРУДНИЧЕСТВО С ВСЕМИРНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИЕЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 

Сотрудничество с Всемирной ор-
ганизацией интеллектуальной соб-
ственности (ВОИС) является од-
ним из приоритетных направлений 
международной деятельности РГП 
«НИИС». Основными задачами дан-
ного сотрудничества является обе-
спечение интересов и выполнение 
обязательств Республики Казахстан 
в рамках администрируемых ВОИС 
международных договоров и систем 
международной регистрации объек-
тов интеллектуальной собственности.

Визит делегации ВОИС  
в Казахстан в апреле

20 апреля 2018 года состоялась 
рабочая встреча руководства Депар-
тамента по правам интеллектуальной 
собственности Министерства юсти-
ции Республики Казахстан и РГП «На-
циональный институт интеллектуаль-
ной собственности» с представителя-
ми Всемирной организации интел-
лектуальной собственности: началь-
ником Отдела стран Кавказа, Цен-
тральной Азии и Восточной Европы 
Департамента стран с переходной и 
развитой экономикой ВОИС Ильей 
Грибковым и советником отдела за-
щиты авторских прав ВОИС Анитой 
Хасс.

Во встрече принял участие заме-
ститель директора ДИС МЮ РК Бе-
кет Алигожин, директор РГП «НИИС» 
Ербол Оспанов, а также заместители 
директора и руководители структур-
ных подразделений РГП «НИИС».

В ходе встречи была презенто-
вана деятельность Национально-
го института интеллектуальной соб-
ственности и обсуждены различные 
аспекты взаимодействия с Всемир-
ной организацией интеллектуальной 
собственности.

1. COOPERATION WITH THE 
WORLD INTELLECTUAL PROPERTY 

ORGANIZATION

Cooperation with the World 
Intellectual Property Organization 
(WIPO) is one of the priority 
directions of the international 
activity of NIIP. The main 
objectives of this cooperation 
are to safeguard the interests 
and fulfill the obligations of the 
Republic of Kazakhstan within the 
framework of WIPO-administered 
international treaties and systems 
for the international registration 
of intellectual property objects.

WIPO delegation visit to 
Kazakhstan in April

On April 20, 2018, a working 
meeting was held between the 
leadership of the Department 
on Intellectual Property Rights 
of the Ministry of Justice of the 
Republic of Kazakhstan and the 
National Institute of Intellectual 
Property with the representatives 
of the World Intellectual Property 
Organization: Head of the Section 
for Caucasian, Central Asian and 
Eastern European Countries of 
the Department for Transition 
and Developed Countries of 
WIPO Ilya Gribkov and Counsellor 
of WIPO Copyright Management 
Division Anita Huss.

The meeting was attended 
by Deputy Director of DIP MJ 
RK Beket Aligozhin, Director of 
NIIP Yerbol Ospanov, as well as 
Deputy Directors and heads of 
structural divisions of NIIP.

During the meeting, the 
activities of the National Institute 
of Intellectual Property were 
presented and various aspects 
of interaction with the World 
Intellectual Property Organization 
were discussed.
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Кездесу нәтижесінде келешек 
ынтымақтастық туралы бірқатар 
келісімдерге қол жеткізілді.

ДЗМҰ делегациясының 
Қазақстанға шілде айында 

сапары
2018 жылы 16 шілдеде Ұлттық 

зияткерлік меншік институты өз 
кеңсесінде Дүниежүзілік зияткерлік 
меншік ұйымы Бас директорының 
орынбасары Сильви Форбэн ханым 
және ДЗМҰ Дамыған және өтпелі 
экономикасы департаментінің 
Шығыс Европа және Орталық 
Азия, Кавказ мемлекеттері секци-
ясы басшысының м.а. Илья Гриб-
ков мырза бастаған делегация-
сын қабылдады. Кездесу барысын-
да ҰЗМИ қызметкерлері Патенттік 
ведомствосының қызметі туралы 
шағын ақпаратпен және зияткерлік 
меншік саласындағы соңғы 
заңнамаға өзгерістер енгізу тура-
лы, тұтқалы өзгерістер мен таны-
стырды.

2018 жылы 17 шілдеде Назар-
баев Университетінде Дүниежүзілік 
зияткерлік меншік ұйымы Бас 
директорының орынбасары Силь-
ви Форбэн ханым және ДЗМҰ 
Дамыған және өтпелі экономи-
касы департаментінің Шығыс Ев-
ропа және Орталық Азия, Кав-
каз мемлекеттері секциясы 
басшысының м.а. Илья Грибков 
мырзаның қатысуымен конферен-
ция өтті.

Қазақстан тарапынан аталған 
конференцияға Қазақстан Респу-
бликасы патенттік ведомстваның 
басшылары, Әділет министрлігі 
Зияткерлік меншік құқығы 
департаменті және де Мәдиниет 
және спорт министрлігі, Еңбек 
және халықты әлеуметтік қорғау 
министрлігі, Назарбаев Универ-
ситет, басқа мүдделі ұйымдардың 
өкілдері қатысты. 

Конференция барысында 
Әділет министрлігі қатысушыларды 
зияткерлік меншік саласындағы 
соңғы заңнамаға өзгерістер енгізу 
туралы ақпаратпен және Патенттік 
ведомствосының қызметімен та-
ныстырды. Конференция барысын-
да ДЗМҰ Аудиовизуалдық орындау 
туралы Пекин және Зағиптардың 

По итогам встречи достигнут 
ряд договоренностей по вопросам 
дальнейшего сотрудничества.

Визит делегации ВОИС  
в Казахстан в июле

16 июля 2018 года коллектив 
РГП «НИИС» в своих стенах встре-
тил делегацию Всемирной органи-
зации интеллектуальной собствен-
ности в лице Сильви Форбэн – за-
местителя Генерального директо-
ра ВОИС и Ильи Грибкова – и.o. ру-
ководителя Секции стран Кавка-
за, Центральной Азии и Восточной 
Европы Департамента стран с пе-
реходной и развитой экономикой 
ВОИС. В ходе встречи сотрудники 
РГП «НИИС» презентовали крат-
кую информацию о деятельности 
Патентного ведомства и ключевых 
изменениях, связанных с послед-
ними изменениями в законода-
тельстве в сфере интеллектуальной 
собственности.

17 июля 2018 года в Назарба-
ев Университете состоялась конфе-
ренция с участием заместителя ге-
нерального директора Всемирной 
организации интеллектуальной 
собственности Сильви Форбэн и 
и.о. начальника Отдела стран Кав-
каза, Центральный Азии и Восточ-
ной Европы Департамента стран с 
переходной и развитой экономи-
кой ВОИС – Ильи Грибкова. 

От Казахстана в данной конфе-
ренции приняли участие: руковод-
ство национального патентного ве-
домства Республики Казахстан, де-
партамента по правам интеллекту-
альной собственности Министер-
ства юстиции, а также представи-
тели Министерств культуры и спор-
та, труда и социальной защиты на-
селения, Назарбаев Университета 
и иных заинтересованных органи-
заций.

На конференции сотрудники 
Министерства юстиции ознакоми-
ли участников с последними зако-
нодательными изменениями в сфе-
ре интеллектуальной собственно-
сти и с деятельностью патентно-
го ведомства. В ходе конференции 
были обсуждены последние ини-
циативы ВОИС по заключению Пе-
кинского договора по аудиовизу-

Following the meeting, a 
number of agreements were 
reached on further cooperation.

WIPO delegation visit  
to Kazakhstan in July

On July 16, 2018, NIIP 
team met the delegation of 
the World Intellectual Property 
Organization, namely Sylvie 
Forbin - Deputy Director General 
of WIPO and Ilya Gribkov – Head 
of the Section for Caucasian, 
Central Asian and Eastern 
European Countries of the 
Department for Transition and 
Developed Countries. During the 
meeting, NIIP staff presented a 
brief information on the activities 
of the Patent Office and key 
changes related to the latest 
changes in legislation in the field 
of intellectual property.

On July 17, 2018, a conference 
was held at Nazarbayev 
University with the participation 
of the Deputy Director General 
of the World Intellectual Property 
Organization, Sylvie Forbin, 
and the Head of the Section for 
Caucasian, Central Asian and 
Eastern European Countries of 
the Department for Transition 
and Developed Countries of the 
WIPO – Ilya Gribkov. 

Kazakhstan took part in 
this conference, namely the 
leadership of the national 
patent office of the Republic 
of Kazakhstan, Department 
of intellectual property rights 
of the Ministry of Justice, as 
well as representatives of the 
Ministries of Culture and Sports, 
Labor and Social Protection 
of the Population, Nazarbayev 
University and other interested 
organizations.

At the conference, the staff of 
the Ministry of Justice familiarized 
the participants with the latest 
legislative changes in the field 
of intellectual property and the 
activities of the patent office. The 
conference discussed the latest 
WIPO initiatives to conclude the 
Beijing Treaty on Audiovisual 
Performances and the Marrakesh 
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және көру қабілеті бұзылған немесе 
баспа ақпаратын қабылдауға өзге 
де қабілеттері шектеулі адамдардың 
жарияланған туындыларға қол 
жеткізу жеңілдету туралы Марра-
кеш шарттарына қол қою жөніндегі 
соңғы бастамалар талқыланды.

Дүниежүзілік зияткерлік меншік 
ұйымының Бағдарламалар және 

бюджет комитетінің жиырма 
сегізінші сессиясы

2018 жылғы 10-14 қыркүйек 
аралығында Женевадағы ДЗМҰ-
ның штаб-пәтерінде ДЗМҰ Бағдар-
ламасы және бюджет комитетінің 
28-ші сессиясы өтті.

«ҰЗМИ» РМК атынан отырысқа 
қаржы-экономикалық жоспар-
лау, мемлекеттік сатып алу және 
материалдық-техникалық қамта-
масыз ету департаментінің басшы-
сы Светлана Шадикова қатысты.

Комитет сессиясында ДЗМҰ 
қызметінің нәтижелері туралы 
ақпарат беру мен есептіліктің ба-
сты құралы болып табылатын 
бағдарламаны және бюджетті іске 
асыру туралы есеп ұсынылды.

Дүниежүзілік зияткерлік меншік 
ұйымына мүше мемлекеттер 

Ассамблеясы отырыстарының елу 
сегізінші сериясы

Қазақстан Республикасының 
Әділет Вице-министрі Наталья 
Пан, «ҰЗМИ» РМК директоры Ер-
бол Оспанов және «ҰЗМИ» РМК 
директорының орынбасары Ермек 
Қуантыров бастаған Қазақстан де-
легация 2018 жылғы 24 қыркүйек 
пен 2 қазан аралығында Же-
нева қаласында (Швейцария) 
өткен Дүниежүзілік зияткерлік 
меншік ұйымына (ДЗМҰ) мүше-
мемлекеттер Ассамблеялары 
отырыстарының елу сегізінші сери-
ясына қатысты. 

«ҰЗМИ» РМК директоры Ербол 
Оспанов адам өмірін жақсартатын 
объектілерді құру үшін адамзат ал-
дында жаңа көкжиектер ашатын 
ақпараттық технологиялардың, тех-
ника мен ғылымның қарқынды 
дамуын, зияткерлік меншіктің 
маңыздылығы мен маңызын атап 
өтіп, Ассамблеяда баяндама жаса-
ды. Зияткерлік меншік құқықтарын 

альным исполнениям и Марракеш-
ского договора об облегчении до-
ступа слепых и лиц с нарушением 
зрения или иными ограниченными 
способностями воспринимать пе-
чатную информацию к опублико-
ванным произведениям.

Двадцать восьмая сессия 
Комитета по программам и 

бюджету Всемирной организации 
интеллектуальной собственности

С 10 по 14 сентября 2018 года 
в штаб-квартире ВОИС в Женеве, 
Швейцария, состоялась 28-я сессия 
Комитета по программам и бюдже-
ту ВОИС.

От РГП «НИИС» в заседении при-
няла участие начальник Департа-
мента финансово-экономического 
планирования, государственных за-
купок и материально-технического 
обеспечения Светлана Шадикова.

На сессии Комитета был пред-
ставлен отчет о реализации Про-
граммы и бюджета, который яв-
ляется главным инструментом от-
четности и представления инфор-
мации о результатах деятельности 
ВОИС.

Пятьдесят восьмая серия 
заседаний Ассамблеи государств-
членов Всемирной организации 

интеллектуальной собственности
Делегация из Казахстана в лице 

Вице-министра юстиции Республи-
ки Казахстан Натальи Пан, директо-
ра РГП «НИИС» Ербола Оспанова и 
заместителя директора РГП «НИИС» 
Ермека Куантырова приняла уча-
стие в пятьдесят восьмой серии 
заседаний Ассамблей государств-
членов Всемирной организации 
интеллектуальной собственности 
(ВОИС), которая состоялась в пери-
од с 24 сентября по 2 октября 2018 
года в г. Женева (Швейцария). 

Директор РГП «НИИС» Ербол 
Оспанов выступил с докладом на 
Ассамблее, подчеркнув важность 
и значение интеллектуальной соб-
ственности, стремительное разви-
тие информационных технологий, 
техники и науки, открывающих но-
вые горизонты перед человече-
ством для создания объектов, улуч-
шающих жизнь человека. Отмече-
на общая задача, заключающаяся 

Treaty on facilitating the 
access of the blind and visually 
impaired or other limited 
abilities to perceive printed 
information to published works.

Twenty-Eighth Session of 
the Program and Budget 
Committee of the World 

Intellectual Property 
Organization

The 28th session of the 
WIPO Program and Budget 
Committee was held at WIPO 
headquarters in Geneva, 
Switzerland, from September 10 
to 14, 2018.

NIIP was represented by 
Svetlana Shadikova, Head of 
the Department for Financial 
and Economic Planning, Public 
Procurement and Logistics.

Report on the 
implementation of the Program 
and Budget, which is the 
main tool for reporting and 
presentation of information on 
the results of WIPO activities, 
was presented at the session of 
the Committee.

Fifty-Eighth Series of 
Meetings of the Assemblies 
of the Member States of the 
World Intellectual Property 

Organization
Delegation from Kazakhstan 

represented by Vice-Minister 
of Justice of the Republic of 
Kazakhstan Natalya Pan, NIIP 
Director Yerbol Ospanov and 
NIIP Deputy Director Yermek 
Kuantyrov took part in the Fifty-
Eighth Series of Meetings of 
the Assemblies of the Member 
States of the World Intellectual 
Property Organization (WIPO), 
which took place from 
September 24 to October 2, 
2018 in Geneva (Switzerland).

Director of NIIP Yerbol 
Ospanov spoke at the Assembly, 
stressing the IP importance, 
the rapid development of 
information technologies, 
technology and science, 
opening new horizons for 
humanity to create objects 
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қорғау жүйесін жетілдіру жолымен 
жаңа объектілерді, жаңа техноло-
гиялар мен тәсілдерді құру бой-
ынша шығармашылық процесін 
ынталандырудан тұратын жал-
пы міндет атап өтілді. Зияткерлік 
меншік құқықтарын қорғау бой-
ынша барлық мемлекеттердің 
күш-жігерін біріктіретін, тәжірибе 
алмасу үшін диалог алаңын 
білдіретін, зияткерлік меншік 
құқықтарын қорғау мен қорғаудың 
тиімді тетіктерін ілгерілетуге ықпал 
ететін ДЗМҰ-ның баға жетпес 
рөлі атап өтілді. ДЗМҰ әкімшілік 
ететін 18 халықаралық шарттың 
қатысушысы болып табылатын 
Қазақстанның зияткерлік меншік 
саласындағы заңнамалық база-
ны қалыптастырудағы ДЗМҰ рөлі 
атап өтілді. 2018 жылдың 20 мау-
сымында Қазақстанда зияткерлік 
меншік құқықтарын тіркеу 
рәсімін жеңілдетуге, зияткерлік 
меншік объектілеріне құқықтарды 
қорғауды арттыруға, әкімшілік 
кедергілерді азайтуға бағытталған 
заң қабылданды. Бұдан басқа, 
құзыретті халықаралық мамандар-
ды тарта отырып, субөңірлік се-
минарлар өткізуді ұйымдастыруда 
ДЗМҰ жоғары баға берілді.

в стимулировании процесса твор-
чества по созданию новых объек-
тов, новых технологий и способов 
путем совершенствования системы 
охраны прав интеллектуальной соб-
ственности. Подчеркнута неоцени-
мая роль ВОИС, которая объединя-
ет усилия всех государств по защите 
прав интеллектуальной собственно-
сти, представляет диалоговые пло-
щадки для обмена опытом, оказы-
вает содействие в продвижении эф-
фективных механизмов охраны и за-
щиты прав интеллектуальной соб-
ственности. Отмечена роль ВОИС 
в формировании законодательной 
базы в сфере интеллектуальной соб-
ственности Казахстана, являющегося 
участником 18 международных до-
говоров, администрируемых ВОИС. 
Прозвучала информация о том, что 
20 июня 2018 года в Казахстане при-
нят закон, направленный на упро-
щение процедуры регистрации прав 
интеллектуальной собственности, 
повышение защиты прав на объек-
ты интеллектуальной собственности, 
снижение административных барье-
ров. Кроме того дана высокая оцен-
ка ВОИС в организации проведения 
субрегиональных семинаров с при-
влечением компетентных междуна-
родных специалистов.

that improve human life. The 
general task is noted, which is to 
stimulate the process of creativity 
in creating new objects, new 
technologies and methods by 
improving the system of IP rights 
protection. The invaluable role of 
WIPO, which unites the efforts 
of all states to protect IP rights, 
presents dialogue platforms 
for exchanging experience, 
and assists in the promotion of 
effective mechanisms for the 
protection and enforcement 
of IP rights, is underlined. The 
role of WIPO in the formation 
of a legislative framework in IP 
field of Kazakhstan, which is a 
party to 18 international treaties 
administered by WIPO, was 
noted. There was information 
that on June 20, 2018, 
Kazakhstan adopted a law aimed 
at simplifying the procedure for 
registering IP rights, enhancing 
the protection of IP rights, 
and reducing administrative 
barriers. In addition, WIPO was 
commended in organizing sub-
regional seminars involving 
competent international 
specialists.

Суретте: Ермек Куантыров, Ербол Оспанов, Наталья Пан, Фрэнсис Гарри, Михал Швантнер, Газиз Сейтжанов
На фото: Ермек Куантыров, Ербол Оспанов, Наталья Пан, Фрэнсис Гарри, Михал Швантнер, Газиз Сейтжанов

Photo: Yermek Kuantyrov, Yerbol Ospanov, Natalya Pan, Francis Gurry, Michal Svantner, Gaziz Seitzhanov
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Орталық Азия, Кавказ және 
Шығыс Еуропа елдерінің 

«Мәдениеттердің араласуы: 
әралуандықтағы бірлік» 

аймақтық көрмесі 

Региональная выставка 
стран Центральной Азии, 

Кавказа и Восточной Европы 
«Взаимопроникновение культур: 

единство в многообразии»

Regional exhibition of the 
countries of Central Asia, the 
Caucasus and Eastern Europe 

"Cultural Convergence: Unity in 
Diversity"

Суретте: Ербол Оспанов, Сауле Тлевлесова, Фрэнсис Гарри, Наталья Пан, Ермек Куантыров
На фото: Ербол Оспанов, Сауле Тлевлесова, Фрэнсис Гарри, Наталья Пан, Ермек Куантыров

Photo: Yerbol Ospanov, Saule Tlevlessova, Francis Gurry, Natalya Pan, Yermek Kuantyrov

2018 жылдың 25 қыркүйегінде 
Женевада ДЗМҰ-ға мүше 
мемлекеттердің елу сегізінші 
кездесуі аясында Орталық Азия, 
Кавказ және Шығыс Еуропа 
елдерінің «Мәдениеттердің ара-
ласуы: әралуандықтағы бірлік» 
аймақтық көрмесінің ашылу 
рәсімі өтті.

Көрменің ашылуына 
Әзербайжан Республикасы, Бе-
ларусь Республикасы, Қазақстан 
Республикасы, Қырғыз Респу-
бликасы, Ресей Федерациясы, 
Тәжікстан Республикасы және 
Түркіменстан сияқты өңірдің 
елдері қамтамасыз еткен рес-
ми қабылдау орайластырыл-
ды. Көрмеде шыққан жерінің 
атаулары мен географиялық 
көрсеткіштері бар ұлттық 
өнімдер ұсынылды.

Көрме Еуразия аймағы 
елдерінің бірегей дәстүрлері 
мен өзіндік қолөнері тура-
лы ақпарат тарату мақсатында 
ұйымдастырылды.

25 сентября 2018 года в Женеве 
в рамках пятьдесят восьмой серии 
заседаний государств-членов ВОИС 
состоялась церемония открытия ре-
гиональной выставки стран Цен-
тральной Азии, Кавказа и Восточ-
ной Европы «Взаимопроникнове-
ние культур: единство в многообра-
зии».

К открытию выставки приуро-
чен официальный прием, органи-
зацию которого обеспечили такие 
страны региона, как Азербайджан-
ская Республика, Республика Бела-
русь, Республика Казахстан, Кыр-
гызская Республика, Российская Фе-
дерация, Республика Таджикистан 
и Туркменистан. На выставке была 
представлена национальная про-
дукция с наименованиями мест 
происхождения и географическими 
указаниями.

Выставка организована в целях 
распространения информации об 
уникальных традициях и самобыт-
ных ремеслах стран евразийского 
региона.

Opening ceremony of the 
regional exhibition of the countries 
of Central Asia, the Caucasus 
and Eastern Europe "Cultural 
Convergence: Unity in Diversity" 
was held within the framework of 
the Fifty-Eighth Series of Meetings 
of the Assemblies of the Member 
States of WIPO in Geneva on 
September 25, 2018.

Official reception was timed to 
the opening of the exhibition, the 
organization of which was provided 
by such countries of the region as 
the Republic of Azerbaijan, the 
Republic of Belarus, the Republic 
of Kazakhstan, the Kyrgyz Republic, 
the Russian Federation, the Republic 
of Tajikistan and Turkmenistan. 
Exhibition featured national 
products with appellations of origin 
and geographical indications.

Exhibition was organized in 
order to disseminate information 
about the unique traditions and 
original crafts of the countries of 
the Eurasian region.
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2018 жыл ішінде «ҰЗМИ» 
РМК өкілдері ДЗМҰ Тауар 
таңбалары, өнеркәсіптік үлгілер 
және географиялық нұсқаулар 
саласындағы заңнама жөніндегі 
тұрақты комитеттің, Зияткерлік 
меншікті дамыту жөніндегі 
комитеттің, Патенттік құқық 
жөніндегі тұрақты комитеттің 
және Өнеркәсіптік үлгілерді 
халықаралық тіркеудің Гаа-
га жүйесін құқықтық дамы-
ту жөніндегі жұмыс топтарының 
жұмысына қатысты.

2. ЕУРАЗИЯЛЫҚ ПАТЕНТТІК 
ҰЙЫММЕН ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ

Еуразиялық патенттік ұйымның 
әкімшілік кеңесінің отыз 

төртінші отырысы (жиырма 
бесінші кезекті отырысы)

2018 жылғы 22-23 қазанда Ду-
шанбе қаласында Еуразиялық 
патенттік ұйымның әкімшілік 
кеңесінің (ЕАПҰ ӘК) отыз төртінші 
отырысы өтті.

Қазақстан Республикасын 
«ҰЗМИ» РМК директоры Ербол 
Оспанов таныстырды.

Отырыс барысында Еуразиялық 
патенттік ұйымның 2017 жылғы 
жылдық есебі, ұйымның 2019 
жылға арналған бюджеті қаралып, 
мақұлданды, халықаралық 
ынтымақтастық және ЕАПҰ 
жетілдіру мәселелері талқыланды.

Бұдан басқа, Әкімшілік кеңес 
Астана қаласында, Қазақстан, ЕАПҰ 
ӘК отыз бесінші отырысын (жи-
ырма алтыншы кезекті отырысын) 
өткізу туралы шешім қабылдады.

Еуразиялық патенттік 
ұйымның Еуразия патенттік 
ведомствосының президенті 
Сауле Тлевлесованың сапары
2018 жылдың 6 қарашасында 

«ҰЗМИ» РМК Алматы қаласындағы 
филиалында Еуразиялық патенттік 
ұйымның Еуразиялық патенттік 
ведомствосының президенті Са-
уле Тлевлесованың Қазақстан 
Республикасының патенттік сенім 
білдірілген өкілдерімен кездесуі 
өтті.

Кездесу барысын-
да ЕАПВ өкілдері ЕАПВ-ның 
электрондық сервисын қолдану 

During 2018, representatives 
of NIIP also participated in 
the work of the Standing 
Committee on the Law of 
Trademarks, Industrial Designs 
and Geographical Indications, the 
Committee for Development and 
Intellectual Property, the Standing 
Committee on the Law of Patents 
and the Working Group on the 
Legal Development of the Hague 
System for the International 
Registration of Industrial Designs.

2. COOPERATION WITH THE 
EURASIAN PATENT ORGANIZATION
Thirty-fourth meeting (twenty-

fifth regular meeting) of the 
Administrative Council of the 
Eurasian Patent Organization

The thirty-fourth meeting 
(twenty-fifth regular meeting) 
of the Administrative Council of 
the Eurasian Patent Organization 
(AC EAPO) was held in Dushanbe, 
Tajikistan, on October 22-23, 
2018.

The Republic of Kazakhstan 
was represented by the director 
of NIIP Yerbol Ospanov.

During the meeting, the 
annual report of the Eurasian 
Patent Organization for 2017, 
the budget of the Organization 
for 2019 were reviewed and 
approved, issues of international 
cooperation and improvement of 
EAPO were discussed.

In addition, the Administrative 
Council decided to hold the 
thirty-fifth meeting (twenty-sixth 
regular meeting) of AC EAPO in 
Astana, Kazakhstan.

Visit of the President of the 
Eurasian Patent Office of the 

Eurasian Patent Organization 
Saule Tlevlessova

Meeting between the 
President of the Eurasian Patent 
Office of the Eurasian Patent 
Organization Saule Tlevlessova 
and patent attorneys of the 
Republic of Kazakhstan was held 
at the NIIP branch in Almaty on 
November 6, 2018.

At the meeting, the EAPO 
representatives familiarized 

В течение 2018 года представи-
тели РГП «НИИС» также приняли 
участие в работе Постоянного ко-
митета по законодательству в об-
ласти товарных знаков, промыш-
ленных образцов и географиче-
ских указаний, Комитета по разви-
тию и интеллектуальной собствен-
ности, Постоянного комитета по 
патентному праву и Рабочей груп-
пы по правовому развитию Гааг-
ской системы международной ре-
гистрации промышленных образ-
цов ВОИС.

2. СОТРУДНИЧЕСТВО С ЕВРАЗИЙСКОЙ 
ПАТЕНТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

Тридцать четвертое заседание 
(двадцать пятое очередное 

заседание) Административного 
совета Евразийской патентной 

организации
22-23 октября 2018 года в г. 

Душанбе, Таджикистан, состоя-
лось тридцать четвертое заседа-
ние (двадцать пятое очередное за-
седание) Административного сове-
та Евразийской патентной органи-
зации (АС ЕАПО).

Республику Казахстан представ-
лял директор РГП «НИИС» Ербол 
Оспанов.

В ходе заседания были рассмо-
трены и одобрены годовой отчет 
Евразийской патентной организа-
ции за 2017 год, бюджет Органи-
зации на 2019 год, обсуждены во-
просы международного сотрудни-
чества и совершенствования ЕАПО.

Помимо этого, Административ-
ным советом было принято реше-
ние о проведении тридцать пя-
того заседания (двадцать шестого 
очередного заседания) АС ЕАПО в 
г. Астана, Казахстан.

Визит Президента Евразийского 
патентного ведомства 

Евразийской патентной 
организации Сауле Тлевлесовой

6 ноября 2018 года в филиа-
ле РГП «НИИС» в г. Алматы состо-
ялась встреча Президента Евразий-
ского патентного ведомства Евра-
зийской патентной организации 
Сауле Тлевлесовой с патентными 
поверенными Республики Казах-
стан.
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туралы мәселелермен, со-
нымен қатар ЕАПВ хат-
хабарларын екіжақты электрон-
ды алмасудың мүмкіндіктері мен 
артықшылықтарымен таныстырды.

Бөлім басшысының орынба-
сары – Патенттік ақпарат және 
автоматтандыру басқармасы 
ақпараттық қамтамасыз ету және 
жариялау бөлімінің қағазсыз 
ақпараттық технологияны дамыту 
тобының басшысы Тюрин Евгений 
Геннадьевич, Патенттік ақпарат 
және автоматтандыру басқармасы 
ақпараттық қамтамасыз ету және 
жариялау бөлімінің қағазсыз 
ақпараттық технологияны да-
мыту тобының бас маманы За-
ставный Денис Валериевич іс-
шараның қатысушыларына арнап 
тәжірибелік сабақтар өткізді.

2018 жылдың 8 қарашасында 
Еуразия Патенттік ведомствосы 
делегациясының құрамында Пре-
зидент Сауле Тлевлесова және 
құқықтық қамтамасыз ету, сапа-
ны бақылау және құжат айналы-
мы басқармасының бастығы - 
құқық бөлімінің бастығы Шолпан 
Әбдіреева болды.

Іс-шараны «ҰЗМИ» РМК ди-
ректоры Ербол Оспанов құттықтау 
сөзімен ашты, ол институт 
қызметінің негізгі бағыттары тура-
лы айтты. «ҰЗМИ» РМК Еуразиялық 
патенттік Конвенция Уағдаласушы 
Мемлекеттің ұлттық Патенттік ве-
домствосы ретіндегі жұмысы ту-
ралы толық ақпаратты қамтитын 
тұсаукесерімен директордың 
бірінші орынбасары Қалия Батаева 
сөз сөйледі. Қ. Батаева өз баяндама-
сында Институт арқылы Еуразиялық 
өтінім беру бойынша негізгі 
статистикалық көрсеткіштерді, 
Еуразиялық патенттік жүйені таны-
мал ету бойынша жүргізіліп жатқан 
жұмыстар туралы көрсетті, сон-
дай – ақ ведомстволар арасындағы 
өзара іс-қимылдың оң динами-
касын атап өтті –қазіргі уақытта 
институттың барлық патенттік са-
рапшылары ЕАПВ – да оқыту 
тағылымдамасынан өтті.

Іс-шара барысында «ҰЗМИ» 
РМК директоры Тлевлесо-
ва ханымға 2018 жылғы 22-23 
қазанда Душанбеде (Тәжікстан), 

На встрече представители ЕАПВ 
ознакомили участников с вопро-
сами использования электронных 
сервисов ЕАПВ, а также возможно-
стями и преимуществами двусто-
роннего электронного обмена кор-
респонденцией с ЕАПВ.

Заместитель начальника от-
дела – начальник группы разви-
тия безбумажных информацион-
ных технологий отдела информа-
ционного обеспечения и публика-
ций Управления патентной инфор-
мации и автоматизации Тюрин Ев-
гений Геннадьевич, главный специ-
алист группы развития безбумаж-
ных информационных технологий 
отдела информационного обеспе-
чения и публикаций Управления 
патентной информации и автома-
тизации Заставный Денис Валери-
евич для участников мероприятия 
провели практические занятия.

8 ноября 2018 года состоялся 
визит делегации Евразийского па-
тентного ведомства в РГП «НИИС» 
в составе Президента Сауле Тлев-
лесовой и начальника управления 
правового обеспечения, контроля 
качества и документооборота - на-
чальника отдела права Шолпан Аб-
дреевой.

Мероприятие с приветствен-
ным словом открыл директор РГП 
«НИИС» Ербол Оспанов, который 
рассказал о ключевых направлени-
ях деятельности Института. С пре-
зентацией, включающей подроб-
ную информацию о работе РГП 
«НИИС» как национального па-
тентного ведомства Договарива-
ющегося государства Евразийской 
патентной конвенции, выступила 
первый заместитель директора Ка-
лия Батаева. В своем докладе К. Ба-
таева отразила основные статисти-
ческие показатели по подаче евра-
зийских заявок через Институт, о 
проводимой работе по популяри-
зации евразийской патентной си-
стемы, а также отметила положи-
тельную динамику взаимодействия 
между ведомствами – в настоящее 
время все патентные эксперты Ин-
ститута прошли обучающую ста-
жировку в ЕАПВ.

В ходе мероприятия дирек-
тор РГП «НИИС» выразил благо-

the participants with the use of 
the EAPO electronic services, 
as well as the possibilities and 
advantages of the bilateral 
electronic exchange of 
correspondence with EAPO. 

Deputy Head of the 
Department – Head of 
the Paperless Information 
Technology Development Group 
of the Information Support 
and Publications Division of 
the Patent Information and 
Automation Department 
Evgeniy Tyurin, Chief Specialist 
of the Paperless Information 
Technology Development Group 
of the Information Support and 
Publications Division of the Patent 
Information and Automation 
Department Denis Zastavny 
conducted practical exercises for 
the participants.

Delegation of the Eurasian 
Patent Office visited the NIIP 
composed of President Saule 
Tlevlessova and the Head of the 
Legal Support, Quality Control 
And Document Management 
Department - the Head of 
the Law Department Sholpan 
Abdreyeva on November 8, 2018.

The event was opened 
with a welcoming speech by 
the director of NIIP Yerbol 
Ospanov, who spoke about the 
key activities of the Institute. A 
presentation, including detailed 
information on the NIIP work as 
the national patent office of the 
Contracting State of the Eurasian 
Patent Convention, was made 
by the First Deputy Director 
Kaliya Batayeva. In her report, 
K. Batayeva reflected the main 
statistical indicators on filing 
Eurasian applications through 
the Institute, on the ongoing 
work to popularize the Eurasian 
patent system, and also noted the 
positive dynamics of interaction 
between Offices – now all patent 
examiners of the Institute have 
completed an internship in EAPO.

During the event, the NIIP 
Director expressed gratitude to 
Ms. Tlevlessova for organizing 
and holding from October 22 to 
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Еуразиялық патенттік ұйымның 
Әкімшілік кеңесінің (ЕАПҰ ӘК) 
отыз төртінші (жиырма бесінші) 
кезекті отырысын ұйымдастыру 
және өткізу үшін алғысын білдірді, 
оның қорытындысы бойынша 2019 
жылы ЕАПҰ ӘК-нің кезекті оты-
рысын Астанада (Қазақстан Ре-
спубликасы) өткізу туралы шешім 
қабылданды.

Ведомство өкілдері арасындағы 
екіжақты кездесу кезінде ведом-
стволар ұсынатын қызметтер 
үшін баж мөлшері мен ақы төлеу, 
өтінімдерді қарау мерзімдерін 
қысқарту, қазақстандық 
өнертапқыштар арасында 
зияткерлік меншікті қорғауды наси-
хаттау мәселелері талқыланды. Со-
нымен қатар, Сауле Тлевлесова ин-
ститут сарапшыларының патенттік 
іздеу жүргізудегі оң тәжірибесін 
атап өтті.

Екіжақты ынтымақтастықты 
одан әрі нығайту, сондай-ақ 
Еуразиялық ведомствоның 
патенттік сараптама жүргізу 
бөлігінде тәжірибесін зерделеу 
мақсатында Тараптар арасында 
«ҰЗМИ» РМК делегациясының 2018 
жылғы желтоқсанда ЕАПВ-ға ресми 
сапары туралы уағдаластыққа қол 
жеткізілді.

дарность г-же Тлевлесовой за ор-
ганизацию и проведение с 22 по 
23 октября 2018 года в г.Душанбе, 
Таджикистан, тридцать четвертого 
(двадцать пятого очередного) за-
седания Административного сове-
та Евразийской патентной органи-
зации (АС ЕАПО), по результатам 
которого было принято решение о 
проведении в 2019 году очередно-
го заседания АС ЕАПО в г. Астана, 
Республика Казахстан.

Во время двусторонней встре-
чи между представителями ве-
домств были обсуждены вопро-
сы в отношении размера пошлин и 
оплаты за представляемые ведом-
ствами услуги, сокращения сроков 
рассмотрения заявок, пропаган-
ды охраны интеллектуальной соб-
ственности среди казахстанских 
изобретателей. Кроме того, Сауле 
Тлевлесова отметила положитель-
ный опыт экспертов Института в 
проведении патентного поиска.

В целях дальнейшего укрепле-
ния двустороннего сотрудничества, 
а также изучения опыта евразий-
ского ведомства в части проведе-
ния патентной экспертизы между 
сторонами была достигнута дого-
воренность об официальном визи-
те делегации РГП «НИИС» в ЕАПВ в 
декабре 2018 года.

23, 2018, in Dushanbe, Tajikistan, 
the thirty-fourth (twenty-
fifth regular) meeting of the 
Administrative Council of the 
Eurasian Patent Organization (AC 
EAPO), based on the results of 
which it was decided to hold in 
2019 the next meeting of the AC 
EAPO in Astana, the Republic of 
Kazakhstan.

During the bilateral meeting 
between the representatives of 
the Offices, issues regarding the 
amount of fees and payment 
for the services provided by the 
Offices, shortening the time for 
consideration of applications, 
and promotion of IP protection 
among Kazakhstani inventors 
were discussed. In addition, Saule 
Tlevlessova noted the positive 
experience of the Institute’s 
examiners in conducting a patent 
search.

In order to further strengthen 
bilateral cooperation, as well as 
to study the experience of the 
Eurasian Office regarding patent 
examination NIIP delegation 
decided to visit the EAPO in 
December 2018.

Визит Президента Евразийского патентного ведомства Евразийской патентной организации Сауле Тлевлесовой в РГП «НИИС»
Еуразиялық патенттік ұйымның Еуразиялық патенттік ведомствосының президенті Сауле Тлевлесованың «ҰЗМИ» РМК сапары

Visit of the President of the Eurasian Patent Office of the Eurasian Patent Organization Saule Tlevlessova to NIIP
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Қазақстан Республикасы 
Патенттік ведомствосы 

делегациясының ЕАПВ-ға сапары

2018 жылдың 12 
желтоқасанында ҚР ӘМ зияткерлік 
құқық департаментінің дирек-
торы Қарлығаш Есембаеваның, 
«ҰЗМИ» РМК директоры Ербол 
Оспановтың, директор орынба-
сары Ермек Қуантыровтың және 
қазақстандық ведомстваның екі 
өкілінің бастауымен Қазақстан де-
легациясы ЕАПВ директоры Сауле 
Тлевлесовамен кездесті.

Кездесу барысында екіжақты 
ынтымақтастық мәселелері, атап 
айтқанда, ведомствоны циф-
рландыру және өтініштерді 
қарастыру уақытын қысқарту, 
Еуразиялық өтінімдерді жіберу 
бойынша ЕАПҰ мен «ҰЗМИ» РМК 
арасындағы электрондық өзара 
әрекеттесу перспективалары, 
қарсылықтарды қарастыру және 
сапаны бақылау, ЕАПҰ мен «ҰЗМИ» 
РМК арасындағы өзара іс-қимыл 
мәселелері Қазақстан Республи-
касында еуразиялық патенттердің 
жарамдылығына қатысты даулар 
талқыланды.

Визит делегации Патентного 
ведомства Республики Казахстан 

в ЕАПВ

12 декабря 2018 года делега-
ция в лице директора Департа-
мента по правам интеллектуаль-
ной собственности МЮ РК Кар-
лыгаш Есембаевой, директора РГП 
«НИИС» Ербола Оспанова, заме-
стителя директора Ермека Куанты-
рова и других представителей ка-
захстанского ведомства встрети-
лась с Президентом ЕАПВ Сауле 
Тлевлесовой.

На встрече были обсуждены 
вопросы по двустороннему со-
трудничеству, в частности по циф-
ровизации ведомства и сокраще-
нию сроков рассмотрения заявок, 
перспективе электронного вза-
имодействия между ЕАПВ и РГП 
«НИИС» по вопросам пересылки 
евразийских заявок, рассмотре-
нию возражений и контроля ка-
чества, взаимодействию между 
ЕАПВ и РГП «НИИС» в отношении 
анализа правоприменительной 
практики по спорам, касающимся 
действительности евразийских па-
тентов в Республике Казахстан.

Visit of the delegation of the 
Patent Office of the Republic of 

Kazakhstan to the EAPO
On December 12, 2018, the 

delegation represented by the 
Director of the Department of 
Intellectual Property Rights of 
the Ministry of Justice of the 
Republic of Kazakhstan Karlygash 
Yessembayeva, the NIIP Director 
Yerbol Ospanov, the Deputy 
Director Yermek Kuantyrov and 
other representatives of the 
Kazakhstan Office met with EAPO 
President Saule Tlevlessova.

Issues on bilateral 
cooperation, in particular, 
on digitization of the Office 
and shortening the time for 
consideration of applications, the 
prospect of electronic interaction 
between EAPO and NIIP on 
forwarding Eurasian applications, 
consideration of objections 
and quality control, interaction 
between EAPO and NIIP in 
relation to law enforcement 
practices on disputes relating to 
the validity of Eurasian patents in 
the Republic of Kazakhstan were 
discussed during the meeting.

Суретте: Ермек Куантыров, Карлыгаш Есембаева, Сауле Тлевлесова, Ербол Оспанов, Армен Азизян
На фото: Ермек Куантыров, Карлыгаш Есембаева, Сауле Тлевлесова, Ербол Оспанов, Армен Азизян
Photo: Yermek Kuantyrov, Karlygash Yessembayeva, Saule Tlevlessova, Yerbol Ospanov, Armen Azizyan
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3. ЕКІЖАҚТЫ ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ
«ҰЗМИ» РМК директоры 

кеңесшісінің Тәжікстан 
Республикасының Ұлттық 

зияткерлік меншік жүйесінің 
25 жылдығына арналған іс-

шараларға қатысуы
2018 жылдың 27 сәуірінде 

ұлттық патенттік жүйенің 25 
жылдығына орай Тәжікстан 
Республикасының министрліктері 
мен ведомстволарының 
өкілдерінің, өнертапқыштардың, 
ТМД елдерінің патенттік 
ведомстволарының, Дүниежүзілік 
зияткерлік меншік ұйымының 
және Еуразиялық патенттік 
ұйымның өкілдерінің қатысуымен 
Тәжікстан Республикасының 
халықаралық конференциясы мен 
өнертапқыштық форумы өтті. 

Қазақстан Республикасын 
«ҰЗМИ» РМК директорының 
кеңесшісі Ербол Сарыпбе-
ков таныстырды, ол Қазақстан 
ведомствосының атынан Тәжікстан 
Республикасы Экономикалық даму 
және сауда министрлігінің Ұлттық 
патенттік-ақпараттық орталығының 
ұжымын Ұлттық патенттік жүйенің 
25 жылдығымен құттықтады, 
ведомствоның одан әрі дамуы 
мен екі жақты ынтымақтастықты 
нығайтуды тіледі.

Қазақстан Республикасы 
Патенттік ведомствосы 

делегациясының АҚШ патенттер 
мен тауар таңбалары бойынша 
ведомствосына (USPTO) жұмыс 

сапары
2018 жылғы 14 мамыр-

да АҚШ патенттер мен тауар 
таңбалары бойынша ведомствосы-
на (USPTO) жұмыс сапары аясын-
да Қазақстан Республикасы Әділет 
министрлігі Зияткерлік меншік 
құқығы департаментінің дирек-
торы Қарлығаш Есембаева мен 
Қазақстан Республикасы Әділет 
министрлігі «Ұлттық зияткерлік 
меншік институты» РМК директоры 
Ербол Оспанов USPTO директоры 
Андрей Ианкумен кездесті.

Басшылар екі ведом-
ство қызметінің ағымдағы 
көрсеткіштерін, өзара іс-қимылдың 

3. ДВУСТОРОННЕЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
Участие советника директора 
РГП «НИИС» в мероприятиях, 

посвященных 25-летию 
национальной системы 

интеллектуальной собственности 
Республики Таджикистан

27 апреля 2018 года в честь 
празднования 25-летия нацио-
нальной патентной системы состо-
ялись международная конферен-
ция и Форум изобретателей Респу-
блики Таджикистан при участии 
представителей министерств и ве-
домств, изобретателей, представи-
телей Патентных ведомств стран 
СНГ, Всемирной организации ин-
теллектуальной собственности, Ев-
разийской патентной организации. 

Республику Казахстан пред-
ставлял советник директо-
ра РГП «НИИС» Ербол Сарып-
беков, который от лица казах-
станского ведомства поздра-
вил коллектив Национального 
патентно-информационного цен-
тра Министерства экономическо-
го развития и торговли Республи-
ки Таджикистан с 25-летием нацио-
нальной патентной системы, поже-
лал дальнейшего развития ведом-
ства и укрепления двустороннего 
сотрудничества.

Рабочий визит делегации 
Патентного ведомства 

Республики Казахстан в 
Ведомство США по патентам и 

товарным знакам (USPTO)
14 мая 2018 года в рамках ра-

бочего визита в Ведомство США 
по патентам и товарным знакам 
(USPTO) директор Департамента 
по правам интеллектуальной соб-
ственности Министерства юстиции 
Республики Казахстан Карлыгаш 
Есембаева и директор РГП «Наци-
ональный институт интеллектуаль-
ной собственности» Министерства 
юстиции Республики Казахстан Ер-
бол Оспанов встретились с дирек-
тором USPTO г-ном Андреем Иан-
ку.

Руководители обсудили те-
кущие показатели деятельности 
двух ведомств, актуальные вопро-
сы взаимодействия и перспективы 

3. BILATERAL COOPERATION
Participation of the adviser 
to the NIIP director in the 

events dedicated to the 25th 
anniversary of the national 

intellectual property system of 
the Republic of Tajikistan
On April 27, 2018, to 

celebrate the 25th anniversary 
of the national patent system, an 
international conference and a 
forum of inventors of the Republic 
of Tajikistan were held with the 
participation of representatives 
of ministries and departments, 
inventors, representatives of the 
patent offices of the CIS countries, 
the World Intellectual Property 
Organization, the Eurasian Patent 
Organization. 

The Republic of Kazakhstan 
was represented by the adviser 
to the director of the NIIP Yerbol 
Sarypbekov, who on behalf of the 
Kazakhstan office congratulated 
the staff of the National Patent 
Information Center of the Ministry 
of Economic Development and 
Trade of the Republic of Tajikistan 
on the 25th anniversary of the 
national patent system, wished 
further development of the 
department and strengthening 
bilateral cooperation.

Working visit of the delegation 
of the Patent Office of the 
Republic of Kazakhstan to 

the United States Patent and 
Trademark Office (USPTO)
On May 14, 2018, within 

the framework of a working 
visit to the United States Patent 
and Trademark Office (USPTO) 
Director of the Department on 
Intellectual Property Rights of 
the Ministry of Justice of the 
Republic of Kazakhstan Karlygash 
Yessembayeva and Director of the 
National Institute of Intellectual 
Property of the Ministry of Justice 
of the Republic of Kazakhstan 
Yerbol Ospanov met with the 
USPTO Director Mr. Andrei Iancu.

The leaders discussed the 
current performance of the 
two Offices, current issues of 
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өзекті мәселелерін және екіжақты 
ынтымақтастықты кеңейту перспек-
тиваларын талқылады.

Бұдан кейін қазақстандық 
делегацияның USPTO патенттік са-
раптама жөніндегі комиссарының 
орынбасары Роберт Бар мыр-
замен және USPTO саясат және 
халықаралық қатынастар бөлімінің 
патенттік сенімді өкілі Кристи-
ан Хеннонмен IT-шешімдерді па-
тенттеу мәселелерін талқылауға 
арналған кездесуі өтті.

Ақпарат бөлімінің статистика 
және портфолио жөніндегі мама-
ны Томас Бич мырзамен кездесу ба-
рысында USPTO жасанды интеллект 
құралдарын пайдалану тәжірибесі 
зерделенді.

Қазақстандық делегация Аме-
рика тарапын Қазақстан Респу-
бликасында зияткерлік меншік 
объектілерін тіркеудің негізгі 
принциптерімен, сондай-ақ 
«ҰЗМИ» РМК өз қызметтерін циф-
рландыру бойынша қызметінің 
өзекті бағыттарымен таныстырды.

«ҰЗМИ» РМК мен USPTO ара-
сында ынтымақтастық тура-
лы Меморандумға 2016 жылдың 
желтоқсан айында қол қойылды.

расширения двустороннего со-
трудничества.

После этого состоялась встре-
ча казахстанской делегации с за-
местителем комиссара по патент-
ной экспертизе USPTO г-ном Ро-
бертом Баром и патентным пове-
ренным отдела политики и меж-
дународных отношений USPTO 
г-ном Кристианом Хенноном, по-
священная обсуждению вопро-
сов патентования IT-решений.

В ходе встречи со специали-
стом по статистике и портфолио 
отдела информации г-ном Тома-
сом Бичем была изучена практи-
ка использования USPTO инстру-
ментов искусственного интеллек-
та.

Казахстанская делегация озна-
комила американскую сторону 
с основными принципами реги-
страции объектов интеллектуаль-
ной собственности в Республике 
Казахстан, а также актуальными 
направлениями деятельности РГП 
«НИИС» по цифровизации соб-
ственных услуг.

Меморандум о сотрудниче-
стве между РГП «НИИС» и USPTO 
подписан в декабре 2016 года.

interaction and prospects for 
expanding bilateral cooperation.

After that, the Kazakh 
delegation met with the Deputy 
Commissioner for Patent 
Examination Policy of the USPTO 
Mr. Robert Bahr and the Patent 
Attorney of the USPTO Policy and 
International Affairs Department 
Mr. Christian Hannon, to discuss 
the issues of patenting IT 
solutions.

During a meeting with the 
Chief Data Strategist and Portfolio 
Manager, Office of the Chief 
Information Officer Mr. Thomas 
Beach, the practice of using the 
USPTO artificial intelligence tools 
was studied.

The Kazakhstan delegation 
introduced the American side 
with the basic principles of 
the registration of intellectual 
property in the Republic of 
Kazakhstan, as well as the current 
areas of the NIIP activity on 
digitalization of its own services.

The memorandum of 
cooperation between NIIP 
and the USPTO was signed in 
December 2016.

Суретте: Карлыгаш Есембаева, Ербол Оспанов, Ермек Куантыров, Арсултан Нұрсапа, Андрей Ианку  
және басқа USPTO өкілдері

На фото: Карлыгаш Есембаева, Ербол Оспанов, Ермек Куантыров, Арсултан Нұрсапа, Андрей Ианку  
и другие представители USPTO

Photo: Karlygash Yessembayeva, Yerbol Ospanov, Yermek Kuantyrov, Arsultan Nursapa, Andrei Ianku  
and other representatives of the USPTO
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«ҰЗМИ» РМК директорының 
Ұлттық зияткерлік меншік 
жүйесінің 25 жылдығына 

арналған Әзірбайжан 
Республикасының зияткерлік 

меншік агенттігінің Халықаралық 
конференциясына қатысуы
2018 жылдың 5 маусымында 

Бакудегі Гейдар Алиев атындағы 
Орталығында Дүниежүзілік 
зияткерлік меншік ұйымының 
бас директоры Фрэнсис Гарридің 
қатысуымен халықаралық конфе-
ренция өтті.

Қазақстандық патенттік ве-
домствадан «Зияткерлік меншікті, 
білім экономикасы мен инноваци-
яны қолдау» тақырыбына арналған 
конференция жұмы сына «ҰЗМИ» 
РМК директоры Ербол Оспа-
нов пен Даму және халықаралық 
ынтымақтастық басқармасы 
басшысының орынбасары Инкара 
Шертышева қатысты.

Конференция Зияткерлік 
меншікке авторлық құқықты 
қорғауды күшейтуге, сондай-ақ 
қазіргі заманғы құқықтық базаның 
жұмысына ықпал ететін тетіктерді 
құру үшін шет елдермен тәжірибе 
алмасуға бағытталған.

Спикерлер ретінде Әзірбайжан 
Ғылым академиясының 
президенті академик Акиф Ализа-
де, Білім министрі Джейхун Бай-
рамов, Еуразиялық патенттік 
ұйымның Еуразиялық патенттік 
ведомствосының президенті Сауле 
Тлевлесова, Патенттер және тауар 
таңбалары жөніндегі орталықтың 
бас директоры Гюнель Севдима-
лиева және белгілі шетелдік сарап-
шылар сөз сөйледі.

Халықаралық конферен-
ция аясында аймақтық семинар 
ұйымдастырылып, оның барысын-
да «Құнның жаһандық тізбегіндегі 
материалдық емес активтер» 
және «Инновация және энергети-
ка» тақырыптарына баяндамалар 
тыңдалды, сондай-ақ Әзірбайжан 
университеттерімен құрылған стар-
таптар көрмесі өткізілді.

Әзірбайжан Республикасының 
Зияткерлік меншік жөніндегі 
агенттігінің басқарма төрағасы 
Кямран Иманов ДЗМҰ бас дирек-

Участие директора РГП «НИИС» 
в международной конференции 
Агентства по интеллектуальной 

собственности Азербайджанской 
Республики, приуроченной к 

25-летию национальной системы 
интеллектуальной собственности

5 июня 2018 года в Центре Гей-
дара Алиева г. Баку состоялась 
международная конференция с 
участием Генерального директора 
Всемирной организации интеллек-
туальной собственности Фрэнсиса 
Гарри.

От казахстанского патентного 
ведомства в работе конференции 
на тему: «Поддержка интеллекту-
альной собственности, экономики 
знаний и инноваций» приняли уча-
тие директор РГП «НИИС» Ербол 
Оспанов и заместитель начальни-
ка Управления развития и между-
народного сотрудничества Инкара 
Шертышева.

Конференция направлена на 
усиление защиты авторских прав 
на интеллектуальную собствен-
ность, а также обмен опытом с за-
рубежными странами для создания 
механизмов, способствующих ра-
боте современной правовой базы.

В качестве спикеров выступи-
ли Президент Академии наук Азер-
байджана Академик Акиф Ализа-
де, Министр Образования Джейхун 
Байрамов, Президент Евразийско-
го патентного ведомства Евразий-
ской патентной организации Сау-
ле Тлевлесова, Генеральный дирек-
тор Центра по патентам и товар-
ным знакам Гюнель Севдималиева 
и известные зарубежные эксперты.

В рамках международной кон-
ференции организован региональ-
ный семинар, в ходе которого за-
слушаны доклады на темы: «Нема-
териальные активы в глобальных 
цепочках стоимости» и «Иннова-
ция и энергетика», а также прове-
дена выставка стартапов, создан-
ных университетами Азербайджа-
на.

Председатель Правления Агент-
ства по интеллектуальной соб-
ственности Азербайджанской Ре-
спублики Кямран Иманов высоко 
оценил визит генерального дирек-

Participation of the NIIP Director 
in the international conference 
of the Agency for Intellectual 

Property of the Republic of 
Azerbaijan, dedicated to the 

25th anniversary of the national 
intellectual property system
On June 5, 2018, an 

international conference was 
held at the Heydar Aliyev Center 
in Baku with the participation of 
the Director General of the World 
Intellectual Property Organization 
Francis Gurry.

Kazakhstan Patent Office was 
represented by Yerbol Ospanov, 
Director of NIIP, and Inkara 
Shertysheva, Deputy Head of the 
Development and International 
Cooperation Department, during 
the conference on the topic: 
“Support for Intellectual Property, 
Knowledge Economy and 
Innovations”.

The conference aims at 
strengthening the protection of 
copyright on intellectual property, 
as well as exchange of experience 
with other countries to create 
mechanisms to facilitate the work 
of a modern legal framework.

President of the Academy 
of Sciences of Azerbaijan, 
Academician Akif Alizade, 
Education Minister Jeyhun 
Bayramov, President of the 
Eurasian Patent Office of the 
Eurasian Patent Organization 
Saule Tlevlessova, Director 
General of Patent and Trademark 
Center Gyunel Sevdimaliyeva and 
well-known foreign experts spoke 
as speakers.

Within the framework of 
the international conference, a 
regional seminar was organized, 
during which presentations were 
made on the topics: “Intangible 
assets in global value chains” and 
“Innovation and energy”, as well as 
an exhibition of start-ups created 
by universities of Azerbaijan.

Chairman of the Board of the 
Agency for Intellectual Property of 
the Republic of Azerbaijan, Kamran 
Imanov, highly appreciated the 
visit of WIPO Director General 
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торы Фрэнсис Гарридің Бакудегі 
сапарын жоғары бағалады және 
халықаралық конференцияның 
барлық қатысушыларына алғысын 
білдірді.

Зияткерлік меншікті 
қорғау жөніндегі жоғары 

деңгейдегі «Белдеу және жол» 
конференциясы

«ҰЗМИ» РМК директоры Ер-
бол Оспанов пен «ҰЗМИ» РМК 
директорының орынбасары Ермек 
Қуантыров Пекинде (Қытай) 28-29 
тамызда өткен зияткерлік меншікті 
қорғау жөніндегі жоғары деңгейдегі 
«Белдеу және жол» конференция-
сына қатысты.

Іс-шараны Дүниежүзілік 
зияткерлік меншік ұйымының Бас 
директоры Фрэнсис Гарри, Қытай 
Халық Республикасының Зияткерлік 
меншік ұлттық ведомствосының 
комиссары Шэнь Чанюй және 
Еуразиялық патенттік ұйымның Еу-
разия патенттік ведомствосының 
президенті Сауле Тлевлесова ашты.

Конференцияға ДЗМҰ, ЕАПҰ, 
әлем елдерінің ұлттық зияткерлік 
меншік ведомстволарының басшы-
лары қатысты.

Конференцияның бірінші күні 
«ҰЗМИ» РМК директоры Ербол 
Оспанов Қазақстанның ұлттық 
патенттік ведомствосының жетіс-
тік терімен бөлісіп, «Инновациялар 
мен өнертапқыштықты қолдау үшін 
зияткерлік меншік саласындағы 
тұрақты көпжақты ынтымақтастық – 
халықаралық нормалар, жаһандық 
зияткерлік меншік сервисі және 
ұлттық деңгейдегі тәжірибе» 
панельдік сессиясында «Зияткерлік 
меншік саласындағы тұрақты 
көпжақты ынтымақтастық» атты 
тұсаукесерімен сөз сөйледі.

Сонымен қатар, конференция 
аясында делегация басшыларының 
ҚХР Мемлекеттік кеңесінің 
Премьері Ли Кэцянмен кездесуі өтті.

Конференцияның екінші күні 
қатысушы лар өткен конференция-
лар дың қорытындысы бойын-
ша ынтымақтас тық нәтижелерін 
талқылады, сондай-ақ 2016 жылдан 
бастап «Белдеу және жол» баста-
масын қолдауға бағытталған ДЗМҰ 
қызметіне шолу жасады. 

тора ВОИС Фрэнсиса Гарри в Баку 
и поблагодарил всех участников 
международной конференции.

Конференция высокого уровня 
по охране интеллектуальной 
собственности «Пояс и Путь»
Директор РГП «НИИС» Ербол 

Оспанов и заместитель директо-
ра РГП «НИИС» Ермек Куантыров 
приняли участие в Конференции 
высокого уровня по охране интел-
лектуальной собственности «Пояс 
и Путь», которая состоялась в г. 
Пекин, Китай, 28-29 августа 2018 
года.

Мероприятие открыли Гене-
ральный директор Всемирной ор-
ганизации интеллектуальной соб-
ственности Фрэнсис Гарри, Комис-
сар Национального ведомства ин-
теллектуальной собственности 
Китайской Народной Республи-
ки Шэнь Чанюй и Президент Ев-
разийского патентного ведомства 
Евразийской патентной организа-
ции Сауле Тлевлесова.

В Конференции приняли уча-
стие руководители ВОИС, ЕАПО, 
национальных ведомств интел-
лектуальной собственности стран 
мира.

В первый день Конферен-
ции директор РГП «НИИС» Ербол 
Оспанов выступил с презентаци-
ей на панельной сессии «Устойчи-
вое многостороннее сотрудниче-
ство в области интеллектуальной 
собственности для поддержания 
инноваций и изобретательства – 
Международные нормы, глобаль-
ный сервис ИС и практика на на-
циональном уровне», поделив-
шись достижениями националь-
ного патентного ведомства Казах-
стана.

Кроме того, в рамках Конфе-
ренции состоялась встреча руко-
водителей делегаций с Премье-
ром Госсовета КНР Ли Кэцяном.

Во второй день Конферен-
ции участники обсудили резуль-
таты сотрудничества по итогам 
прошедших Конференций, а так-
же провели обзор деятельности 
ВОИС, направленной на поддер-
жание Инициативы «Пояс и путь» 
с 2016 года. 

Francis Gurry to Baku and 
thanked all the participants of the 
international conference.

High-Level Conference on 
Intellectual Property for 

Countries along the Belt and 
Road

Yerbol Ospanov, Director 
of NIIP, and Yermek Kuantyrov, 
Deputy Director of NIIP, took part 
in the High-Level Conference on 
Intellectual Property for Countries 
along the Belt and Road, which 
was held in Beijing, China, on 
August 28-29, 2018.

Event was opened by the 
Director General of the World 
Intellectual Property Organization 
Francis Gurry, Commissioner of 
the National Intellectual Property 
Administration of the People’s 
Republic of China Shen Changyu, 
and President of the Eurasian 
Patent Office of the Eurasian 
Patent Organization Saule 
Tlevlessova.

Conference was attended by 
leaders of WIPO, EAPO, national 
intellectual property offices of the 
countries of the world.

On the first day of the 
Conference, Director of 
NIIP Yerbol Ospanov made 
a presentation at the panel 
session “Sustainable Multilateral 
Cooperation in the Field of 
Intellectual Property to Support 
Innovation and Invention - 
International Standards, Global 
IP Service and Practice at the 
National Level”, sharing the 
achievements of the national 
patent office of Kazakhstan.

In addition, a meeting of the 
heads of the delegations with 
Premier of the State Council of 
the People's Republic of China 
Li Keqiang was held at the 
Conference.

On the second day of 
the Conference, participants 
discussed the results of 
cooperation following the past 
Conferences, and also reviewed 
the activities of WIPO aimed at 
supporting the Belt and Road 
Initiative since 2016.
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Тәжікстан Республикасының 
Ұлттық патенттік-ақпараттық 

орталығы делегациясының сапары
2018 жылдың 29 тамызын-

да Қазақстан Республикасы Әділет 
министрлігі «Ұлттық зияткерлік 
меншік институты» РМК Ал-
маты қаласындағы филиалын-
да Тәжікстан Республикасының 
Ұлттық патенттік-ақпараттық 
орталығының өкілдерімен филиал 
қызметкерлерінің кездесуі өтті.

Аталған іс-шараға филиал 
басшылығы мен бөлімшелерінің 
бастықтары қатысты. Құттықтау 
сөзімен филиал директоры З.О. 
Орынбекова сөз сөйледі, ол 
филиалдың қызметі туралы айтып, 
зияткерлік меншік саласындағы 
заңнамадағы негізгі өзгерістер 
мен толықтырулар жөнінде 
қысқаша ақпарат берді. Сонымен 
қатар, бөлімшелер бастықтары 
басқармалардың қызметі тура-
лы ақпарат берді, Өнертабыстар 
бойынша патенттік зерттеулер 
басқармасының бас сарапшы-
сы Ш.Ж. Әлімбеков «Патенттік-
ақпараттық іздестіруді жүргізу 
әдістемесі» тақырыбында дәріс 
оқыды.

Визит делегации Национального 
патентно-информационного 

центра Республики Таджикистан
29 августа 2018 года в филиа-

ле РГП «Национального института 
интеллектуальной собственности» 
г. Алматы Министерства юсти-
ции Республики Казахстан про-
шла встреча коллектива филиала с 
представителями Национального 
патентно-информационного цен-
тра Республики Таджикистан.

На данном мероприятии при-
няли участие руководство и на-
чальники подразделений филиа-
ла. C приветственным словом вы-
ступила директор филиала Орын-
бекова З.О., которая рассказа-
ла о деятельности филиала и дала 
краткую информацию по основ-
ным изменениям и дополнени-
ям в законодательстве в сфере ИС. 
Также, начальники подразделе-
ний предоставили информацию 
о деятельности управлений, глав-
ный эксперт Управления патент-
ных исследований по изобретени-
ям Алимбеков Ш.Ж. прочитал лек-
цию на тему «Методика проведе-
ния патентно-информационного 
поиска».

Visit of the delegation of the 
National Patent Information 

Center of the Republic of 
Tajikistan

Meeting of the branch staff 
with representatives of the 
National Patent Information 
Center of the Republic of 
Tajikistan was held at the Almaty 
branch of the National Institute 
of Intellectual Property of the 
Ministry of Justice of the Republic 
of Kazakhstan on August 29, 
2018.

Event was attended by 
the leadership and heads of 
the branch departments. Z. 
Orynbekova, Director of the 
branch, spoke with a welcoming 
speech. She made a presentation 
about the activities of the branch 
and gave a brief information 
on the main changes and 
amendments to the legislation 
in the field of IP. Also, the 
heads of departments provided 
information on the activities 
of the departments, the chief 
examiner of the Patent Research 
Department Sh. Alimbekov read 
a lecture about methods of 
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Өз кезегінде шетелдік 
қонақтар жаңа заңдар тура-
лы, әр бөлімнің қызметі туралы 
және патенттік ақпаратты іздеу 
туралы сұрақтар қойды.

Іс-шара соңында Тәжікстан 
Республикасы патенттік 
ведомствосының ғылыми-
техникалық және патенттік 
ақпарат басқармасының 
бастығы К.Х. Мирали-
ев филиал басшылығына, 
ұйымдастырушыларға өткізілген 
кездесу және ұсынылған ақпарат 
үшін өз алғысын білдірді.

Қырғыз Республикасының 
зияткерлік меншік жүйесіне  

25 жыл
«ҰЗМИ» РМК директорының 

орынбасары Нұрдәулет 
Әбілқайыров бастаған делегаци-
ясы Қырғыз Республикасының 
зияткерлік меншік жүйесінің 
25 жылдығын мерекелеу-
ге орайластырылған дәстүрлі 
білімді құқықтық қорғау 
мәселелері бойынша аймақтық 
семинарға қатысты.

Семинарды Қырғыз Респу-
бликасы Үкіметі жанындағы 
зияткерлік меншік және инно-
вациялар мемлекеттік қызметі 
(Қырғызпатент), Дүниежүзілік 
зияткерлік меншік ұйымы 
(ДЗМҰ) ұйымдастырды және 
2018 жылдың 2-3 қыркүйек 
аралығында Қырғыз Республи-
касы Ыстықкөл жағалауында 
көшпелілердің ІІІ Дүниежүзілік 
ойындары қарсаңында өткізді.

Дәстүрлі білімдер мен 
генетикалық ресурстарды 
құқықтық қорғау семинарға 
қатысушылар зияткерлік меншік 
институты арқылы және арнайы 
қорғау тетіктерін әзірлеу бойын-
ша ДЗМҰ шетелдік тәжірибесі 
мен халықаралық бастамасын 
ескере отырып қарастырылды.

Семинарға ЕАПВ, ДЗМҰ 
өкілдері, Еуразиялық патенттік 
конвенцияға қатысушы 
мемлекеттердің ұлттық патенттік 
ведомстволарының басшы-
лары мен өкілдері қатысты: 
Әзірбайжан Республикасы, Ар-
мения Республикасы, Беларусь 

В свою очередь зарубеж-
ные гости задали вопросы каса-
тельно нового законодательства, 
о деятельности каждого подраз-
деления и проведения патентно-
информационного поиска.

По окончанию мероприятия 
начальник Управления научно-
технической и патентной инфор-
мации патентного ведомства Ре-
спублики Таджикистан Миралиев 
К.Х. выразил свою благодарность 
руководству филиала, организа-
торам за проведенную встречу и 
предоставленную информацию.

25-летие системы 
интеллектуальной собственности 

Кыргызской Республики
Делегация РГП «НИИС» во гла-

ве с заместителем директора Нур-
даулетом Абулкаировым приняла 
участие в региональном семина-
ре по вопросам правовой охраны 
традиционных знаний, приурочен-
ном к празднованию 25-летия си-
стемы интеллектуальной собствен-
ности Кыргызской Республики.

Семинар был организован Го-
сударственной службой интел-
лектуальной собственности и ин-
новаций при Правительстве Кыр-
гызской Республики (Кыргызпа-
тент), Всемирной организацией 
интеллектуальной собственности 
(ВОИС) и проведен 2 – 3 сентября 
2018 года в преддверие III Всемир-
ных игр кочевников на побережье 
о. Иссык-Куль, Кыргызская Респу-
блика.

Правовая охрана традицион-
ных знаний и генетических ресур-
сов была рассмотрена участни-
ками семинара посредством ин-
ститута интеллектуальной соб-
ственности и с учетом зарубежно-
го опыта и международной иници-
ативы ВОИС по разработке меха-
низмов специальной охраны.

В качестве почетных гостей 
в семинаре принимали участие 
представители ЕАПВ, ВОИС, ру-
ководители и представители на-
циональных патентных ведомств 
государств-участников Евразий-
ской патентной конвенции: Азер-
байджанской Республики, Респу-
блики Армения, Республики Бе-

conducting patent information 
search.

In turn, the foreign guests 
asked questions about the new 
legislation, about the activities of 
each department and the conduct 
of patent information search.

At the end of the event, the 
Head of the Office of Scientific, 
Technical and Patent Information 
of the Patent Office of the Republic 
of Tajikistan K.Miraliyev expressed 
his gratitude to the management 
of the branch, the organizers for 
the meeting and the information 
provided.

25th anniversary of the 
intellectual property system of the 

Kyrgyz Republic
Delegation of NIIP headed 

by Deputy Director Nurdaulet 
Abulkairov participated in a 
regional seminar on the legal 
protection of traditional knowledge, 
dedicated to the celebration of the 
25th anniversary of the intellectual 
property system of the Kyrgyz 
Republic.

Seminar was organized by 
the State Intellectual Property 
and Innovation Service under 
the Government of the Kyrgyz 
Republic (Kyrgyzpatent), the World 
Intellectual Property Organization 
(WIPO) and was held on September 
2-3, 2018 on the eve of the III World 
Nomad Games on the coast of 
Issyk-Kul river, Kyrgyz Republic.

The legal protection of 
traditional knowledge and 
genetic resources was reviewed 
by the participants of the seminar 
through the Institute of Intellectual 
Property and taking into account 
international experience and an 
international initiative of WIPO to 
develop mechanisms for special 
protection.

Representatives of the EAPO, 
WIPO, leaders and representatives 
of national patent offices of the 
states parties to the Eurasian 
Patent Convention: the Republic 
of Azerbaijan, the Republic of 
Armenia, the Republic of Belarus, 
the Republic of Kazakhstan, the 
Republic of Tajikistan, the Russian 
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Республикасы, Қазақстан Респу-
бликасы, Тәжікстан Республика-
сы, Ресей Федерациясы, сондай-ақ 
Өзбекстан мен Эстония патенттік 
ведомстволарының өкілдері.

ЕАПВ Президенті С. Тлевлесо-
ва семинарға қатысушылар мен 
қонақтардың алдында құттықтау 
сөз сөйлеп, оларды құқықтық 
қорғау, пайдалану және қорғау 
жолдарын жетілдіру үшін дәстүрлі 
білім мәселелерін халықаралық 
деңгейде талқылаудың 
маңыздылығын атап өтті. 

«ҰЗМИ» РМК өкілдері 
Қырғызпатент ұжымын Ұлттық 
патенттік жүйенің 25 жылдығымен 
құттықтап, ведомствоға әрі қарай 
жемісті даму мен өркендеу тіледі.

Өзбекстан Республикасы Әділет 
министрлігі өкілдерінің сапары

2018 жылғы 20 қыркүйекте 
Өзбекстан Республикасы Әділет 
министрлігінің өкілдері, Заң 
қызметтерінің қызметін үйлестіру 
басқармасы бастығының орын-
басары С. Абдуллаев мырза және 
Мемлекеттік басқару жүйесінің 
тиімділігін талдау басқармасының 
бас кеңесшісі Д. Суфиева 
мемлекеттік қызметтерді көрсету 
мәселелері бойынша «ҰЗМИ» 
РМК-ға сапармен келді.

Кездесуге «ҰЗМИ» РМК 
басшылығы мен бөлім басшы-
лары қатысты. «ҰЗМИ» РМК 
директорының орынбасары 
Н. Әбілқайыров құттықтау сөз 
сөйледі. Өз кезегінде, «ҰЗМИ» 
РМК Даму және халықаралық 
ынтымақтастық басқармасының 
басшысы А. Артықова институт 
қызметі, оның басым бағыттары 
туралы айтып, зияткерлік меншік 
саласындағы заңнамадағы негізгі 
өзгерістер жөнінде қысқаша 
ақпарат берді.

Ары-қарай, «Зияткерлік 
меншік саласындағы мемлекеттік 
қызметтер» тақырыбында 
Құқықтық қамтамасыз ету 
және мемлекеттік қызметтерді 
мониторингілеу басқармасы 
басшысының орынбасары А. Ал-
масова сөз сөйледі. Тұсаукесер ба-
рысында ол ҚР Әділет министрлігі 
жүзеге асыратын мемлекеттік 

ларусь, Республики Казахстан, Ре-
спублики Таджикистан, Российской 
Федерации, а также патентных ве-
домств Узбекистана и Эстонии.

Президент ЕАПВ С. Тлевлесова 
выступила с приветственным сло-
вом перед гостями и участниками 
семинара, отметив важность об-
суждения на международном уров-
не вопросов традиционных знаний 
для совершенствования путей их 
правовой охраны, использования и 
защиты. 

Представители РГП «НИИС» по-
здравили коллектив Кыргызпатен-
та с 25-летием национальной па-
тентной системы и пожелали даль-
нейшего плодотворного развития и 
процветания ведомству.

Визит представителей 
Министерства юстиции 
Республики Узбекистан

20 сентября 2018 года состо-
ялся визит представителей Мини-
стерства юстиции Республики Узбе-
кистан, заместителя начальника 
Управления координации деятель-
ности юридических служб г-на С. 
Абдуллаева и главного консультан-
та Управления анализа эффектив-
ности системы государственного 
управления г-жи Д. Суфиевой в РГП 
«НИИС» по вопросам предоставле-
ния государственных услуг.

На встрече принимали участие 
руководство и начальники депар-
таментов РГП «НИИС». С привет-
ственной речью выступил заме-
ститель директора РГП «НИИС» Н. 
Абулкаиров. В свою очередь, на-
чальник управления развития и 
международного сотрудничества 
РГП «НИИС» А. Артыкова расска-
зала о деятельности Института, его 
приоритетных направлениях и дала 
краткую информацию по основным 
изменениям в законодательстве в 
сфере ИС.

Далее, с презентацией на тему 
«Государственные услуги в сфере 
интеллектуальной собственности» 
выступила заместитель начальни-
ка управления правового обеспе-
чения и мониторинга государствен-
ных услуг А. Алмасова. В ходе пре-
зентации она подробно рассказала 
об осуществляемых Министерством 

Federation, and the patent 
offices of Uzbekistan and 
Estonia.

EAPO President S. Tlevlessova 
delivered a welcoming speech 
to the guests and participants 
of the seminar, noting the 
importance of discussing 
traditional knowledge at the 
international level to improve 
the ways of their legal protection 
and use.

Representatives of NIIP 
congratulated the Kyrgyzpatent 
team on the 25th anniversary 
of the national patent system 
and wished further fruitful 
development and prosperity to 
the Office.

Visit of representatives of 
the Ministry of Justice of the 

Republic of Uzbekistan
Representatives of the 

Ministry of Justice of the 
Republic of Uzbekistan, Deputy 
Head of the Department for the 
Coordination of Legal Services 
Mr. S.Abdullayev and the Chief 
Consultant of the Department 
for Efficiency Analysis of the 
State Management System Ms. 
D.Sufiyeva visited NIIP on the 
provision of state services issues 
on September 20, 2018.

Meeting was attended 
by management and heads 
of departments of NIIP. A 
welcoming speech was made 
by the Deputy Director of NIIP 
N.Abulkairov. In turn, the Head 
of the Division on Development 
and International Cooperation 
of NIIP A.Artykova spoke about 
the activities of the Institute, 
its priority areas and gave a 
briefing on the main changes in 
legislation in the field of IP.

Further, a presentation on 
the topic “State services in the 
field of intellectual property” 
was made by the Deputy Head 
of the Department for Legal 
Support and Monitoring of State 
Services A.Almassova. During the 
presentation, she spoke in detail 
about the state services provided 
by the Ministry of Justice of 
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қызметтер туралы егжей-тегжейлі 
айтып, аталған қызметтердің 
мерзімдеріне қатысты заңнаманың 
жаңа енгізілуін, сондай-ақ сарапта-
ма ұйымының құзыретіне авторлық 
құқықты енгізу және зияткерлік 
меншік тіркеудің бір деңгейлі 
жүйесін құру туралы атап өтті.

Өз кезегінде шетелдік әріптестер 
Өзбекстан Үкіметі әкімшілік рефор-
ма тұжырымдамасын қабылдады, 
оның міндеттерінің бірі инновация 
мен кәсіпкерлікті қолдау болып та-
былады.

Шетелдік әріптестер сарапта-
ма бөлімшелері қызметкерлерінің 
жұмыс орындарына барып, 
зияткерлік меншік объектілерін 
сараптауға қатысты сұрақтар 
қойды.

Сапар соңында қонақтар 
«ҰЗМИ» РМК басшылығына 
өткізілген кездесу және ұсынылған 
ақпарат үшін өз алғыстарын 
білдірді.

Қазақстан Республикасының 
Патенттік ведомствосы 

делегациясының Зияткерлік 
меншік жөніндегі Федералдық 
қызметке (Роспатент) сапары 

2018 жылдың 11 
желтоқсанында ҚР ӘМ Зияткерлік 
меншік құқығы департаментінің 
директоры Қарлығаш Есембае-
ва, «ҰЗМИ» РМК директоры Ер-
бол Оспанов, директордың орын-
басары Ермек Қуантыров және 
қазақстандық ведомствоның басқа 
да өкілдері атынан делегация Ре-
сей Федерациясының зияткерлік 
меншік бойынша федералдық 
қызметіне (Роспатент) жұмыс сапа-
рымен барды.

Сапардың мақсаты зияткерлік 
меншік объектілерін тіркеу сала-
сында Роспатентпен тәжірибе ал-
масу, сараптамалық рәсімдерді 
оңтайландыру мәселелерінде 
Ресей ведомствосының озық 
тәжірибесін зерделеу, қызмет 
көрсетуде сандық форматтарға 
көшу, қазақстандық ведом-
ство сарапшыларын оқыту және 
біліктілігін арттыру мәселелерінде 
Роспатент, Федералдық 
өнеркәсіптік меншік институты 
(ФӨМИ) және Ресей мемлекеттік 

юстиции РК государственных услу-
гах, отметила новые введения за-
конодательства касательно сро-
ков данных услуг, также введении 
авторского права в компетенцию 
экспертной организации и созда-
нии одноуровневой системы реги-
страции ИС.

В свою очередь, зарубеж-
ные коллеги рассказали о том, что 
Правительство Узбекистана при-
няла концепцию административ-
ной реформы, одной из задач ко-
торой является поддержка инно-
вации и предпринимательства.

Зарубежные коллеги посетили 
рабочие места сотрудников экс-
пертных подразделений, задава-
ли вопросы касательно эксперти-
зы объектов ИС.

По окончанию визита гости 
выразили свою благодарность ру-
ководству РГП «НИИС» за прове-
денную встречу и предоставлен-
ную информацию.

Визит делегации Патентного 
ведомства Республики 

Казахстан в Федеральную 
службу по интеллектуальной 

собственности (Роспатент)
11 декабря 2018 года делега-

ция в лице директора Департа-
мента по правам интеллектуаль-
ной собственности МЮ РК Кар-
лыгаш Есембаевой, директора РГП 
«НИИС» Ербола Оспанова, заме-
стителя директора Ермека Куанты-
рова и других представителей ка-
захстанского ведомства посетили 
с рабочим визитом Федеральную 
службу по интеллектуальной соб-
ственности РФ (Роспатент).

Целью визита являлся обмен 
опытом с Роспатентом в сфере ре-
гистрации объектов интеллекту-
альной собственности, изучение 
передовой практики российско-
го ведомства в вопросах оптими-
зации экспертных процедур, пере-
хода на цифровые форматы в ока-
зании услуг, укрепление сотрудни-
чества с Роспатентом, Федераль-
ный институт промышленной соб-
ственности (ФИПС) и Российской 
государственной академии интел-
лектуальной собственности (РГА-
ИС) в вопросах обучения и по-

the Republic of Kazakhstan, 
noted the new legislation on 
the terms of these services, the 
introduction of copyright in 
the competence of the expert 
organization and the creation 
of a single-level IP registration 
system.

In turn, foreign colleagues 
told that the Government of 
Uzbekistan adopted the concept 
of administrative reform, 
one of the tasks of which is 
to support innovation and 
entrepreneurship.

Foreign colleagues visited the 
workplaces of the staff of expert 
departments, asked questions 
regarding the examination of IP 
objects.

At the end of the visit, the 
guests expressed their gratitude 
to the leadership of NIIP for the 
meeting and the information 
provided.

Visit of the delegation of the 
Patent Office of the Republic 
of Kazakhstan to the Federal 

Service for Intellectual Property 
(Rospatent)

Delegation represented by 
the Director of the Department 
of Intellectual Property Rights 
of the Ministry of Justice of 
the Republic of Kazakhstan 
Karlygash Yessembayeva, 
the NIIP Director Yerbol 
Ospanov, the Deputy Director 
Yermek Kuantyrov and other 
representatives of the Kazakhtan 
Office visited the Federal Service 
for Intellectual Property of the 
Russian Federation (Rospatent) 
on December 11, 2018.

The purpose of the visit was 
the exchange of experience 
with Rospatent in the field of IP 
registration, the study of best 
practices of the Russian office in 
the optimization of examination 
procedures, the transition to 
digital formats in the provision 
of services, strengthening 
cooperation with Rospatent, the 
Federal Institute of Industrial 
Property (FIIP) and the Russian 
State Academy of Intellectual 
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зияткерлік меншік академиясымен 
(РМЗМА) ынтымақтастықты нығайту 
болды.

Сапар барысында қазақстандық 
делегация Ресей Федерациясындағы 
ДЗМҰ-ның технологиялар мен ин-
новацияларды қолдау орталықтары 
(ТИҚО) қызметінің тәжірибесімен, 
ІТ-саласындағы өнертабыстарға са-
раптама жүргізу бойынша ФӨМИ 
тәжірибесімен, халықаралық 
іздеу органы ретінде Роспатент 
тәжірибесімен, ФӨМИ жобалау 
кеңсесінің жұмыс тәжірибесімен та-
нысты.

«ҰЗМИ» РМК мен ФӨМИ жо-
балау кеңсесімен өзара іс-қимыл 
перспективаларын талқылау 
қорытындысы бойынша 2019 
жылдың І тоқсанында Астана-
да семинар/тренинг өткізу туралы 
келісімге қол жеткізілді.

РМЗМА ректоры Иван Близ-
нец қазіргі уақытта академия Ре-
сей Федерациясының мемлекеттік 

вышения квалификации экспертов 
казахстанского ведомства и др.

В ходе визита казахстанская де-
легация ознакомилась с опытом 
деятельности центров поддерж-
ки технологии и инноваций (ЦПТИ) 
ВОИС в Российской Федерации, 
опытом ФИПС по проведению экс-
пертизы изобретений в IT-сфере, 
опытом Роспатента как междуна-
родного поискового органа, опы-
том работы Проектного офиса 
ФИПС.

По итогам обсуждения пер-
спектив взаимодействия РГП 
«НИИС» с Проектным офисом 
ФИПС, достигнута договоренность 
о проведении семинара/тренинга 
в Астане в I квартале 2019 года.

Ректор РГАИС Иван Близнец от-
метил, что в настоящее время ака-
демия разрабатывает образова-
тельный курс для государственных 
служащих Российской Федерации 
и выразил готовность оказать со-
действие в адаптации данного кур-

Property (RSAIP) in matters of 
training and advanced training 
of examiners of the Kazakhstan 
Office, etc.

During the visit, the 
Kazakhstan delegation got 
acquainted with the experience 
of the Technology and Innovation 
Support Centers (TISCs) of WIPO 
in the Russian Federation, the 
FIIP experience in examining 
inventions in IT field, the 
experience of Rospatent as an 
international search authority, 
and the experience of the FIIP 
Project Office.

Following the discussion 
of the prospects for the NIIP 
interaction with the FIIP Project 
Office, an agreement was reached 
to hold a seminar / training in 
Astana in I quarter of 2019.

President of RSAIP Ivan 
Bliznets noted that the Academy 
is currently developing an 
educational course for civil 

Суретте: Григорий Ивлиев, Ербол Оспанов
На фото: Суретте: Григорий Ивлиев, Ербол Оспанов

Photo: Grigoriy Ivliev, Yerbol Ospanov
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қызметшілері үшін білім беру 
курсын әзірлеп жатқанын және 
Қазақстанның мемлекеттік 
қызметшілері үшін осы курсты 
бейімдеуге дайын екенін атап өтті.

Роспатент басшысы Григорий 
Ивлиев Қазақстан Республикасы 
зияткерлік меншік ведомствосының 
делегациясына өнімді бірлескен 
жұмысы ЕАПҰ шеңберінде және 
Дүниежүзілік зияткерлік меншік 
ұйымы (ДЗМҰ) деңгейінде Ресей 
бастамаларын қолдау үшін, атап 
айтқанда, қоюшы-режиссерлердің 
құқық тарын қорғау жөніндегі ба-
стамалар және бірлескен патенттік 
жіктеу жүйесіне (СРС) жұмысшы 
ретінде орыс тілін енгізу жөніндегі 
бастамалар үшін алғысын білдірді.

«ҰЗМИ» РМК директоры Е.К. 
Оспанов өз кезегінде Роспатент бас-
шысы Григорий Ивлиевке екіжақты 
кездесуді ұйымдастырғаны үшін 
алғысын білдірді және Қазақстан 
мен Ресей ведомстволары 
арасындағы ынтымақтастықты одан 
әрі нығайтуға бейілділігін білдірді.

Жалпы алғанда, 
тағылымдамалар шеңберінде, 
сондай-ақ семинарларға, дөңгелек 
үстелдер мен конференцияларға 
қатысу шеңберінде «ҰЗМИ» 
РМК 40-тан астам қызметкерлері 
Дүниежүзілік зияткерлік меншік 
ұйымына, Еуразиялық патенттік 
ұйымның Еуразиялық патенттік 
ведомствосына, сондай-ақ 
Әзірбайжан, Қытай, Корея, 
Қырғызстан, Ресей, Тәжікстан, АҚШ, 
Жапония Патенттік ведомстволары-
на барды. 

са для государственных служащих 
Казахстана.

Руководитель Роспатента Гри-
горий Ивлиев поблагодарил де-
легацию ведомства интеллекту-
альной собственности Республи-
ки Казахстан за продуктивную со-
вместную работу и поддержку 
инициатив России в рамках ЕАПО, 
а также на уровне Всемирной ор-
ганизации интеллектуальной соб-
ственности (ВОИС), в частно-
сти, инициативы по защите прав 
режиссеров-постановщиков и 
инициативы по включению рус-
ского языка в качестве рабочего 
в систему совместной патентной 
классификации (СРС).

Директор РГП «НИИС» Оспа-
нов Е.К. в свою очередь побла-
годарил руководителя Роспатен-
та Григория Ивлиева за организа-
цию двусторонней встречи и вы-
разил приверженность дальней-
шему укреплению сотрудниче-
ства между ведомствами Казах-
стана и России.

В целом в рамках прохож-
дения стажировок, а также уча-
стия в семинарах, круглых столах 
и конференциях более 40 сотруд-
ников РГП «НИИС» посетили Все-
мирную организацию интеллек-
туальной собственности, Евра-
зийское патентное ведомство Ев-
разийской патентной организа-
ции, а также патентные ведом-
ства Азербайджана, Китая, Кореи, 
Кыргызстана, России, Таджикиста-
на, США, Японии. 

servants of the Russian Federation 
and expressed readiness to assist 
in adapting this course for civil 
servants of Kazakhstan.

Head of Rospatent Grigoriy 
Ivliev thanked the delegation of 
the Intellectual Property Office 
of the Republic of Kazakhstan 
for productive joint work and 
support for Russian initiatives in 
the framework of the EAPO, as 
well as at the level of the World 
Intellectual Property Organization 
(WIPO), in particular, initiatives to 
protect the rights of production 
directors and initiatives to include 
the Russian language as a worker 
in the system of the cooperative 
patent classification (CPC).

Director of NIIP Yerbol 
Ospanov thanked the Head of 
Rospatent Grigoriy Ivliev for 
organizing the bilateral meeting 
and expressed his commitment 
to further strengthening 
cooperation between the Offices 
of Kazakhstan and Russia.

In general, within the 
framework of internships, as 
well as participation in seminars, 
round tables and conferences, 
more than 40 employees of NIIP 
visited the World Intellectual 
Property Organization, the 
Eurasian Patent Office of the 
Eurasian Patent Organization, and 
the patent offices of Azerbaijan, 
China, Korea, Kyrgyzstan, Russia, 
Tajikistan, USA, Japan. 
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Жаһандық инновациялық ин-
декс (ЖИИ) жаһандық зерт-
теу болып табылады, иннова-
цияларды дамыту деңгейінің 
көрсеткіші бойынша әлем 
елдерінің рейтингін қамтиды. Зерт-
теу 2007 жылдан бастап INSEAD 
Халықаралық бизнес-мектебінің, 
Корнель университетінің және 
Дүниежүзілік зияткерлік меншік 
ұйымының бірлескен жобасы ая-
сында жүргізіледі және қазіргі 
уақытта әлемнің түрлі елдері 
бойынша инновациялық даму 
көрсеткіштерінің барынша толық 
кешенін ұсынады.

Индекс экономикалық дамудың 
әр түрлі деңгейлеріндегі әлем 
елдерінің инновациялық даму-
ын егжей-тегжейлі сипаттайтын 82 
түрлі айнымалылардан құрылған.

Есепті кезеңде Қазақстан өткен 
жылмен салыстырғанда (2017) 4 
орынға көтеріліп, ЖИИ-де 74-ші 
орынға ие болды.

ЖИИ индикаторлары 
инновациялық енгізу және ин-
новациялар нәтижесі бойынша 
топтастырылған.

Қазақстан енгізілген ресур-
стар – инновациялық дамуға 
салынған инвестициялар бойын-
ша, шығу – инновациялық қызмет 
нәтижелеріне қарағанда, неғұрлым 
жоғары орын алады.

Соңғы үш жылда Қазақстанның 
рейтингі 2018 жылы 55-орынға 

Глобальный инновационный 
индекс (ГИИ) – это глобальное ис-
следование и сопровождающий 
его рейтинг стран мира по показа-
телю уровня развития инноваций. 
Исследование проводится с 2007 
года в рамках совместного проек-
та Международной бизнес-школы 
INSEAD, Корнельского университе-
та и Всемирной организации ин-
теллектуальной собственности и 
на данный момент представляет 
наиболее полный комплекс пока-
зателей инновационного развития 
по различным странам мира.

Индекс составлен из 82 раз-
личных переменных, которые де-
тально характеризуют инноваци-
онное развитие стран мира, нахо-
дящихся на разных уровнях эконо-
мического развития. 

В отчетном году Казахстан за-
нял 74-е место в ГИИ, поднявшись 
на 4 позиции по сравнению с про-
шлым годом (2017 год).

Индикаторы ГИИ сгруппирова-
ны по инновационному вкладу и 
результатам инноваций. 

Казахстан занимает более вы-
сокое место по вводимым ресур-
сам – инвестициям, вложенным в 
инновационное развитие, чем по 
выходным – результатам иннова-
ционной деятельности.

За последние три года рейтинг 
Казахстана значительно улучшил-
ся по вводимым ресурсам, достиг-

Global Innovation Index 
(GII) is a global study and 
its accompanying ranking of 
countries in terms of the level 
of innovation development. The 
study has been conducted since 
2007 as part of a joint project 
of the International Business 
School INSEAD, Cornell University 
and the World Intellectual 
Property Organization and 
currently represents the most 
comprehensive set of indicators 
of innovative development in 
various countries of the world.

The index is composed 
of 82 different variables that 
describe in detail the innovative 
development of the countries 
of the world that are at different 
levels of economic development. 

In the reporting year, 
Kazakhstan took the 74th place 
in the GII, rising by 4 positions 
compared with last year (2017).

GII indicators are grouped by 
innovation input and innovation 
output. 

Kazakhstan occupies a 
higher place in terms of inputs - 
investments made in innovative 
development than on outputs - 
the results of innovation.

Over the past three years, 
the rating of Kazakhstan has 
significantly improved in terms 
of inputs, reaching 55th position 

ҚазаҚСТан ЖаҺанДЫҚ ИннОВаЦИЯЛЫҚ ИнДЕКСТЕ
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жетіп, 2017 жылмен салыстырғанда 
9 позицияға көтерілді.

2018 жылдың қорытындысы 
бойынша инновациялық 
нәтижелер жақсарып, 2 позицияға 
көтеріліп, 91 орынды иеленді.

Инновациялық тиімділік 
коэффициенті 2017 жылы 
116 орынмен салыстырғанда 
111 орынға дейін көтеріліп, 5 
позицияға көтерілді. 

Қазақстан 2018 жылы ЖИИ 
орташадан жоғары кірісі бар 34 
елдің арасында 19-шы орынды 
иеленді, Орталық Азия елдері ара-
сында 1-ші орында және Орталық 
және Оңтүстік Азия (Central and 
Southern Asia) елдері аймағында 
3-ші орында орналысты.

нув 55-й позиции в 2018 году, под-
нявшись на 9 позиций по сравне-
нию с 2017 годом.

По результатам 2018 года так-
же улучшились и инновационные 
результаты, набрав 2 позиции и 
заняв 91-е место.

Коэффициент инновационной 
эффективности поднялся на 5 по-
зиций, переместившись на 111-
е место по сравнению с 116-м в 
2017 году. 

Казахстан занимает 19-е место 
среди 34 стран с доходом выше 
среднего в ГИИ 2018, 1-е место 
среди стран Центральной Азии и 
3-е место в регионе стран Цен-
тральной и Южной Азии (Central 
and Southern Asia).

in 2018, rising by 9 positions 
compared with 2017.

According to the results of 
2018, innovative results also 
improved, gaining 2 positions 
and taking 91st place.

The coefficient of innovation 
efficiency rose by 5 positions, 
moving up to 111th place 
compared to 116th in 2017.

Kazakhstan ranks 19th among 
34 countries with incomes above 
average in GII 2018, 1st among 
Central Asian countries and 3rd 
in the Central and Southern Asia 
region.

74-диаграмма
Диаграмма 74

Diagram 74

Қазақстан Жаһандық инновациялық индекс рейтингісінде (2018)
Казахстан в рейтинге Глобального инновационного индекса (2018)

Kazakhstan in the ranking of the Global Innovation Index (2018)
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ШАПАҒАТ «РЕСПУБЛИКАЛЫҚ 
ФОРУМЫ» 

2017 жылдан бастап «Шапағат» 
өнертапқыштық саласындағы 
жетістіктердің республикалық кон-
курсы жаңа форматта өткізіледі.

2018 жылы «Шапағат» 
республикалық форумында мына-
дай іс-шаралар өткізілді:

• «Шапағат» өнертапқыштар 
республикалық онлайн-конкурсы; 

• Жоғары сынып оқушылары 
арасындағы Nazarbayev Fund 
Schools Challenge республикалық 
конкурсы;

• «Болашақ сенің қолыңда: 
ойлап тап та, жасампаз бол» 
республикалық ең үздік эссе кон-
курсы;

• Электрондық өнертабыстар 
жәрмеңкесі. 

«Шапағат» өнертапқыштар 
республикалық онлайн-конкурсы

Онлайн-байқауға қатысушылар 
патенттелген өнертабыстар, пай-
далы модельдер мен өнеркәсіптік 
үлгілер туралы бейнеролик-
тер, соның ішінде әзірлеменің 
жаңалығы мен өзектілігі, оның 
әлеуметтік маңыздылығы, 
рентабельділігі, мақсатты аудито-
рия және т. б. туралы ақпарат берді.

Конкурс сайтында 
ұйымдастырылған тәуелсіз интер-
нет дауыс беруі ең көп дауыс алған 
бес жеңімпазды анықтады.

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ФОРУМ 
«ШАПАҒАТ» 

С 2017 года Республиканский 
конкурс достижений в области 
изобретательства «Шапағат» про-
водится в новом формате. 

В 2018 году на площадке Респу-
бликанского форума «Шапағат» 
проведены: 

• Республиканский онлайн–
конкурс изобретателей «Шапағат»; 

• Республиканский кон-
курс среди старшеклассников 
Nazarbayev Fund Schools Challenge;

• Республиканский конкурс 
среди школьников на лучшее эссе 
«Будущее в твоих руках: изобретай 
и созидай»;

• Электронная ярмарка изо-
бретений. 

Республиканский онлайн–
конкурс изобретателей 

«Шапағат»
Участники онлайн–конкур-

са направляли видеоролики о за-
патентованных изобретениях, по-
лезных моделях и промышленных 
образцах, включая информацию 
о новизне и актуальности разра-
ботки, ее социальной значимости, 
рентабельности, целевой аудито-
рии и др.

Независимое интернет-
голосование, организованное на 
сайте конкурса, определило пяте-
рых победителей, набравших наи-
большее количество голосов. 

REPUBLICAN FORUM “SHAPAGAT” 

Since 2017, the Republican 
contest of achievements in the 
field of inventions "Shapagat" is 
held in a new format.

In 2018, the following events 
were held at the site of the 
Republican Forum "Shapagat": 

• Republican online contest 
of inventors "Shapagat";

• Republican contest 
among high school students of 
the Nazarbayev Fund Schools 
Challenge;

• Republican competition 
among schoolchildren for the 
best essay “The future is in your 
hands: invent and create”;

• Electronic fair of 
inventions.

Republican online contest of 
inventors "Shapagat"

Participants of the online 
competition sent video clips 
on patented inventions, utility 
models and industrial designs, 
including information on 
the novelty and relevance of 
the development, its social 
significance, profitability, target 
audience, etc.

Independent Internet voting, 
organized on the contest 
website, determined the five 
winners who received the most 
votes. 

зИЯТКЕРЛІК мЕнШІК мӘнІн ЖӘнЕ ОнЫҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ 
ҚОРҒаЛУЫн наСИХаТТаУ

ПРОПаГанДа знаЧЕнИЯ ИнТЕЛЛЕКТУаЛЬнОЙ 
СОБСТВЕннОСТИ И ЕЕ ПРаВОВОЙ ОХРанЫ

PROMOTING THE VALUE OF INTELLECTUAL PROPERTY AND ITS 
LEGAL PROTECTION
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53-кесте
Таблица 53

Table 53

«Шапағат» өнертапқыштардың Республикалық байқауының женімпаздары
Победители Республиканского конкурса изобретателей «Шапағат»

Winners of the Republican contest of inventors "Shapagat"

п/п Аты/ Имя/ 
Name

Патенттің атауы/ 
Наименование патента/ 

Patent name

Дауыс 
саны/ 

Кол-во 
голосов/

 Votes 
number

Патенттің 
нөмірі/ 
Номер 

патента/ 
Patent 

number

Өнеркәсіптік 
меншік 

объектісі/ 
Объект 

промышленной 
собственности/ 

Industrial 
property object

Сала/ 
Отрасль/ 

Field

Аймақ/ Регион/ 
Region

1.

Умитжанов 
Мынбай/ 
Mynbay 
Umitzhanov

Ауыл шаруашылығы 
жануарларының 
трихофитиясына қарсы 
тірі поливалентті 
вакцина / Живая 
поливалентная вакцина 
против трихофитии 
сельскохозяйственных 
животных/ Live polyvalent 
vaccine against trichophytia 
of farm animals

526 3017

Пайдалы 
модель/ 

Полезная 
модель/Utility 

model

Ветеринария/ 
Veterinary 
medicine

Алматы облысы/ 
Алматинская 

область/ Almaty 
region

2.

Абдусалямова 
Мунира 
Нурлановна/ 
Munira 
Abdussalyamova

Қозғалмалы қалқалы 
құрылым/ Мобильное 
тентовое сооружение/ 
Mobile tent construction

194 32697
Өнертабыс/ 

Изобретение/ 
Invention

Медицина/ 
Medicine Алматы/ Almaty

3.
Айгерим 
Тутаева/ Aigerim 
Tutayeva

Өмірдің алғашқы 
айларындағы балалардың 
шарттыз рефлексін 
зерттеу тәсілі - табанның 
2-5 саусақтарының 
бүгу рефлексі/ 
Способ исследования 
безусловного рефлекса 
детей первых месяцев 
жизни - рефлекс сгибания 
2-5 пальцев стопы/ 
Research method of the 
unconditioned reflex of 
children in the first months 
of life, the flexion reflex of 
2-5 toes

74 32174
Өнертабыс/ 

Изобретение/ 
Invention

Медицина/ 
Medicine

Түркістан 
облысы/ 

Туркестанская 
область/ 

Turkistan region

4.

Курманбаев 
Амидулла 
Шазадаевич/ 
Amidulla 
Kurmanbayev

Автономды роторлық 
агрегат өрттерді сөндіру 
үшін/ Автономный 
роторный агрегат для 
тушения огня/ Stand-
alone rotary unit for fire 
extinguishing

47 2029

Пайдалы 
модель/ 

Полезная 
модель/

Utility model

Өрт қауіпсіздігі/ 
Пожаробезопас-

ность/ 
Fire safety

Ақтөбе облысы/ 
Актюбинская 

область/ Aktobe 
region

5.
Ким Борис 
Николаевич/ 
Boris Kim

Үшқабатты құрама жабын 
плитасы / Сборная 
трехслойная плита 
перекрытия/ Combined 
three-layer floor slab

33 32706
Өнертабыс/ 

Изобретение/ 
Invention

Building/ 
Строительство/ 

Құрылыс

Шымкент/ 
Shymkent
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Жоғары сынып оқушылары 
арасындағы Nazarbayev Fund 

Schools Challenge республикалық 
конкурсы

Конкурстың мақсаты: 
қазақстандық оқушылардың 
интеллектуалдық әлеуетін ынта-
ландыру және қолдау, зияткерлік 
қызметтің өнімдерін жасауға 
қызығушылығын арттыру және 
жастарды шығармашылық және 
ғылыми жетістіктерімен таныстыру.

2018 жылғы 10 шілдеде Орталық 
коммуникациялар қызметінде 
Жоғары сынып оқушылары 
арасындағы Nazarbayev Fund 
Schools Challenge республикалық 
конкурсына арналған баспасөз 
конференциясы өтті.

2018 жылдың 24-26 шілдесінде 
Назарбаев Университетінде 
Nazarbayev Fund Schools Challenge 
конкурсы өтті. Оған барлық об-
лыстар мен Астана, Алматы және 
Шымкент қалаларынан 85 оқушы 
қатысты.

Конкурстты ҚР Тұңғыш 
Президенті – Елбасы Қоры, ҚР 
Әділет министрлігі және Ұлттық 
зияткерлік меншік институ-
ты ұйымдастырды. Конкурсттың 
бірлескен ұйымдастырушысы На-
зарбаев Университеті, Крэнфилд 
университеті (Ұлыбритания) болды.

Іріктеу турларын Крэнфилд 
университетінің аэроғарыштық жа-
рыстар бойынша мектеп өкілдері 
өткізді: Ян Холлингворт, Фрэнк 
Юкэс және Грэм Старк. Қазылар 
алқасының құрамына сондай-ақ, 
Руслан Шаяхметов – Эйр Аста-
на техникалық қызмет көрсету 
жөніндегі аға менеджер, Әсем Иса-
бекова – «Samruk-Kazyna Trust» КҚ 
корпоративтік коммуникациялар 
секторының бас менеджері кірді. 

Үш күндік турдың 
қорытындысы бойынша Ақтөбе 
облысы мен Қызылорда облы-
сы оқушыларының команда-
лары, сондай-ақ облыстардың, 
Астана, Алматы және Шымкент 
қалаларының әкімдіктері ұсынған 
әрбір облыстық команданың 
оқушылары жеңімпаз атанды. 

Соңғы тур шеңберінде байқауға 
қатысушылар «Қазақстан Ғарыш 
Сапары» ҰК» АҚ, Қазақстан Ре-

Республиканский конкурс среди 
старшеклассников Nazarbayev 

Fund Schools Challenge
Цель Конкурса: стимулирова-

ние и поддержка интеллектуаль-
ного потенциала казахстанских 
школьников, повышения у них 
интереса к созданию продуктов 
интеллектуальной деятельности 
и ознакомление широкой обще-
ственности с творческими и науч-
ными достижениями молодежи.

10 июля 2018 года в Служ-
бе центральных коммуникаций 
состоялась пресс-конференция, 
посвященная Республиканско-
му конкурсу среди старшекласс-
ников Nazarbayev Fund Schools 
Challenge.

24-26 июля 2018 года в На-
зарбаев Университете про-
шел финальный отбор кон-
курса Nazarbayev Fund Schools 
Challenge. В нем приняли участие 
85 учеников со всех областей и 
городов Астаны, Алматы и Шым-
кент.

Организаторами конкурса вы-
ступили Фонд Первого Прези-
дента РК – Елбасы, Министер-
ство юстиции РК и Националь-
ный институт интеллектуальной 
собственности. Соорганизатора-
ми конкурса являлись Назарбаев 
Университет, Университет Крэн-
филда (Великобритания).

Отборочные туры проводи-
ли представители школ по аэ-
рокосмическим соревнованиям 
из Университета Крэнфилда: Ян 
Холлингворт, Фрэнк Юкэс и Грэм 
Старк. В состав жюри вошли так-
же, Руслан Шаяхметов – Старший 
менеджер по техническому об-
служиванию Эйр Астана, Асем 
Исабекова – Главный менеджер 
сектора корпоративных коммуни-
каций КФ «Samruk – Kazyna Trust». 

По итогам трехдневных туров 
победителями признаны коман-
ды учеников из Актюбинской об-
ласти и Кызылординской области, 
а также ученики от каждой об-
ластной команды, представлен-
ные Акиматами областей, гг. Аста-
ны, Алматы и Шымкент. 

В рамках финального тура 
участники конкурса посетили 

Republican contest among high 
school students of the Nazarbayev 

Fund Schools Challenge
The purpose of the Competition: 

to stimulate and support the 
intellectual potential of Kazakhstani 
schoolchildren, increase their 
interest in creating products of 
intellectual activity and familiarize 
the general public with the creative 
and scientific achievements of 
young people.

Central Communications 
Service held a press conference 
dedicated to the Republican contest 
among high school students of 
the Nazarbayev Fund Schools 
Challenge on July 10, 2018.

Nazarbayev University held the 
final selection of the Nazarbayev 
Fund Schools Challenge contest on 
July 24-26, 2018. It was attended 
by 85 students from all regions 
and cities of Astana, Almaty and 
Shymkent.

Competition was organized by 
the Foundation of the First President 
of the Republic of Kazakhstan - 
Elbasy, the Ministry of Justice of 
the Republic of Kazakhstan and 
the National Institute of Intellectual 
Property. Co-organizers of the 
competition were Nazarbayev 
University, Cranfield University 
(United Kingdom).

The qualifying rounds were 
conducted by representatives 
of the aerospace competition 
schools at Cranfield University: 
Ian Hollingworth, Frank Jukes 
and Graham Stark. The jury also 
included Ruslan Shayakhmetov, 
Senior Maintenance Manager, Air 
Astana, and Assem Issabekova, 
Senior Manager of the Corporate 
Communications Department at 
Samruk-Kazyna Trust CF. 

According to the results of 
the three-day rounds, the teams 
of pupils from Aktobe region 
and Kyzylorda region, as well as 
pupils from each regional team, 
represented by regional akimats 
and Astana, Almaty, Shymkent, 
were recognized as winners.

Within the framework of the 
final round, the contestants visited 
JSC “NC“ Kazakhstan Gharysh 
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спубликасы Тұңғыш Президенті 
- Елбасы Қоры, Назарбаев 
Университеті экскурсиялары-
мен болды. Сондай-ақ, байқауға 
қатысушыларды ЭКСПО-2017 
халықаралық көрмесіне, «Нұр-
Әлем» павильонына және ҚР 
Ұлттық мұражайына сапары 
ұйымдастырылды. 

Конкурстың негізгі 
серіктестері «Samruk-Kazyna 
Trust» корпоративтік қоры және 
«Эйр Астана» ұлттық тасымалда-
ушысы болып табылды.

2018 жылдың тамыз айын-
да апталық оқу–танымдық сапа-
ры аясында конкурс финалистері 
Крэнфилд университетіне 
(Ұлыбритания) барды. 

АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапа-
ры», Фонд Первого Президента Ре-
спублики Казахстан – Елбасы, На-
зарбаев Университет. А также для 
участников конкурса была органи-
зована экскурсия по городу с посе-
щением международной выстав-
ки ЭКСПО-2017, павильона «Нур 
Алем» и Национального музея РК. 

Генеральными партнерами 
конкурса выступили Корпоратив-
ный фонд «Samruk – Kazyna Trust» 
и Национальный перевозчик «Эйр 
Астана».

В августе 2018 года в рамках не-
дельной учебно–познавательной 
поездки финалисты конкурса по-
сетили Университет Крэнфилда (Ве-
ликобритания). 

Sapary”, the Foundation of the 
First President of the Republic of 
Kazakhstan - Elbasy, Nazarbayev 
University. And also for the 
participants of the competition 
a city tour was organized with a 
visit to the international exhibition 
EXPO 2017, the Nur Alem pavilion 
and the National Museum of the 
Republic of Kazakhstan. 

The general partners of the 
contest were the Samruk-Kazyna 
Trust Corporate Fund and the Air 
Astana National Carrier.

In August 2018, as part of a 
week-long study tour, finalists of 
the competition visited Cranfield 
University (United Kingdom).

54-кесте
Таблица 54

Table 54
N. Nazarbayev Fund Schools Challenge финалистері
Финалисты N. Nazarbayev Fund Schools Challenge

Finalists of the N. Nazarbayev Fund Schools Challenge

№ Қатысушылар/ Участники/ Participants Аймақ/ Регион/ Region
Женімпаздар/ Победившие команды/ Winning teams

1. Демиденко Евгений/ Evgeniy Demidenko Қызылорда облысы/ Кызылординская область/ Kyzylorda region
2. Шарип Дамир/ Damir Sharip Қызылорда облысы/ Кызылординская область/ Kyzylorda region
3. Орынбай Султан/ Sultan Orynbay Қызылорда облысы/ Кызылординская область/ Kyzylorda region

4. Бимұханбет Ернар, мұғалім/ Бимұханбет Ернар, 
руководитель/ Yernar Bimukhanbet, teacher Қызылорда облысы/ Кызылординская область/ Kyzylorda region

5. Кобейсинов Нурсултан/ Nursultan Kobeisinov Ақтөбе облысы/ Актюбинская область/ Aktobe region
6. Бексултанова Айкун/ Aikun Bexultanova Ақтөбе облысы/ Актюбинская область/ Aktobe region
7. Маратов Алишер/ Alisher Maratov Ақтөбе облысы/ Актюбинская область/ Aktobe region
8. Жолдасова Томирис/ Tomiris Zholdassova Ақтөбе облысы/ Актюбинская область/ Aktobe region

9. Есеркепов Ерлан, мұғалім/ Есеркепов Ерлан, руководитель/ 
Yerlan Yesserkepov, teacher Ақтөбе облысы/ Актюбинская область/ Aktobe region

Финалистер/ Финалисты/ Finalists
10. Кыдырмин Алмаз/ Almaz Kydyrmin Ақмола облысы/ Акмолинская область/ Akmola region
11. Наков Анвар/ Anvar Nakov Ақмола облысы/ Акмолинская область/ Akmola region
12. Ельжанов Арлан/ Arlan Yelzhanov Ақмола облысы/ Акмолинская область/ Akmola region
13. Сейдалы Султанали/ Sultanali Seidaly Астана/ Astana
14. Джоламанов Азат/ Azat Dzholamanov Астана/ Astana
15. Каришев Шынгыс/ Shyngys Karishev Астана/ Astana
16. Жуманазаров Магжан/ Magzhan Zhumanazarov Алматы/ Almaty
17. Тлеуханов Диас/ Dias Tleukhanov Алматы/ Almaty
18. Иманбекова Зульфия/ Zulfiya Imanbekova Алматы облысы/ Алматинская область/ Almaty region
19. Есимбеков Дамир/ Damir Yessimbekov Алматы облысы/ Алматинская область/ Almaty region
20. Рысжан Бексултан/ Bexultan Ryszhan Атырау облысы/ Атырауская область/ Atyrau region
21. Кадыргазиев Турарбек/ Turarbek Kadyrgaziyev Атырау облысы/ Атырауская область/ Atyrau region

22. Казбек Сабина/ Sabina Kazbek Шығыс Қазақстан облысы/ Восточно-Казахстанская область/ East 
Kazakhstan region
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№ Қатысушылар/ Участники/ Participants Аймақ/ Регион/ Region

23. Санакбекулы Султан/ Sultan Sanakbekuly Шығыс Қазақстан облысы/ Восточно-Казахстанская область/ East 
Kazakhstan region

24. Дикеш Шакарим/ Shakarim Dikesh Шығыс Қазақстан облысы/ Восточно-Казахстанская область/ East 
Kazakhstan region

25. Кубейев Бауыржан/ Bauyrzhan Kubeyev Жамбыл облысы/ Жамбылская область/ Zhambyl region
26. Турар Асланбек/ Aslanbek Turar Жамбыл облысы/ Жамбылская область/ Zhambyl region

27. Адилов Альбер/ Alber Adilov Батыс Қазақстан облысы/ Западно-Казахстанская область/ West 
Kazakhstan region

28. Габдуллина Малика/ Malika Gabdullina Батыс Қазақстан облысы/ Западно-Казахстанская область/ West 
Kazakhstan region

29. Есенкелдиев Султанмахмут/ Sultanmakhmut Yessenkeldiyev Қарағанды облысы/ Карагандинская область/ Karaganda region
30. Сагынат Диас/ Dias Sagynat Қарағанды облысы/ Карагандинская область/ Karaganda region
31. Талипов Талант/ Talant Talipov Қостанай облысы/ Костанайская область/ Kostanay region
32. Шмидт Илья/ Ilya Shmidt Қостанай облысы/ Костанайская область/ Kostanay region
33. Шарау Кадирбек/ Kadirbek Sharau Манғыстау облысы/ Мангистауская область/ Mangystau region
34. Кулжанова Гульнур/ Gulnur Kulzhanova Павлодар облысы/ Павлодарская область/ Pavlodar region
35. Темиржан Карина/ Karina Temirzhan Павлодар облысы/ Павлодарская область/ Pavlodar region

36. Сапаргалиев Темиртас/ Temirtas Sapargaliyev Солтүстік Қазақстан облысы/ Северо-Казахстанская область/ North 
Kazakhstan region

37. Бегметов Динмухаммед/ Dinmukhammed Begmetov Түркістан облысы/ Туркестанская область/ Turkistan region
38. Миранбекулы Ерсерик/ Yerserik Miranbekuly Түркістан облысы/ Туркестанская область/ Turkistan region
39. Абуталип Спандияр/ Spandiyar Abutalip Шымкент/ Shymkent
40. Егизбаев Елдос/ Yeldos Yegizbayev Шымкент/ Shymkent

Суретте: Қазақстан Республикасының Әділет Вице-министрі Наталья Пан және Қызылорда  
мен Ақтөбе облыстарының жеңімпаз командалары

На фото: Вице-министр юстиции Республики Казахстан Наталья Пан и команды-победители  
из Кызылординской и Актюбинской областей

Photo: Vice-Minister of Justice of the Republic of Kazakhstan Natalya Pan and the winning teams  
from Kyzylorda and Aktobe regions
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«Болашақ сенің қолыңда: 
ойлап тап та, жасампаз бол» 
республикалық ең үздік эссе 

конкурсы
Конкурстың мақсаты: оқушы-

лар арасында шығармашылық 
белсенділікті ынталандыру және 
зияткерлік меншік саласындағы 
білімді тарату.

Конкурстық комиссияның 
қарау ына 510 жұмыс ұсынылды. 

Конкурстық комиссия келесі 
жеңімпаздарды анықтады.

Конкурс среди школьников на 
лучшее эссе «Будущее в твоих 

руках: изобретай и созидай»
Цель конкурса: стимулирова-

ние творческой активности сре-
ди школьников и распространение 
знаний в сфере интеллектуальной 
собственности

На рассмотрение конкурсной 
комиссии было представлено 510 
работ. 

Конкурсная комиссия опреде-
лила следующих победителей.

Republican competition among 
schoolchildren for the best essay 

“The future is in your hands: 
invent and create”

The purpose of the 
competition: stimulation of creative 
activity among schoolchildren and 
the dissemination of knowledge in 
the field of intellectual property.

510 works were submitted for 
consideration by the competition 
commission.

The competition commission 
determined the following winners.

55-кесте
Таблица 55

Table 55

«Болашақ сенің қолыңда: ойлан тап та, жасампаз бол!»  
оқушылар арасындағы үздік эссе байқауының женімпаздары 

Победители Республиканского онлайн-конкурса среди школьников на лучшее эссе  
«Будущее в твоих руках: изобретай и созидай»

Republican contest among schoolchildren for the best essay "Future is in your hands: invent and create"

Орын/ 
Место/ 
Place

Женімпаз/ Победитель/ 
Winner Аймақ/ Регион/ Region Оқу орны/ Учебное заведение/ 

Educational institution

I 

Аманғали Қуаныш/ 
Kuanysh Amangali Астана/ Astana

Астана қ. физика-математика бағытындағы Назарбаев 
Зияткерлік мектебі, 12 сынып, 17 жаста/ Назарбаев 
интеллектуальная школа физико-математического 
направления г. Астана, 12 класс, 17 лет/ Nazarbayev 
Intellectual School of Physics and Mathematics in Astana, 12 
grade, 17 years old

Халмухамедова Юлдуз/ 
Yulduz Khalmukhamedova,  
Кенешбекова Аружан/ 
Aruzhan Keneshbekova

Тараз қаласы, Жамбыл облысы/ 
Город Тараз, Жамбылская область/ 
Taraz, Zhambyl region

Тараз қ. физика-математика бағытындағы Назарбаев 
Зияткерлік мектебі, 11 сынып, 16 жаста/ Назарбаев 
интеллектуальная школа физико-математического 
направления г. Тараз, 11 класс, 16 лет/ Nazarbayev 
Intellectual School of Physics and Mathematics in Taraz, 11 
grade, 16 years old

II

Кан Арсений/ Arseniy Kan
Атырау қаласы, Атырау облысы/ 
Город Атырау, Атырауская область/ 
Atyrau, Atyrau region

Атырау қ. химия-биология бағытындағы Назарбаев 
Зияткерлік мектебі, 11 сынып, 16 жаста/ Назарбаев 
интеллектуальная школа химико-биологического 
направления г. Атырау, 11 класс, 16 лет/ Nazarbayev 
Intellectual School of Chemistry and Biology in Atyrau, 11 
grade, 16 years old 

Гилаж Бибарыс/ Bibarys 
Gilazh

Атырау қаласы, Атырау облысы/ 
Город Атырау, Атырауская область/ 
Atyrau, Atyrau region

Атырау қ. химия-биология бағытындағы Назарбаев 
Зияткерлік мектебі, 11 сынып, 16 жаста/ Назарбаев 
интеллектуальная школа химико-биологического 
направления г. Атырау, 11 класс, 16 лет/ Nazarbayev 
Intellectual School of Chemistry and Biology in Atyrau, 11 
grade, 16 years old 

III

Валишанова Дана/ Dana 
Valishanova

Талдықорған қаласы, Алматы облысы/ 
Город Талдыкорган, Алматинская 
область/ Taldykorgan, Almaty region

№ 2 орта мектеп, 8 сынып, 13 жаста/ Средняя школа №2, 8 
класс, 13 лет/ No. 2 Secondary school, 8 grade, 13 years old

Ахтанқызы Гаухар/ 
Gaukhar Akhtankyzy

Ақтөбе қаласы, Ақтөбе облысы/ 
Город Актобе, Актюбинская область/ 
Aktobe, Aktobe region

Ақтөбе қ. физика-математика бағытындағы Назарбаев 
Зияткерлік мектебі, 10 сынып, 15 жаста/ Назарбаев 
интеллектуальная школа физико-математического 
направления г. Актобе, 10 класс, 15 лет/ Nazarbayev 
Intellectual School of Physics and Mathematics in Aktobe, 10 
grade, 15 years old
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www.shapagat .kazpatent .kz 
форумының сайтында ұйым дас-
тырылған өнертабыстар жәрмең-
кесі патент иелеріне өзінің 
өнертабыстары туралы ақпаратты 
орналастырып, әлеуетті инве-
сторларды табуға мүмкіндік 
береді. Осындай өнертабыстарды 
пайдалануға қызығушылық таны-
тушы Қазақстанның ұйымдары 
мен компаниялары өз кезегінде 
отандық патенттелінген өнер-
табыс тар мен таныса алады.

2018 жылғы 31 қазанда 
ҚР Тұңғыш Президенті – Ел-
басы қорында «Шапағат» 
республикалық форумының 
жеңімпаздарын марапаттау рәсімі 
өтті. Толығырақ: http://shapagat.
kazpatent.kz/.

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ 
ЕҢБЕК СІҢІРГЕН ӨНЕРТАПҚЫШЫ» 

ҚҰРМЕТТІ АТАҒЫН БЕРУ ЖӨНІНДЕГІ 
КОНКУРС»

Әділет министрлігі «Ұлттық 
зияткерлік меншік институ-
ты» РМК директорының 2018 
жылғы 1 маусымдағы № 124-
нқ бұйрығымен «Қазақстан 
Республикасының Еңбек сіңірген 
өнертапқышы» атағы ең көп балл 
жинаған бес кандидатқа берілді:

Байнатов Жұмабай Байнато-
вич - профессор - Қазақстан Ре-
спубликасы Ұлттық инженерлік 
академиясының академигі;

Батпенов Нурлан Джумагуло-
вич - «Травматология және орто-
педия ғылыми-зерттеу институты» 
РМК директоры;

Сансызбай Абылай 
Рысбайұлы - «Биологиялық 
қауіпсіздік проблемалары ғылыми-
зерттеу институты» РМК Бас дирек-
торы;

Шабдарбаева Гульнар Сабы-
ровна - Қазақстан Республика-
сы Ұлттық ғылым академиясының 
корреспондент-мүшесі;

Шеров Карибек Тагаевич - 
Қарағанды мемлекеттік техникалық 
университетінің «Технологиялық 
жабдық, машина жасау және стан-
дарттау» кафедрасының профессо-
ры, техника ғылымдарының док-
торы.

Ярмарка изобретений, ор-
ганизованная на сайте форума 
www.shapagat.kazpatent.kz, пре-
доставила возможность патенто-
обладателям, разместившим ино-
формацию о своих разработках, 
найти потенциальных инвесто-
ров. Организации и компании Ка-
захстана, заинтересованные в ис-
пользовании таких разработок, 
получили, в свою очередь, воз-
можность ознакомиться с оте-
чественными запатентованными 
изобретениями.

31 октября 2018 года в Фон-
де Первого Президента РК – Ел-
басы состоялась торжественная 
церемония награждения побе-
дителей Республиканского фору-
ма «Шапағат». Подробнее: http://
shapagat.kazpatent.kz/.

КОНКУРС ПО ПРИСУЖДЕНИЮ 
ПОЧЕТНОГО ЗВАНИЯ 

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ИЗОБРЕТАТЕЛЬ 
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

Приказом директора РГП «На-
циональный институт интеллек-
туальной собственности» Мини-
стерства юстиции № 124-нқ от 1 
июня 2018 года звание «Заслу-
женный изобретатель Республики 
Казахстан» присвоено пяти кан-
дидатам, набравшим наибольшее 
количество баллов:

Байнатову Жумабаю Бай-
натовичу – профессору – акаде-
мику Национальной инженерной 
академии Республики Казахстан;

Батпенову Нурлану Джума-
гуловичу – директору РГП «Науч-
но – исследовательский институт 
травмоталогии и ортопедии»;

Сансызбай Абылаю Рысбай-
улы - генеральному директору 
РГП «Научно – исследовательский 
институт проблем биологической 
безопасности»;

Шабдарбаевой Гульнар Са-
быровне - члену – корреспон-
денту Национальной Академии 
Наук Республики Казахстан;

Шерову Карибеку Тагаеви-
чу – доктору технических наук, 
профессору кафедры «Техноло-
гическое оборудование, машино-
строение и стандартизация» Ка-

Fair of inventions, organized 
on the forum website www.
shapagat.kazpatent.kz, provided 
an opportunity for patent holders 
who posted information about 
their developments to find 
potential investors. Organizations 
and companies of Kazakhstan, 
interested in using such 
developments, received, in turn, 
the opportunity to familiarize 
themselves with domestic patented 
inventions.

Solemn ceremony of awarding 
the winners of the Republican 
Forum "Shapagat" was held on 
October 31, 2018 in the Foundation 
of the First President of the Republic 
of Kazakhstan - Elbasy. Read more: 
http://shapagat.kazpatent.kz/.

COMPETITION FOR AWARDING 
THE HONORARY TITLE "HONORED 

INVENTOR OF THE REPUBLIC OF 
KAZAKHSTAN"

By the order of the Director of 
the National Institute of Intellectual 
Property of the Ministry of Justice 
No. 124-nk dated June 1, 2018, 
the title “Honored Inventor of 
the Republic of Kazakhstan” was 
awarded to five candidates who 
scored the highest points:

Zhumabay Bainatovich 
Bainatov – Professor - Academician 
of the National Engineering 
Academy of the Republic of 
Kazakhstan;

Nurlan Dzhumagulovich 
Batpenov - Director of the 
Scientific - Research Institute of 
Traumatology and Orthopedics;

Abylay Rysbayuly Sansyzbay 
- Director General of the Scientific 
Research Institute for the Problems 
of Biological Safety;

Gulnar Sabyrovna 
Shabdarbayeva - Corresponding 
Member of the National Academy 
of Sciences of the Republic of 
Kazakhstan;

Karibek Tagayevich Sherov – 
Doctor of Technical Sciences, 
Professor of the Department 
"Technological Equipment, 
Mechanical Engineering and 
Standardization" of Karaganda State 
Technical University.
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«Қазақстан Республикасының 
Еңбек сіңірген өнертапқышы» 
атағы аса маңызды және кеңінен 
қолданылатын өнертабыстардың 
авторлары болып табылатын 
Қазақстан Республикасының аза-
маттары арасындағы конкурс 
нәтижелері бойынша беріледі. 
«Қазақстан Республикасының 
Еңбек сіңірген өнертапқышы» 
атағын беру кезінде іріктеу 
критерийлері әлеуметтік және 
экономикалық маңыздылығы, 
перспективалығы, бәсекеге 
қабілеттілігі, экологиялық 
қауіпсіздігі болып табылады. Кон-
курс азаматтардың инновациялық 
белсенділігін арттыруға, олардың 
Қазақстан Республикасының 
экономикалық және әлеуметтік 
дамуындағы күшін көтермелеуге 
бағытталған.

2018 жылғы 29 маусымда 
Қазақстан Республикасының еңбек 
сіңірген өнертапқыштарына салта-
натты түрде дипломдар мен естелік 
ленталар тапсырылды.

ДҮНИЕЖҮЗІЛІК ЗИЯТКЕРЛІК МЕНШІК 
ҰЙЫМЫНЫҢ СЕМИНАРЛАРЫ

Патенттік кооперация туралы 
шартты (РСТ) жетілдіру 
жөніндегі Дүниежүзілік 

зияткерлік меншік ұйымының 
(ДЗМҰ) ұлттық семинары: 
халықаралық өтінімді беру 

жүйесі
2018 жылдың 28 қарашасында 

Астана қаласында Дүниежүзілік 
зияткерлік меншік ұйымының 
(ДЗМҰ) Патенттік кооперация ту-
ралы шартты жетілдіру бойынша 
ұлттық семинары өтті.

Іс-шараны өткізудің 
негізгі мақсаты Қазақстанның 
өнертапқыштары арасында РСТ 
жүйесі бойынша халықаралық па-
тенттеу саласында хабардарлықты 
арттыру болып табылады.

Семинарға Қазақстанның 
патенттік сенім білдірілген 
өкілдер, ұлттық компаниялар, 
агенттіктер, жоғары оқу орында-
ры, медициналық мекемелерінің 
өкілдері, сондай-ақ Еуразия 
патенттік ведомствосының сарап-
шысы Нигина Тагаева қатысты.

рагандинского государственного 
технического университета.

Звание «Заслуженный изо-
бретатель Республики Казах-
стан» присваивается по результа-
там конкурса среди граждан Ре-
спублики Казахстан, которые яв-
ляются авторами наиболее важ-
ных и широко используемых изо-
бретений. Критериями отбора 
при присвоении звания «Заслу-
женный изобретатель Республи-
ки Казахстан» являются социаль-
ная и экономическая значимость, 
перспективность, конкуренто-
способность, экологическая без-
опасность. Конкурс призван по-
вышать инновационную актив-
ность граждан, поощрять их уси-
лия в экономическом и социаль-
ном развитии Республики Казах-
стан.

29 июня 2018 года в торже-
ственной обстановке заслужен-
ным изобретателям Республики 
Казахстан вручены дипломы и па-
мятные ленты.

СЕМИНАРЫ ВСЕМИРНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ

Национальный семинар 
Всемирной организации 

интеллектуальной собственности 
(ВОИС) по совершенствованию 

Договора о патентной 
кооперации (РСТ): система 

международной подачи заявок
28 ноября 2018 года в г. Аста-

на состоялся национальный се-
минар Всемирной организации 
интеллектуальной собственно-
сти (ВОИС) по совершенствова-
нию Договора о патентной коо-
перации (РСТ): система междуна-
родной подачи заявок, организо-
ванный Министерством юстиции 
и РГП «НИИС». 

Основной целью проведения 
мероприятия являлось повыше-
ние осведомленности среди изо-
бретателей Казахстана в области 
международного патентования 
по системе РСТ. 

В семинаре приняли участие 
патентные поверенные, пред-
ставители национальных компа-
ний, агентств, ВУЗов, медицин-

The title "Honored Inventor 
of the Republic of Kazakhstan" is 
awarded according to the results 
of a competition among citizens 
of the Republic of Kazakhstan 
who are the authors of the most 
important and widely used 
inventions. The selection criteria 
for assigning the title "Honored 
Inventor of the Republic of 
Kazakhstan" are social and 
economic importance, prospects, 
competitiveness, environmental 
safety. The competition is 
designed to increase the 
innovative activity of citizens, to 
encourage their efforts in the 
economic and social development 
of the Republic of Kazakhstan.

Honored inventors of 
the Republic of Kazakhstan 
were awarded diplomas and 
commemorative ribbons in a 
festive atmosphere on June 29, 
2018.

SEMINARS OF THE WORLD 
INTELLECTUAL PROPERTY 

ORGANIZATION

National Workshop of the 
World Intellectual Property 
Organization (WIPO) on the 
Improvement of the Patent 
Cooperation Treaty (PCT): 

International Application Filing 
System

National seminar of the World 
Intellectual Property Organization 
(WIPO) on the improvement of 
the Patent Cooperation Treaty 
(PCT): international application 
filing system, organized by the 
Ministry of Justice and NIIP, was 
held in Astana on November 28, 
2018. 

Main purpose of the event 
was to raise awareness among 
the inventors of Kazakhstan in the 
field of international patenting 
under the PCT system.

Seminar was attended by 
patent attorneys, representatives 
of national companies, agencies, 
universities, medical institutions of 
Kazakhstan, as well as an examiner 
of the Eurasian Patent Office 
Nigina Tagayeva.
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Баяндамашылар ретінде 
ДЗМҰ РСТ халықаралық 
ынтымақтастық бөлімінің 
бағдарламалар үйлестірушісі 
Ольга Крысанова, «ҰЗМИ» РМК 
Өнертабыстар, пайдалы мо-
дельдер және селекциялық 
жетістіктер департаментінің бас-
шысы Алтынай Батырбеко-
ва, сондай-ақ АХҚО сотының 
және Халықаралық төрелік 
орталығының Жұртшылықпен 
байланыс бөлімінің басшысы 
Эльвира Яушева сөз сөйледі. Іс-
шараның модераторы «ҰЗМИ» 
РМК директорының бірінші орын-
басары Қалия Батаева болды.

Өз презентациясының ба-
рысында Ольга Крысанова 
өтінім берудің негізгі кезеңдері, 
халықаралық іздеу, халықаралық 
алдын ала сараптама, Ұлттық 
фазаға көшу және бірқатар ел-
дерде ұлттық фазаның кейбір 
ерекшеліктері, РСТ жүйесінің 
мерзімдері, e-PCT порталы 
арқылы электрондық беру тәсілін 
қарастыру, сондай-ақ берілген 
өтінімдер саны бойынша елдердің 
статистикалық көрсеткіштерін 
қарастырды. Сонымен қатар, ба-
яндамашы Қазақстанның 2018 
жылғы Жаһандық инновациялық 
индексіне сәйкес оң динамика-
сын атап өтті: «пайдалы әрекет 
коэффициенті» критерийі бойын-
ша Қазақстан 111 орын алды (2017 
жылы 116 орын), ал жалпы бағалау 
бойынша (0 – ден 100-ге дейін) - 74 
орын (2017 жылы 78 орын).

«ҰЗМИ» РМК-ның РСТ жүйесі 
бойынша алушы ведомство 
ретіндегі функциялары, өтінім мен 
басымдыққа қойылатын талаптар, 
өтінімге өзгерістер енгізу туралы 
Алтынай Батырбекова өз сөзінде 
айтып берді. АХҚО сотының 
және Халықаралық төрелік 
орталығының, соның ішінде 
зияткерлік меншік мәселелері 
бойынша істерді қарау жөніндегі 
қызметі туралы Эльвира Яушева 
сөз сөйледі.

Семинар соңында дөңгелек 
үстел өткізіліп, спикерлер 
қатысушылардың сұрақтарына 
жауап берді.

ских учреждений Казахстана, а так-
же эксперт Евразийского патентно-
го ведомства Нигина Тагаева.

В качестве докладчиков высту-
пили координатор программ отде-
ла международного сотрудниче-
ства РСТ ВОИС Ольга Крысанова, 
начальник Департамента изобре-
тений, полезных моделей и селек-
ционных достижений РГП «НИИС» 
Алтынай Батырбекова, а также ру-
ководитель отдела по связям с об-
щественностью Суда МФЦА и Меж-
дународного арбитражного центра 
Эльвира Яушева. Модератором ме-
роприятия выступила первый заме-
ститель директора РГП «НИИС» Ка-
лия Батаева. 

В ходе своей презентации Оль-
га Крысанова рассмотрела вопро-
сы основных этапов подачи заявки, 
международного поиска, междуна-
родной предварительной эксперти-
зы, перехода на национальную фазу 
и некоторых особенностей нацио-
нальной фазы в ряде стран, сроки 
системы РСТ, рассмотрение спосо-
ба электронной подачи через пор-
тал e-PCT, а также статистические 
показатели стран по количеству по-
данных заявок. Кроме того, доклад-
чиком была отмечена положитель-
ная динамика Казахстана в соответ-
ствии с Глобальным инновацион-
ным индексом 2018 года, опублико-
ванного на сайте ВОИС, по резуль-
татам которого по критерию «коэф-
фициент полезного действия» Ка-
захстан занял 111 место (116 ме-
сто в 2017 году), а по общей оцен-
ке (от 0 до 100) – 74 место (78 место 
в 2017 году). 

О функциях РГП «НИИС» в каче-
стве получающего ведомства по си-
стеме РСТ, требованиях к заявке и 
приоритете, внесении изменений в 
заявку в своем выступлении расска-
зала Алтынай Батырбекова. Деятель-
ность Суда МФЦА и Международно-
го арбитражного центра, в том числе 
по рассмотрению дел по вопросам 
интеллектуальной собственности, 
была освещена Эльвирой Яушевой.

По окончании семинара был 
проведен круглый стол, в рамках 
которого спикеры отвечали на во-
просы участников.

Program Officer, Offices 
Services Section, PCT (Patent 
Cooperation Treaty) International 
Cooperation Division, WIPO, 
Olga Krysanova, and Head of 
the Department of Inventions, 
Utility Models and Selection 
Achievements of NIIP Altynay 
Batyrbekova, as well as the 
External Relations Manager of 
the AIFC Court & International 
Arbitration Centre Elvira Yausheva 
spoke as speakers. The event was 
moderated by Kaliya Batayeva, 
First Deputy Director of NIIP. 

During her presentation, Olga 
Krysanova addressed issues of 
the main stages of application, 
international search, international 
preliminary examination, 
transition to the national phase 
and some features of the national 
phase in a number of countries, 
the timing of the PCT system, 
consideration of the method 
of electronic filing through the 
e-PCT portal, as well indicators 
of countries by the number 
of applications submitted. In 
addition, the speaker noted the 
positive dynamics of Kazakhstan in 
accordance with the 2018 Global 
Innovation Index, published on 
the WIPO website, according 
to the results of which, by the 
criterion “efficiency”, Kazakhstan 
took the 111th place (116th 
place in 2017), and by the overall 
assessment ( from 0 to 100) - 74th 
place (78th place in 2017). 

Altynay Batyrbekova told 
about the functions of NIIP as 
a receiving office under the 
PCT system, requirements for 
the application and priority, 
and making changes to the 
application. The activities of the 
AIFC Court and the International 
Arbitration Centre, including 
those dealing with intellectual 
property cases, were covered by 
Elvira Yausheva.

At the end of the seminar, 
a round table was held, during 
which speakers answered 
questions from participants.
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БАСҚА ОҚИҒАЛАР ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ OTHER EVENTS

56-кесте
Таблица 56

Table 56

п/п Іс-шара/ Мероприятие/ Event Өткізу күні/ 
Дата проведения/ Date

1. «Ғылым қоры» АҚ іскерлік сапары/ Деловой визит в АО «Фонд науки»/ Business visit to "Science 
Foundation" JSC 07.02.2019

2.

Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің "Ұлттық зияткерлік меншік институты" РМК-ның 
жұмыс қорытындысы бойынша өндірістік кеңес/ Производственное совещание по итогам работы 
РГП «Национальный институт интеллектуальной собственности» Министерства юстиции Республики 
Казахстан/ Production meeting on the results of the activity of the National Intellectual Property Institute of 
the Ministry of Justice of the Republic of Kazakhstan

23.02.2019

3.

«Ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызмет нәтижелерін коммерцияландыру бойынша 
жобаларды гранттық қаржыландыруды іске асырудың практикалық аспектілері» тақырыбында «Ғылым 
қоры» АҚ оқу семинары/ Обучающий семинар АО «Фонд науки» на тему: «Практические аспекты 
реализации грантового финансирования проектов по коммерциализации РННТД»/ Training seminar of 
JSC "Science Foundation" on the topic: "Practical aspects of the implementation of grant financing projects for 
the commercialization of the results of scientific and (or) scientific and technical activities"

26.02.2019-02.03.2019

4.

«ҰЗМИ» РМК басшылығының Білім және әлеуметтік саясат мәселелері бойынша кеңесші, Британдық 
Кеңестің бұрынғы өкілі Лилия Биглоу ханыммен кездесуі/ Встреча руководства РГП «НИИС» с г-жой 
Лилианой Биглоу - консультантом по вопросам образования и социальной политики, бывшим 
представителем Британского Совета/ Meeting of the management of NIIP with Ms. Liliana Biglou - 
consultant on education and social policy, former representative of the British Council

16.03.2019

5.
Астана қаласы №1 мектеп-лицейінің 9 сынып оқушыларына арналған сынып сағаттары/ Классные часы 
для учащихся 9-х классов Школы-лицея №1 города Астаны/ Class hours for students in 9th grades of 
School-lyceum №1 of Astana

17.04.2019

6. КАЗГЮУ Университетінің студенттерімен кездесу/ Встреча со студентами Университета КАЗГЮУ/ Meeting 
with students of KAZGUU University 18.04.2019

7.

Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісінің депутаты, 2005 және 2007 жылдардағы бокстан әлем 
чемпионы, 2012 жылғы Олимпиада чемпионы, 2012 жылғы Вэл Баркер кубогының иегері, Қазақстан 
Республикасының Еңбек сіңірген спорт шебері Серік Сәпиевтің "ҰЗМИ" РМК-ға іскерлік сапары»/ 
Деловой визит депутата Мажилиса Парламента Республики Казахстан, чемпиона мира по боксу 2005 и 
2007 годов, олимпийского чемпиона 2012 года, обладателя Кубка Вэла Баркера 2012 года, Заслуженного 
мастера спорта Республики Казахстан Серика Сапиева в РГП «НИИС»/ Business visit of the deputy of 
the Mazhilis of the Parliament of the Republic of Kazakhstan, the world boxing champion of 2005 and 2007, 
the Olympic champion 2012, the winner of the Val Barker Trophy 2012, the Honored Master of Sports of the 
Republic of Kazakhstan Serik Sapiyev to RSE “NIIP”

18.04.2019

8. Астана қаласында тұратын өнертапқыш әйелдермен кездесу/ Встреча с женщинами-изобретателями, 
проживающими в городе Астана/ Meeting with female inventors living in Astana 20.04.2019

9.

Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің Зияткерлік меншік құқығы департаменті және "Ұлттық 
зияткерлік меншік институты" РМК басшылығының Дүниежүзілік зияткерлік меншік ұйымының 
өкілдерімен: Экономикасы өтпелі және дамыған елдер департаментінің Кавказ, Орталық Азия және 
Шығыс Еуропа елдері бөлімінің басшысы Илья Грибковпен және ДЗМҰ Авторлық құқықтарды қорғау 
бөлімінің кеңесшісі Анита Хасспен жұмыс кездесуі/ Рабочая встреча руководства Департамента 
по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции Республики Казахстан и 
РГП «Национальный институт интеллектуальной собственности» с представителями Всемирной 
организации интеллектуальной собственности: начальником Отдела стран Кавказа, Центральной Азии 
и Восточной Европы Департамента стран с переходной и развитой экономикой ВОИС Ильей Грибковым 
и советником отдела защиты авторских прав ВОИС Анитой Хасс/ Working meeting of the leadership of 
the Department of Intellectual Property Rights of the Ministry of Justice of the Republic of Kazakhstan and the 
National Institute of Intellectual Property with representatives of the World Intellectual Property Organization: 
Head of the Section for Caucasian, Central Asian and Eastern European Countries of the Department for 
Transition and Developed Countries Ilya Gribkov and Counsellor of the Copyright Management Division Anita 
Hass

20.04.2019

10.
Халықаралық зияткерлік меншік күніне орай Ашық есік күні/ День открытых дверей, приуроченный 
к празднованию Международного дня интеллектуальной собственности/ Open Day, dedicated to the 
celebration of World Intellectual Property Day

24.04.2019
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11.

Астана қаласындағы Назарбаев Зияткерлік мектебінің "Робототехника" элективті курсының 
оқушыларымен кездесу/ Встреча с учащимися элективного курса «Робототехника» Назарбаев 
интеллектуальной школы города Астаны (НИШ)/ Meeting with students of the elective course “Robotics” of 
Nazarbayev Intellectual School of Astana

26.04.2019

12.

Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 
агенттігінің Астана қаласы бойынша департаментінің «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл және 
алдын алу» тақырыбында семинары/ Семинар Агентства Республики Казахстан по делам государственной 
службы и противодействию коррупции по городу Астана на тему «Противодействие и предупреждение 
коррупции»/ Seminar on the theme “Countering and preventing corruption” of the Department of Agency of 
the Republic of Kazakhstan for Civil Service Affairs and Anti-Corruption in Astana city

16.05.2019

13.

Тауар таңбалары мен өнеркәсіптік үлгілерді тіркеу процедуралары және өтінім беру мәселелері 
бойынша практикалық сабақтар/ Практические занятия по вопросам подачи заявок и процедуры 
регистрации товарных знаков и промышленных образцов/ Application Practices and Trademark and 
Industrial Design Registration Procedures

18.05.2019

14.

Жоғары білім көшбасшыларының жетінші жыл сайынғы Еуразиялық форумы аясында ұйымдастырылған 
Назарбаев Университетінің инновациялық кластері жобаларының көрмесі Astana Business Campus 
"Create.Innovate.Disrupt"/ Выставка проектов Инновационного кластера Назарбаев Университета Astana 
Business Campus «Create.Innovate.Disrupt», организованная в рамках седьмого ежегодного Евразийского 
форума лидеров высшего образования/ Exhibition of Innovation Cluster Projects by Nazarbayev University 
Astana Business Campus “Create.Innovate.Disrupt”, organized as part of the seventh annual Eurasian Forum of 
Higher Education Leaders

08.06.2019

15.

"ҰЗМИ" РМК мен "Халықаралық жасыл технологиялар және инвестициялық жобалар орталығы" КЕАҚ 
арасында ынтымақтастық туралы Меморандумға қол қою/ Подписание меморандума о сотрудничестве 
между РГП «НИИС» и НАО «Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов»/ 
The signing of a memorandum of cooperation between NIIP and the International Center for Green 
Technologies and Investment Projects

15.06.2019

16.

Қазақстан Республикасының елордасы – Астана қаласының 20-жылдығын тойлауға орайластырылған 
«Зияткерлік меншік елорданың дамуының драйвері ретінде» дөңгелек үстелі/ Круглый стол 
«Интеллектуальная собственность как драйвер развития столицы», приуроченный к празднованию 
20-летия столицы Республики Казахстан - города Астаны/ Round table "Intellectual Property as a Driver 
for the Development of the Capital", coincided to the 20th anniversary of the capital of the Republic of 
Kazakhstan - the city of Astana

27.06.2019

17.

«Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген өнертапқышы» құрметті атағын беру бойынша конкурстың 
жеңімпаздарын марапаттау рәсімі/ Церемония награждения победителей конкурса на присвоение 
почетного звания «Заслуженный изобретатель Республики Казахстан»/ Award ceremony for the winners 
of the honorary title "Honored Inventor of the Republic of Kazakhstan"

29.06.2019

18.

Reed Smith LLP халықаралық заң фирмасының серіктестері - Қазақстан Республикасы Үкіметінің шетелдік 
консультанттарымен Джонатан Рэдклифф мырзамен, Белинда Пэйсли ханыммен және аға кеңесші Ажар 
Күзутбаева ханыммен кездесу/ Встреча с иностранными консультантами Правительства Республики 
Казахстан - партнерами международной юридической фирмы Reed Smith LLP г-ном Джонатаном 
Рэдклиффом, г-жой Белиндой Пэйсли и старшим советником г-жой Ажар Кузутбаевой/ Meeting with 
foreign consultants of the Government of the Republic of Kazakhstan - partners of the international law firm 
Reed Smith LLP, Mr. Jonathan Radcliffe, Ms. Belinda Paisley, and Senior Advisor Ms. Azhar Kuzutbayeva

03.07.2019

19.

Орталық коммуникациялар қызметінде N. Nazarbayev Fund Schools Challenge байқауына арналған 
баспасөз конференциясы/ Пресс-конференция в Службе центральных коммуникаций, посвященная 
Республиканскому конкурсу N. Nazarbayev Fund Schools Challenge / Press conference in the Central 
Communications Service dedicated to the N. Nazarbayev Fund Schools Challenge

10.07.2019

20.

Дүниежүзілік зияткерлік меншік ұйымы Бас директорының орынбасары Сильви Форбэн ханыммен 
және ДЗМҰ Дамыған және өтпелі экономикасы департаментінің Шығыс Европа және Орталық Азия, 
Кавказ мемлекеттері секциясы басшысының м.а. Илья Грибков мырзамен кездесу/ Встреча с делегацией 
Всемирной организации интеллектуальной собственности в лице Сильви Форбэн – заместителя 
Генерального директора ВОИС и Ильи Грибкова – и.o. руководителя Секции стран Кавказа, Центральной 
Азии и Восточной Европы Департамента стран с переходной и развитой экономикой ВОИС/ Meeting 
with the delegation of the World Intellectual Property Organization represented by Sylvie Forbin - Deputy 
Director General of WIPO and Ilya Gribkov - Acting Head of the Section for Caucasian, Central Asian and 
Eastern European Countries of the Department for Transition and Developed Countries of WIPO

16.07.2019

21.
Назарбаев университетінде Дүниежүзілік зияткерлік меншік ұйымы Бас директорының орынбасары Сильви 
Форбэн және ДЗМҰ Дамыған және өтпелі экономикасы департаментінің Шығыс Европа және Орталық 
Азия, Кавказ мемлекеттері секциясы басшысының м.а. Илья Грибковтың қатысуымен өткен конференция/ 

17.07.2019
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Конференция в Назарбаев Университете с участием заместителя генерального директора Всемирной 
организации интеллектуальной собственности Сильви Форбэн и и.о. начальника Отдела стран Кавказа, 
Центральный Азии и Восточной Европы Департамента стран с переходной и развитой экономикой ВОИС 
– Ильи Грибкова/ Conference at the Nazarbayev University with the participation of the Sylvie Forbin - Deputy 
Director General of WIPO and Ilya Gribkov - Acting Head of the Section for Caucasian, Central Asian and Eastern 
European Countries of the Department for Transition and Developed Countries of WIPO

22. N. Nazarbayev Fund Schools Challenge байқауының соңғы іріктеу/ Финальный отбор конкурса Фонда 
Н. Назарбаева среди школьников/ Final selection of the N. Nazarbayev Fund Schools Challenge 24.07.2019-26.07.2019

23.

Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісінің депутаттары – "Нұр Отан" партиясы фракциясының 
мүшелері Ахметов Сапар Қайратұлы, Парламент Мәжілісінің Экономикалық реформа және Өңірлік 
даму комитетінің мүшесі және Тілеухан Бекболат Қанайұлы, Парламент Мәжілісінің Әлеуметтік-мәдени 
даму комитетінің мүшесі/ Встреча с депутатами Мажилиса Парламента Республики Казахстан – членами 
Фракции партии «Нұр Отан» Ахметова Сапара Кайратовича, членом Комитета по экономической реформе 
и региональному развитию Мажилиса Парламента, и Тлеухан Бекболата Канайулы, членом Комитета по 
социально-культурному развитию Мажилиса Парламента/ 
Meeting with members of the Mazhilis of the Parliament of the Republic of Kazakhstan - members of the Nur 
Otan party faction: Sapar Akhmetov, member of the Committee on economic reform and regional development 
of the Mazhilis of the Parliament, and Bekbolat Tleukhan, member of the Committee on social and cultural 
development of the Mazhilis of Parliament

23.08.2019

24.

«ҰЗМИ» РМК өткізілетін Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары А. Қ. 
Жұмағалиевтің төрағалық етуімен Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің Мемлекеттік 
қызметтер үшін сараптамалық қызметті оңтайландыру және автоматтандыру мәселелері бойынша 
көшпелі кеңесі/ Выездное совещание в РГП «НИИС» по вопросам оптимизации и автоматизации 
экспертной деятельности для государственных услуг Министерства юстиции Республики Казахстан под 
председательством Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан А.К. Жумагалиева/ Meeting 
on the optimization and automation of expert activities for public services of the Ministry of Justice of the 
Republic of Kazakhstan, chaired by Deputy Prime Minister A.K. Zhumagaliyev in RSE “NIIP”

05.09.2019

25.

ҚР Әділет министрлігі шетелдік кеңесші – Reed Smith LLP заң фирмасымен бірлесіп ұйымдастырған 
"Қазақстан Республикасының зияткерлік меншік саласындағы заңнамасын жетілдіру" атты дөңгелек 
үстел/ Круглый стол на тему «Совершенствование законодательства в сфере интеллектуальной 
собственности Республики Казахстан», организованное Министерством юстиции РК совместно с 
иностранным консультантом – юридической фирмой Reed Smith LLP/ Round table on “Improving the 
legislation in the field of intellectual property of the Republic of Kazakhstan”, organized by the Ministry of 
Justice of the Republic of Kazakhstan together with a foreign consultant - law firm Reed Smith LLP

13.09.2019

26.

Өзбекстан Республикасы Әділет министрлігі өкілдерінің, заң қызметтерінің жұмысын үйлестіру 
басқармасы бастығының орынбасары С. Абдуллаев мырзаның және мемлекеттік басқару жүйесінің 
тиімділігін талдау басқармасының бас консультанты Д. Суфиеваның "ҰЗМИ" РМК-ға Мемлекеттік қызмет 
көрсету мәселелері бойынша сапары/ Визит представителей Министерства юстиции Республики 
Узбекистан, заместителя начальника Управления координации деятельности юридических служб г-на 
С. Абдуллаева и главного консультанта Управления анализа эффективности системы государственного 
управления г-жи Д. Суфиевой в РГП «НИИС» по вопросам предоставления государственных услуг/ 
Representatives of the Ministry of Justice of the Republic of Uzbekistan, Deputy Head of the Legal Services 
Coordination Department, Mr. S. Abdullayev, and Chief Consultant of the Department for Efficiency Analysis of 
the State Management System, Ms. D. Sufiyeva, visit the RSE “NIIP” on the provision of public services

20.09.2019

27.

AGIP Самер Мухаммед Саид Джамхур Атқарушы директор және Астана қ. «Talal Abu Ghazaleh Intellectual 
Property, Consulting and Training» (Талал Абу Газале Интеллекчуал Проперти, Консалтинг энд Трейнинг) 
ЖШС – тің басқарушы менеджері өкілідері А. Жангабыловпен кездесу/ Встреча с представителями 
компании AGIP в лице Исполнительного директора Самер Мухаммед Саид Джамхур и Управляющего 
менеджера ТОО «Talal Abu Ghazaleh Intellectual Property, Consulting and Training» (Талал Абу Газале 
Интеллекчуал Проперти, Консалтинг энд Трейнинг) в г. Астана А. Жангабылова/ Meeting with the 
representatives of the AGIP Company Executive Director Samer Mohammad Sa’id Jamhour and Managing 
Director of Talal Abu Ghazaleh Intellectual Property, Consulting and Training in Astana A. Zhangabylov

24.09.2019

28.

Кәсіпорынның қаржы-шаруашылық қызметі туралы жыл сайынғы есеп беру бойынша Қазақстан 
Республикасы Әділет вице-министрі Н.В. Панмен «ҰЗМИ» РМК директоры Е.К. Оспановтың 2017 жылға 
арналған кәсіпорынның қаржы-шаруашылық қызметі туралы баяндамасы тыңдалды/ Отчет директора 
РГП «НИИС» Оспанова Е.К. о финансово – хозяйственной деятельности предприятия за 2017 год перед 
Вице-Министром юстиции РК Пан Н.В./ Vice-Minister of Justice of the Republic of Kazakhstan Natalya 
Pan was heard the report of the Director of NIIP Yerbol Ospanov on financial and economic activity of the 
company for 2017

05.10.2019
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29.

«Астана» халықаралық қаржы орталығының делегациясының сапары, оның ішінде: АХҚО сотының 
судьялары Робин Джэйкоб мырза мен Стивен Ричард мырза, Халықаралық құқық қауымдастығының 
төрағасы Лорд Манс, АХҚО сотының тіркеушісі Кристофер Кэмпбел Холт, АХҚО сотының сот ісін жүргізу 
маманы Алмат Игембаев, Reed Smith LLP заңгері Сьюзи Сэвэдж/ Визит делегации Международного 
финансового центра «Астана» в лице судей суда МФЦА сэра Робина Джейкоба и сэра Стивена Ричардса, 
председателя Ассоциации международного права Лорда Манса, регистратора суда МФЦА Кристофера 
Кэмпбел Холта, специалиста по судопроизводству суда МФЦА Алмата Игембаева, а также юриста Reed 
Smith LLP Сьюзи Сэвэдж/ Visit of the delegation of the Astana International Financial Centre represented by 
the AIFC Court Justices sir Robin Jacob and sir Stephen Richards, Chair of the International Law Association 
Lord Mance, Registrar of the AIFC Court Christopher Campbell-Holt, case manager of the AIFC Court Almat 
Igenbayev, as well Reed Smith LLP associate Suzie A. Savage

16.10.2019

30.

Назарбаев орталығында үш республикалық конкурстың жеңімпаздарын салтанатты түрде марапаттау рәсімі:
- «N. Nazarbayev Fund Schools Challenge» конкурсы; 
- «Шапағат» өнертапқыштар конкурсы; 
- «Болашақ сенің қолыңда: ойлан тап та, жасампаз бол» атты оқушылар арасындағы конкурс/ 
Торжественная церемония награждения победителей по итогам проведения трех республиканских 
конкурсов в Назарбаев центре:

31.10.2019

- конкурса «N. Nazarbayev Fund Schools Challenge»; 
- онлайн-конкурса изобретателей «Шапағат»; 
- онлайн-конкурса среди школьников на лучшее эссе «Будущее в твоих руках: изобретай и созидай»/
Solemn ceremony of awarding the winners on the results of the three national competitions in the 
Nazarbayev center: 
- N. Nazarbayev Fund Schools Challenge; 
- online competition of inventors «Shapagat»; 
- online contest among students for the best essay «the Future is in your hands: invent and create»

31.

Еуразия Патенттік ведомствосы делегациясының «ҰЗМИ» РМК сапары, оның құрамында Президент Сәуле 
Тлевлесова және құқықтық қамтамасыз ету, сапаны бақылау және құжат айналымы басқармасының 
бастығы - құқық бөлімінің бастығы Шолпан Әбдіреева болды/ Визит делегации Евразийского патентного 
ведомства в РГП «НИИС» в составе Президента Сауле Тлевлесовой и начальника управления правового 
обеспечения, контроля качества и документооборота - начальника отдела права Шолпан Абдреевой/ 
Visit of the delegation of the Eurasian Patent Office to RSE “NIIP” composed of President Saule Tlevlessova 
and the head of the legal support, quality control and document management department - the head of the 
law department Sholpan Abdreyeva

08.11.2019

32.

Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ "Көлік, көліктік техника және технологиялар" кафедрасының оқытушылары 
мен студенттерімен өнертабыстар мен пайдалы модельдерді патенттеу бойынша мәселелерді 
тақырыптық талқылау түрінде дөңгелек үстел/ Круглый стол с преподавателями и студентами кафедры 
«Транспорт, транспортная техника и технологии» ЕНУ имени Л.Н.Гумилева в форме тематического 
обсуждения вопросов по патентованию изобретений и полезных моделей/ Round table with teachers 
and students of Transport, transport equipment and technologies department of ENU named after 
L.N.Gumilyov in the form of a thematic discussion on the issues of patenting inventions and utility models

13.11.2019

33.

Патенттік, заңды және бизнес-ақпараттарды, ұйымдар мен жеке тұлғалар, сонымен қатар халықаралық 
БАҚ мұрағаты туралы ақпараттарды жаһандық жеткізушісі – LexisNexis ұйым өкілдерінің ресми сапары/ 
Визит представителей компании LexisNexis - глобального поставщика патентной, юридической и 
бизнес-информации, сведений об организациях и физических лицах, а также архива международных 
СМИ/ Visit of the representatives of LexisNexis - a global supplier of patent, legal, and business information, 
information about organizations and individuals, and an archive of international media

13.11.2019

34.

Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі және Reed Smith LLP шетелдік кеңесші – заң фирмасы 
ұйымдастырған «Зияткерлік меншік құқықтары бойынша құқықтық насихаттау» тақырыбындағы 
семинары/ Семинар правовой пропаганды по правам интеллектуальной собственности, 
организованный Министерством юстиции Республики Казахстан совместно с иностранным 
консультантом – юридической фирмой Reed Smith LLP/ Seminar on legal advocacy on intellectual property 
rights organized by the Ministry of Justice of the Republic of Kazakhstan together with a foreign consultant, 
law firm Reed Smith LLP

14.11.2019

35.

ҚР Жоғарғы Соты Жанындағы Сот төрелігі Академиясы шетелдік кеңесші – Reed Smith LLP заң 
фирмасымен бірлесіп ұйымдастырған "Зияткерлік меншік құқықтарын ғаламдық қорғау" тақырыбында 
оқыту семинары/ Обучающий семинар на тему «Глобальная защита прав интеллектуальной 
собственности», организованный Академией правосудия при Верховном Суде РК совместно с 
иностранным консультантом – юридической фирмой Reed Smith LLP/ Training seminar on the topic 
“Global Protection of Intellectual Property Rights” organized by the Academy of Justice at the Supreme Court 
of the Republic of Kazakhstan together with a foreign consultant - law firm Reed Smith LLP

15.11.2019
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ОҚУ ОРТАЛЫҒЫНЫҢ ҚЫЗМЕТІ

2018 жылы Алма-
ты қаласындағы "ҰЗМИ" РМК 
филиалының Оқу орталығы 
ғылыми қоғам, өндірістік сектор, 
бизнес-орта өкілдері, оқушылар 
мен студенттер арасында 
зияткерлік меншік туралы білімді 
таратуға бағытталған құқықтық 
түсіндіру жұмыстарын жүргізді. 

2018 жылы Оқу орталығы 40-
тан астам оқыту семинарларын 
өткізді.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧЕБНОГО ЦЕНТРА

В течение 2018 года Учебным 
центром филиала РГП «НИИС» в 
городе Алматы проводилась пра-
воразъяснительная работа, на-
правленная на распространение 
знаний об интеллектуальной соб-
ственности среди представителей 
научной общественности, про-
изводственного сектора, бизнес-
среды, учащихся и студентов. 

За 2018 год Учебным центром 
проведено более 40 обучающих 
семинаров.

ACTIVITY OF THE TRAINING CENTER 

During 2018, the Training 
Center of the NIIP branch in Almaty 
conducted explanatory work 
aimed at spreading knowledge 
about intellectual property among 
representatives of the scientific 
community, the manufacturing 
sector, the business environment, 
students.

Training Center conducted 
more than 40 training seminars in 
2018.

36.

«ҚР Білім беру ұйымдарында және ғылыми медициналық ұйымдарда ғылыми-зерттеу қызметінің 
нәтижелерін коммерцияландыру және ілгерілету» тақырыбында дөңгелек үстел/ Республиканское 
совещание в формате круглого стола на тему «Продвижение и коммерциализация результатов научно-
исследовательской деятельности в медицинских организациях образования и науки РК»/ Republican 
meeting in the format of a round table on the topic: "Promotion and commercialization of research results in 
medical institutions of education and science of Kazakhstan"

23.11.2019

37.

Астана қаласының кәсіпкерлер палатасы мен «Kaz Franch» қазақстандық Франчайзинг Ассоциациясы 
ұйымдастырған «Franch Day» халықаралық кездесуі/ Международная встреча «Franch Day», 
организаторами которой выступили Палата предпринимателей города Астаны и Казахстанская 
Ассоциация франчайзинга «Kaz Franch»/ "Franch Day" International meeting, organized by the Chamber of 
entrepreneurs of Astana and "Kaz Franch" Kazakhstan franchise association

23.11.2019

38.

Әділет министрлігі мен "ҰЗМИ" РМК ұйымдастырған Дүниежүзілік зияткерлік меншік ұйымының 
(ДЗМҰ) Патенттік кооперация туралы шартты (РСТ) жетілдіру: халықаралық өтінім беру жүйесі жөніндегі 
ұлттық семинары»/ Национальный семинар Всемирной организации интеллектуальной собственности 
(ВОИС) по совершенствованию Договора о патентной кооперации (РСТ): система международной 
подачи заявок, организованный Министерством юстиции и РГП «НИИС»/ National seminar of the 
World Intellectual Property Organization (WIPO) on improvement of the Patent Cooperation Treaty (PCT): 
International Filing System organized by the Ministry of Justice and NIIP

28.11.2019

57-кесте
Таблица 57

Table 57

п/п Оқу орталығы өткізген оқыту іс-шаралары/ Обучающие мероприятия, проведенные Учебным 
центром/ Training events conducted by the Training Center

Өткізу күні/ Дата 
проведения/ Date

1.
«Өнеркәсіптік меншік объектілерін қорғау негіздері» оқу семинары/ Обучающий семинар «Основы 
охраны объектов промышленной собственности»/ Training seminar "Basics of industrial property objects 
protection"

30.01.2018

2. «Авторлық құқық негіздері» оқу семинары/ Обучающий семинар «Основы авторского права»/ Training 
seminar "Copyright Basics" 09.02.2018

3.
«Өнеркәсіптік меншік объектілеріне құқықтарды пайдалану. Лицензиялық шарттар» оқу семинары/ 
Обучающий семинар «Использование прав на объектов промышленной собственности. Лицензионные 
договора»/ Training seminar "The use of rights to industrial property objects. Licensing agreements"

13.02.2018

4. «Авторлық құқық негіздері» оқу семинары/ Обучающий семинар «Основы авторского права»/ Training 
seminar "Copyright Basics" 20.02.2018

5. «Авторлық құқық негіздері» оқу семинары/ Обучающий семинар «Основы авторского права»/ Training 
seminar "Copyright Basics" 26.02.2018

6.

«Даралау құралдары: тауар таңбалары, тауар шығарылған жерлердің атаулары және өнеркәсіптік 
үлгілер. Авторлық құқық негіздері» оқу семинары/ Обучающий семинар «Средства индивидуализации: 
товарные знаки, наименования места происхождения товаров и промышленные образцы. Основы 
авторского права»/ Training seminar “Means of individualization: trademarks, appellations of origin and 
industrial designs. Copyright Basics

27.02.2018
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7.
«Өнеркәсіптік үлгі - өнеркәсіптік меншік объектісі» оқу семинары/ Обучающий семинар 
«Промышленный образец как объект промышленной собственности»/ Training seminar "Industrial 
design as an industrial property object"

19.03.2018

8.
«Өнеркәсіптік үлгі - өнеркәсіптік меншік объектісі» оқу семинары/ Обучающий семинар 
«Промышленный образец как объект промышленной собственности»/ Training seminar "Industrial 
design as an industrial property object"

19.03.2018

9.

«Зияткерлік меншік объектілеріне құқықтарды берудің негізгі нысандары. Құқықтарды беру және 
лицензиялық шарттар»/ Обучающий семинар «Основные формы передачи прав на объекты 
интеллектуальной собственности. Уступка прав и лицензионные договора»/ Training seminar "The main 
forms of transfer of intellectual property rights. Assignment of rights and licensing agreements

29.03.2018

10. «Авторлық құқық негіздері» оқу семинары/ Обучающий семинар «Основы авторского права»/ Training 
seminar "Copyright Basics" 05.04.2018

11.
«Технологиялық жобаны табысты іске асыру: идеядан өсу кезеңіне дейін» мастер-классы/ Мастер-класс 
«Успешная реализация технологического проекта: от идеи до стадии роста»/ Master class "Successful 
implementation of a technological project: from idea to growth stage"

05.04.2018

12.
«Технологиялық жобаны табысты іске асыру: идеядан өсу кезеңіне дейін» мастер-классы/ Мастер-класс 
«Успешная реализация технологического проекта: от идеи до стадии роста»/ Master class "Successful 
implementation of a technological project: from idea to growth stage"

06.04.2018

13.

«Өнеркәсіптік меншік объектілеріне өтінімді электронды түрде беру», «Өнертабыс және пайдалы 
модель өнеркәсіптік меншік объектілері ретінде» оқу семинары/ Обучающий семинар «Электронная 
подача заявок на объекты промышленной собственности», «Изобретение и полезная модель как 
объект промышленной собственности»/ Training seminar "E-filing of applications for industrial property 
objects", "Invention and utility model as industrial property objects"

10.04.2018

14.
«Қазақстан Республикасында тауар таңбаларын қорғау» оқу семинары/ Обучающий семинар «Защита 
товарных знаков в Республике Казахстан»/ Training Seminar "Protection of Trademarks in the Republic of 
Kazakhstan" 

16.04.2018

15. Ашық есік күні/ День открытых дверей / Open Day 24.04.2018

16.
«Өнеркәсіптік меншік: түсінігі, сақтау, қорғау және электронды түрде өтінім беру» оқу семинары/ 
Обучающий семинар «Промышленная собственность: понятие, охрана, защита и электронная подача 
заявок»/ Training seminar "Industrial property: concept, saving, protection and e-filing" 

15.05.2018

17.
«Өнеркәсіптік меншік объектілерін қорғау негіздері» оқу семинары/ Обучающий семинар «Основы 
охраны объектов промышленной собственности»/ Training seminar "Basics of industrial property objects 
protection"

21.05.2018

18. «Шетелдік патенттеу» вебинары/ Вебинар «Патентование за рубежом»/ Webinar "Patenting abroad" 23.05.2018

19.
«Өнеркәсіптік меншік объектілеріне құқықтарды пайдалану. Лицензиялық шарттар» оқу семинары/ 
Обучающий семинар «Использование прав на объектов промышленной собственности. Лицензионные 
договора»/ Training seminar "The use of rights to industrial property objects. Licensing agreements"

01.06.2018

20.

«Өнеркәсіптік меншік объектілерін тіркеу және құқықтық қорғау (Өнертабыстар, пайдалы модельдер, 
өнеркәсіптік үлгілер және тауар таңбалары)» оқу семинары/ Обучающий семинар «Регистрация 
и правовая охрана объектов промышленной собственности (изобретения, полезные модели, 
промышленные образцы и товарные знаки)»/ Training Seminar “Registration and Legal Protection of 
Industrial Property Objects (Inventions, Utility Models, Industrial Designs and Trademarks)”

19.06.2018

21. «Тауар таңбаларына қатысты зияткерлік меншік саласындағы заңнама» вебинары/ Вебинар 
«Законодательство в сфере ИС касательно товарных знаков»/ Webinar on IP Laws Regarding Trademarks 26.07.2018

22. «Тауар таңбаларына қатысты зияткерлік меншік саласындағы заңнама» вебинары/ Вебинар 
«Законодательство в сфере ИС касательно товарных знаков»/ Webinar on IP Laws Regarding Trademarks 24.08.2018

23. «Тауар таңбаларына қатысты зияткерлік меншік саласындағы заңнама» вебинары/ Вебинар 
«Законодательство в сфере ИС касательно товарных знаков»/ Webinar on IP Laws Regarding Trademarks 27.08.2018

24.
Филиал ұжымының Тәжікстан Республикасы Патенттік ведомствосының өкілдерімен кездесуі/ Встреча 
коллектива филиала с представителями патентного ведомства Республики Таджикистан/ Meeting of the 
branch staff with representatives of the Patent Office of the Republic of Tajikistan

29.08.2018

25. «Авторлық құқық негіздері» оқу семинары/ Обучающий семинар «Основы авторского права»/ Training 
seminar "Copyright Basics" 06.09.2018

26.
«Зияткерлік меншік саласындағы заңнаманың негізгі өзгерістер мен толықтырулар» дөңгелек үстелі/ 
Круглый стол «Основные изменения и дополнения в законодательстве в сфере ИС»/ Round table "Main 
changes and additions to the IP legislation"

14.09.2018
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27.

Филиалдың құрылымдық бөлімшелерінің қызметкерлерімен және мүдделі тұлғалармен практикалық 
сабақтар/ Практические занятия с сотрудниками структурных подразделений филиала и 
заинтересованными лицами/ Practical training with employees of structural divisions of the branch and 
interested parties

15.09.2018

28. «Авторлық құқық негіздері» оқу семинары/ Обучающий семинар «Основы авторского права»/ Training 
seminar "Copyright Basics" 28.09.2018

29.

«Қазақстандағы бизнесті дамыту үшін тауар таңбаларын халықаралық тіркеу Мадрид жүйесінің 
мүмкіндіктері» вебинары/ Вебинар «Возможности Мадридской системы международной регистрации 
товарных знаков для развития бизнеса в Казахстане»/ Webinar "Opportunities of the Madrid System for 
the Trademark International Registration for the Business Development in Kazakhstan"

12.10.2018

30. Круглый стол «Оценка объектов интеллектуальной собственности» 18.10.2018

31.

Семинар (электронды форматта берілетін өнеркәсіптік меншік объектілеріне өтінім үлесін арттыру 
бойынша насихаттау)/ Семинар (пропаганда по повышению доли заявок на ОПС, подаваемых в 
электронном формате)/ Seminar (propaganda to increase the share of applications for industrial property 
objects filed in electronic format)

01.11.2018

32. «Авторлық құқық негіздері» оқу семинары/ Обучающий семинар «Основы авторского права»/ Training 
seminar "Copyright Basics" 02.11.2018

33.
«Патенттік-ақпараттық іздеу. Іздеу жүргізу әдістемесі» вебинары/ Вебинар «Проведение патентно-
информационного поиска. Методика проведения поиска»/ Webinar "Conducting patent information 
search. Search Technique

06.11.2018

34. «Лицензиялық шарттар» оқу семинары/ Обучающий семинар «Лицензионные договора»/ Training 
seminar " Licensing agreements" 08.11.2018

35.
«Зияткерлік меншік: ҚР заңнамасындағы өзгерістер» вебинары/ Вебинар «Интеллектуальная 
собственность: к вопросу об изменениях в законодательстве РК»/ Webinar "Intellectual property: changes 
in the legislation of the Republic of Kazakhstan"

12.11.2018

36.
«Өнертабысқа өтінімді беру және сараптау рәсімі» оқу семинары/ Обучающий семинар «Процедура 
подачи и экспертиза заявки на изобретение»/ Training seminar "The procedure for filing and examination 
of an application for an invention"

15.11.2018

37.
«Зияткерлік меншік объектілерін сақтау, қорғау және түсінігі» оқу семинары»/ Обучающий семинар 
«Понятие, охрана и защита объектов интеллектуальной собственности»/ Training seminar "Concept, 
saving and protection of IP rights"

22.11.2018

38.
«Өнеркәсіптік меншік объектілерін қорғау негіздері» оқу семинары/ Обучающий семинар «Основы 
охраны объектов промышленной собственности»/ Training seminar "Basics of industrial property objects 
protection"

23.11.2018

39.
«Өнертабысқа өтінімді беру және сараптау рәсімі» вебинары/ Вебинар «Процедура подачи и 
экспертиза заявки на изобретение»/ Webinar "The procedure for filing and examination of an application 
for an invention"

13.12.2018

40. «Авторлық құқық негіздері» оқу семинары/ Обучающий семинар «Основы авторского права»/ Training 
seminar "Copyright Basics" 13.12.2018

41. Ашық есік күні/ День открытых дверей / Open Day 21.12.2018

42.
«Тауар таңбаларын және өнеркәсіптік үлгілерді құқықтық қорғау» оқу семинары»/ Обучающий семинар 
«Правовая охрана товарных знаков и промышленных образцов»/ Training Seminar "Legal Protection of 
Trademarks and Industrial Designs"

27.12.2018

«ҚАЗАҚСТАННЫҢ ЗИЯТКЕРЛІК 
МЕНШІГІ» ҒЫЛЫМИ-ПРАКТИКАЛЫҚ 

ЖУРНАЛЫ

2018 жылы «Қазақстанның 
зияткерлік меншігі» электрондық 
ғылыми-практикалық журналының 
төрт нөмірі шығарылды.

Журналдар мұрағаты «ҰЗМИ» 
РМК сайтында қолжетімді.

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ 
«ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 

КАЗАХСТАНА»

В 2018 году выпущено четы-
ре номера электронного научно-
практического журнала «Интеллек-
туальная собственность Казахстана».

Архив журналов доступен на 
сайте РГП «НИИС».

"INTELLECTUAL PROPERTY OF 
KAZAKHSTAN" MAGAZINE

In 2018, it released four 
numbers of the electronic 
"Intellectual property in 
Kazakhstan" magazine.

The archive of magazines is 
available on the NIIP website.
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2018 жылы Автоматтандыру 
үдерістерін дамытуға байланысты 
және институт қызметінің сапасын 
жақсартуға бағытталған бірқатар 
міндеттер орындалды.

«ҰЗМИ» РМК ақпараттық 
жүйесі шеңберінде kazpatent.
kz ресми сайтының жаңартылуы 
аяқталды. Сайттың бағдарламалық 
қабығын уақытында жаңарту 
және оның контенттік сүйемелдеуі 
жүргізіледі.

2018 жылы www.kazpatent.
kz сайтына әртүрлі елдердің 54 
мыңнан астам пайдаланушыла-
ры келді, оның ішінде 48293 жаңа 
пайдаланушы.

В 2018 году был выполнен 
ряд задач, связанных с развитием 
процессов автоматизации и на-
правленных на улучшение каче-
ства услуг Института.

В рамках информационной си-
стемы РГП «НИИС» завершено 
обновление официального веб-
сайта kazpatent.kz. Производится 
своевременное обновление про-
граммной оболочки сайта и его 
контентное сопровождение.

За 2018 год страницы сай-
та www.kazpatent.kz посетило бо-
лее 54 тыс. пользователей разных 
стран, из них 48293 новых пользо-
вателей.

A number of tasks were 
performed related to the 
development of automation 
processes and aimed at improving 
the quality of the services of the 
Institute in 2018.

As part of the information 
system of NIIP, the update of the 
official website kazpatent.kz has 
been completed. The timely update 
of the site's software shell and its 
content support are carried out.

For 2018, more than 54 
thousand users from different 
countries visited the site www.
kazpatent.kz, of which 48293 new 
users.

аВТОмаТТанДЫРЫЛҒан ЖҮЙЕЛЕРДІ ЖӘнЕ 
БаҒДаРЛамаЛЫҚ ҚамТамаСЫз ЕТУДІ ЖЕТІЛДІРУ

СОВЕРШЕнСТВОВанИЕ аВТОмаТИзИРОВаннЫХ СИСТЕм  
И ПРОГРаммнОГО ОБЕСПЕЧЕнИЯ

IMPROVEMENT OF AUTOMATED SYSTEMS AND SOFTWARE

58-кесте
Таблица 58

Table 58

Елдер бойынша қарау статистикасы (2018)
Статистика посещаемости по странам (2018)

Visitor statistics by country (2018)

Ел/ 
Страна/ 
Country

Пайдаланушылар саны/ 
Количество пользователей/ 

Number of users
%

Қазақстан/ Казахстан/ Kazakhstan 43389 79,19
Ресей/ Россия/ Russia 4103 7,49
АҚШ/ США/ USA 1178 2,15
Украина/ Ukraine 991 1,81
Беларусь/ Belarus 421 0,77
Германия/ Germany 367 0,67
Үндістан/ Индия/ India 345 0,63
Қырғызстан/ Кыргызстан/ Kyrgyzstan 345 0,63
Корея/ Korea 230 0,42
Қытай/ Китай/ China 219 0,40

Веб-сайтта (www.kazpatent.kz) 
барлық өнеркәсіптік мен шік объек-
тілері бойынша қорғау құжат-
тарын беруге өтінім берушілер дің 
электрондық түрде берілуін жүзеге 
асыруға мүмкіндік беретін «өтінім-
дерді электронды түрде беру» - 
Жеке Кабинет бөлімі жұмыс істейді.

На веб-сайте www.kazpatent.
kz функционирует раздел «Элек-
тронная подача заявок» Личный 
Кабинет, позволяющий заявите-
лям осуществлять электронную 
подачу заявок на выдачу охран-
ных документов по всем объектам 
промышленной собственности. 

The “Electronic filing of 
applications” section of the 
Personal Account functions on 
the website www.kazpatent.
kz, allowing applicants to 
electronically submit applications 
for issuing documents of title for 
all industrial property objects.
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2018 жылдың ішінде қорғау 
құжаттарын беру үшін 2783 
электрондық өтінім келіп түсті, 
бұл өткен жылдары электрон-
ды форматта берілген өтінімдер 
көлемінен едәуір артық.

В течение 2018 года получено 
2783 электронных заявок на выда-
чу охранных документов, что зна-
чительно превышает объем за-
явок, поданных в электронном 
формате в предыдущие годы. 

During 2018, 2783 electronic 
applications for issuance of security 
documents were received, which 
significantly exceeds the volume 
of applications filed in electronic 
format in previous years. 

75-диаграмма
Диаграмма 75

Diagram 75

Соңғы 5 жылда электронды форматта берілген өтінімдер динамикасы
Динамика подачи заявок в электронном формате за последние 5 лет

Dynamics of filing applications in electronic form for the last 5 years
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Электрондық формат-
та берілген өтінімдердің басым 
бөлігі тауар таңбаларын тіркеуге 
берілген (81,8%).

Большая часть заявок, подан-
ных в электронном формате, по-
дана на регистрацию товарных 
знаков (81,8 %).

Most of the applications filed 
in electronic format, submitted 
for the registration of trademarks 
(81.8%).

76-диаграмма
Диаграмма 76

Diagram 76

Өнеркәсіптік меншік объектілері бойынша  келіп түскен электрондық өтінімдердің пайыздық қатынасы (2018)
Процентное соотношение электронных заявок по объектам промышленной собственности (2018)

Percentage of electronic applications for industrial property objects (2018)

 Тауар таңбалары/ Товарные знаки/ Trademarks
 Өнертабыстар/ Изобретения/ Inventions
 Пайдалы модельдер/ Полезные модели/ Utility models
 Өнеркәсіптік үлгілер/ Промышленные образцы/ Industrial designs
 Селекциялық жетістіктер/ Селекционные достижения/ Selection achievements

7%

9%
1% 1%

82%



162

ЖЫЛДЫҚ ЕСЕП / ГОДОВОЙ ОТЧЕТ / ANNUAL REPORT

– Есепті жылы «Жеке каби-
нет» жаңартылған ақпараттық 
жүйесі іске қосылды, ол арқылы 
өтінім берушілермен электрондық 
өзара іс-қимыл жүзеге асырылады. 
Артықшылықтары:

– ф о р м а т т ы қ - л о г и к а л ы қ 
бақылау;

– жеке және заңды 
тұлғалардың мемлекеттік деректер 
базасымен интеграциялау арқылы 
деректерді автоматты түрде қою;

– кіріс нөмірін автоматты 
түрде беру, өтінім нөмірін қарау 
мүмкіндігі;

– өтінім бойынша 
электрондық хат алмасу мүмкіндігі;

– берілген өтінім кезеңдерін 
қадағалау және электрондық 
поштаға хабарлама алу мүмкіндігі;

– онлайн төлеу үшін 
жақсартылған функционал.

Сонымен қатар, «Авторлық 
құқықпен қорғалатын туындыларға 
құқықтарды мемлекеттік тіркеу» 
мемлекеттік қызметін көрсету үшін 
«Авторлық құқық сарапшысының 
автоматтандырылған жұмыс орны» 
модулі әзірленді, сондай-ақ Single 
Sign on (SSO) технологиясы арқылы 
электрондық үкімет порталы-
мен электрондық өзара іс-қимыл 
жүзеге асырылды.

Бұдан басқа, 2018 жылы 
Еуразиялық патенттік ведомство 
ұсынған «Өнеркәсіптік меншік. 
Ресми бюллетень» басылымының 
электронды нұсқасын шығару 
мақсатында модуль автоматтан-
дырылды. www.kazpatent.kz ресми 
сайтында, осы технология арқылы 
«Электронды бюллетень» тұрақты 
негізде толықтырылып отырады, 
ол сайтқа кірушілер арасында өте 
танымал. Осы технологияны пай-
далану, қосымша шығындарсыз, 
ақпараттық бюллетеньді айы-
на төрт рет жариялауға мүмкіндік 
берді.

За отчетный год был осуществлен 
запуск обновленной информацион-
ной системы «Личный кабинет», че-
рез который осуществляется элек-
тронное взаимодействие с заявите-
лями. Преимущества:

– форматно-логический кон-
троль;

– автоматическая подстанов-
ка данных посредством интеграции с 
Государственной базой данных физи-
ческих и юридических лиц;

– автоматическое присвоение 
входящего номера, возможность 
просмотра номера заявки;

– возможность ведения элек-
тронной переписки по заявке;

– возможность отслеживания 
этапов поданной заявки и получение 
уведомлений на электронную почту;

– улучшенный функционал для 
оплаты онлайн.

Также, был разработан модуль 
«Автоматизированное рабочее ме-
сто эксперта авторского права» для 
оказания государственной услуги 
«Государственная регистрация прав 
на произведения, охраняемые автор-
ским правом», а также реализовано 
электронное взаимодействие с Пор-
талом электронного правительства 
посредством технологии Single Sign 
on (SSO).

Помимо этого, в 2018 году был 
автоматизирован модуль для публи-
кации электронной версии изда-
ния «Промышленная собственность. 
Официальный бюллетень», предо-
ставленный Евразийским патентным 
ведомством. На официальном сайте 
www.kazpatent.kz посредством дан-
ной технологии на регулярной осно-
ве пополняется раздел «Электрон-
ный бюллетень», который пользует-
ся большой популярностью у посети-
телей сайта. Использование данной 
технологии позволило без дополни-
тельных затрат перейти на публика-
цию бюллетеня четыре раза в месяц.

– During the reporting 
year, the updated information 
system “Personal Account” 
was launched, through which 
electronic interaction with 
applicants is carried out. Benefits:

– format-logical control;
– automatic data 

substitution through integration 
with the State database of 
individuals and legal entities;

– automatic assignment of 
an incoming number, the ability 
to view the application number;

– the ability to conduct 
electronic correspondence on 
request;

– ability to track the stages 
of the application submitted and 
receive notifications by e-mail;

– improved functionality 
for online payment.

Also, the module “Automated 
workplace of an expert of 
copyright” was developed to 
provide the state service “State 
registration of rights to works 
protected by copyright”, as well 
as electronic interaction with 
the E-Government Portal was 
implemented using Single Sign 
on (SSO) technology.

In addition, in 2018, the 
module for publishing the 
electronic version of the 
publication “Industrial Property. 
The Official Gazette”, provided 
by the Eurasian Patent Office, 
was automated. On the official 
website www.kazpatent.kz, 
through this technology, the 
section “Electronic Gazette” is 
replenished on a regular basis, 
which is very popular among 
site visitors. The use of this 
technology allowed, without 
additional costs, to switch to 
the publication of a gazette four 
times a month.
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Есепті жылы «ҰЗМИ» РМК 
электрондық өтінімдер беру 
белсенділерін анықтау бойын-
ша жұмысты қайта бастады.  Ин-
ститутпен өзара іс-қимылдың 
электрондық нысандарын пайда-
ланатын неғұрлым белсенді өтініш 
берушілер төменде көрсетілген.

Электрондық өтінімнің 
артықшылығы:

• Жедел тіркеу;
• Тәулік бойы беру (7/24);
• Сервиске ақысыз кіру;
• 15% жеңілдік.

В отчетном году РГП «НИИС» 
возобновил работу по определению 
активистов подачи электронных зая-
вок.  Наиболее активные заявители, 
использующие электронные формы 
взаимодействия с Институтом, пере-
числены ниже.

Преимущества электронной 
подачи заявок

• Мгновенная регистрация;
• Круглосуточная подача (7/24);
• Бесплатный доступ к серви-

сам;
• Скидка на 15%.

In the reporting year, NIIP 
resumed work on identifying 
activists for filing electronic 
applications. The most active 
applicants using electronic forms 
of interaction with the Institute 
are listed below.

Benefits of e-filing
• Instant registration;
• Twenty-four-hour 

submission (7/24);
• Free access to services;
• 15% discount.

ЭЛЕКТРОнДЫҚ ӨТІнІм БЕРУ БЕЛСЕнДІЛЕРІ
аКТИВИСТЫ ЭЛЕКТРОннОЙ ПОДаЧИ

ACTIVISTS OF E-FILING

59-кесте
Таблица 59

Table 59

2018 жылдың 12 ай ішінде барлық электронды берілген өтінімдер саны
Общее количество заявок, поданных в электронном виде за 2018 год

Total number of applications filed in electronic form in 2018

Зияткерлік меншік объекті / 
Объект интеллектуальной собственности/ 

Intellectual property object

Өтінім берілді/ 
Подано заявок/
Filed applications

Тауар таңбалары/ Товарный знак/ Trademarks 2276
Өнертабыстар/ Изобретение/ Inventions 186
Пайдалы модельдер/ Полезная модель/ Utility models 259
Өнеркәсіптік үлгілер/ Промышленный образец/ Industrial designs 43
Селекциялық жетістіктер/ Селекционное достижение/ Selection achievements 19

2018 жыл ішінде тауар таңбаларына электронды өтінімдер берген  
патенттік сенім білдірілген өкілдер - белсенділер 

Патентные поверенные – активисты подачи электронных заявок на товарные знаки за 2018 год
Patent attorneys - activists of electronic filing of trademark applications in 2018

Патенттік сенім білдірілген өкілдер фирмасының атауы (аты - жөні)/ 
Наименование фирмы патентных поверенных (ФИО)/ 
Name of the firm of patent attorneys

Өтінім берілді/ 
Подано заявок/
Filed applications

«Михайлюк, Сороколат және серіктестері – патенттік сенім білдірілген өкілдер», Троицкая Наталья 
Ильинична/ «Михайлюк, Сороколат и Партнеры — Патентные поверенные», Троицкая Наталья 
Ильинична/ “Mikhailyuk, Sorokolat and Partners – Patent Attorneys”, Natalya Troitskaya 

122

«Диалог» патенттік бюросы» ЖШС, Тусупова Меруерт Кырыкбаевна/ ТОО «Патетное бюро 
«Диалог», Тусупова Меруерт Кырыкбаевна/ “Dialog Patent Bureau” LLP, Meruyert Tussupova 84

«Epatent» ЖШС, Нечаева Анастасия Дмитриевна / ТОО «Epatent», Нечаева Анастасия Дмитриевна/ 
“Epatent” LLP, Anastassiya Nechayeva 79

«PatentRoom» ЖШС, Жаркынбаева Шолпан Сабыровна/ ТОО «PatentRoom», Жаркынбаева Шолпан 
Сабыровна/ “PatentRoom” LLP, Sholpan Zharkynbayeva 61

«Шабалина және серіктестері» ЖШС, Компанец Ксения Сергеевна/ ТОО «Шабалина и партнеры», 
Компанец Ксения Сергеевна/ “Shabalina and partners” LLP, Kseniya Kompanets 61



165

2018ЖЫЛДЫҚ ЕСЕП / ГОДОВОЙ ОТЧЕТ / ANNUAL REPORT

2018 жыл ішінде өнертабыстарға электронды өтінімдер берген патенттік  
сенім білдірілген өкілдер – белсенділер

Патентные поверенные – активисты подачи электронных заявок на изобретения за 2018 год
Patent attorneys - activists of electronic filing of invention applications in 2018

Патенттік сенім білдірілген өкілдер фирмасының атауы (аты - жөні)/ Наименование фирмы 
патентных поверенных (ФИО)/ Name of the firm of patent attorneys

Өтінім берілді/ Подано заявок/
Filed applications

Жукова Галина Алексеевна; Русакова Нина Васильевна; Ляджин Владимир Алексеевич; Ляджин 
Алексей Владимирович/ Galina Zhukova; Nina Russakova; Vladimir Lyajin; Alexey Lyajin 15

Дюсенов Еркебулан Рамазанович/ Yerkebulan Dyussenov 14
Асылханов Адильжан Серикович/ Adilzhan Assylkhanov 9
Жукова Галина Алексеевна; Русакова Нина Васильевна; Ляджин Владимир Алексеевич; Ляджин 
Алексей Владимирович; Огай Ирина Климентовна/ Galina Zhukova; Nina Russakova; Vladimir Lyajin; 
Alexey Lyajin; Irina Ogay

5

Сосновская Надежда Алексеевна/ Nadezhda Sosnovskaya 4

2018 жыл ішінде пайдалы модельдерге электронды өтінімдер берген патенттік  
сенім білдірілген өкілдер – белсенділер

Патентные поверенные – активисты подачи электронных заявок на полезные модели за 2018 год
Patent attorneys - activists of electronic filing of utility model applications in 2018

Патенттік сенім білдірілген өкілдер фирмасының атауы (аты - жөні)/ Наименование фирмы 
патентных поверенных (ФИО)/ Name of the firm of patent attorneys

Өтінім берілді/ Подано заявок/
Filed applications

Кундызбаев Джумакан Какимович/ Jumakan Kundyzbayev 22
Нечаева Анастасия Дмитриевна/ Anastassiya Nechayeva 12
Дюсенов Еркебулан Рамазанович/ Yerkebulan Dyussenov 11
Тагбергенова Модангуль Маруповна; Тагбергенова Алма Таишевна/ Modangul Tagbergenova; Alma 
Tagbergenova 6

Жукова Галина Алексеевна; Русакова Нина Васильевна; Ляджин Владимир Алексеевич; Ляджин 
Алексей Владимирович/ Galina Zhukova; Nina Russakova; Vladimir Lyajin; Alexey Lyajin 5

Векезер Антонина Сергеевна/ Antonina Wekeser 5

2018 жыл ішінде өнеркәсіптік үлгілерге электронды өтінімдер берген патенттік сенім  
білдірілген өкілдер – белсенділер

Патентные поверенные – активисты подачи электронных заявок на промышленные образцы за 2018 год
Patent attorneys - activists of electronic filing of industrial design applications in 2018

Патенттік сенім білдірілген өкілдер фирмасының атауы (аты - жөні)/ Наименование фирмы 
патентных поверенных (ФИО)/ Name of the firm of patent attorneys

Өтінім берілді/ Подано заявок/
Filed applications

«Titanium Professionals» ЖШС, Умбетов Алмат Умирбекович/ ТОО «Titanium Professionals, Умбетов 
Алмат Умирбекович/ “Titanium Professionals” LLP, Almat Umbetov 7

«Тагбергенова жəне серіктестері» Зияткерлік меншік агенттігі» ЖШС/ ТОО «Агентство 
интеллектуальной собственности «Тагбергенова и партнеры»/ Agency of Intellectual Property 
Tagbergenova & Partners LTD

5

«Диалог» патенттік бюросы» ЖШС, Тусупова Меруерт Кырыкбаевна/ ТОО «Патетное бюро 
«Диалог», Тусупова Меруерт Кырыкбаевна/ “Dialog Patent Bureau” LLP, Meruyert Tussupova 3

2018 жыл ішінде селекциялық жетістіктерге электронды өтінімдер берген патенттік сенім білдірілген 
өкілдер – белсенділер

Патентные поверенные – активисты подачи электронных заявок на селекционные достижения за 2018 год
Patent attorneys - activists of electronic filing of selection achievement applications in 2018

Патенттік сенім білдірілген өкілдер фирмасының атауы (аты - жөні)/ Наиме-
нование фирмы патентных поверенных (ФИО)/ Name of the firm of patent 

attorneys

Өтінім берілді/ Подано за-
явок/Filed applications

Жукова Галина Алексеевна; Русакова Нина Васильевна; Ляджин Владимир Алексеевич; Ляджин 
Алексей Владимирович/ Galina Zhukova; Nina Russakova; Vladimir Lyajin; Alexey Lyajin 4
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2018 жыл ішінде тауар таңбаларына электронды өтінімдер берген заңды және жеке тұлғалар – белсенділер
Юридические и физические лица – активисты подачи электронных заявок на товарные знаки за 2018 год

Legal entities and individuals - activists of electronic filing of trademark applications in 2018

Атау/ Наименование/ Name Өтінім берілді/ Подано заявок/
Filed applications

«Рахат» АҚ/ АО «Рахат»/ «Rakhat» JSC 103
Заиров Берик Жангалиевич/ Berik Zairov 36
«АЛМОЛ» ЖШС/ ТОО «АЛМОЛ»/ “ALMOL” LLP 21
Ибраева Иннеш Косаловна/ Innesh Ibrayeva 18
Мустафаулы Азамат/ Azamat Mustafauly 15

2018 жыл ішінде өнертабыстарға электронды өтінімдер берген заңды және жеке тұлғалар – белсенділер
Юридические и физические лица – активисты подачи электронных заявок на изобретения за 2018 год

Legal entities and individuals - activists of electronic filing of invention applications in 2018

Атау/ Наименование/ Name Өтінім берілді/ Подано заявок/
Filed applications

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің «М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан 
мемлекеттік университеті» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік 
кәсіпорны/ Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения 
"Южно-Казахстанский государственный университет имени М.Ауэзова" Министерства образования 
и науки Республики Казахстан/ Republican State Enterprise on the Right of Economic Management 
"South Kazakhstan State University named after M. Auezov" of the Ministry of Education and Science of 
the Republic of Kazakhstan

14

Наширалиев Жанкелди Туртемирович; Кусбекова Маруан Балабековна; Аманбаев Айдын 
Жалгасович; Аманбаев Шалкар Жалгасович/ Zhankeldi Nashiraliyev; Maruan Kusbekova; Aidyn 
Amanbayev; Shalkar Amanbayev

11

«Алматы технологиялық университеті» акционерлік қоғамы/ Акционерное общество «Алматинский 
технологический университет»/ Joint Stock Company "Almaty Technological University" 5

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Ғылым комитетінің «Академик Ө.А. 
Жолдасбеков атындағы Механика және машинатану институты» шаруашылық жүргізу құқығындағы 
республикалық мемлекеттік кәсіпорны/ Республиканское государственное предприятие на 
праве хозяйственного ведения "Институт механики и машиноведения имени академика У.А. 
Джолдасбекова" Комитета науки Министерства образования и науки Республики Казахстан/ 
Republican State Enterprise on the Right of Economic Management "Institute of mechanics and 
engineering named after academician U.A. Dzholdasbekov" of the Committee of Science of the Ministry 
of Education and Science of the Republic of Kazakhstan

5

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің «Марат Оспанов атындағы Батыс 
Қазақстан мемлекеттік медицина университеті» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық 
мемлекеттік кәсіпорны/ Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного 
ведения «Западно-Казахстанский государственный медицинский университет имени Марата 
Оспанова» Министерства здравоохранения Республики Казахстан/ Republican State Enterprise on the 
Right of Economic Management "West Kazakhstan State Medical University named after Marat Ospanov" 
of the Ministry of Health of the Republic of Kazakhstan

5

2018 жыл ішінде пайдалы модельдерге электронды өтінімдер берген заңды және жеке тұлғалар – белсенділер
Юридические и физические лица – активисты подачи электронных заявок на полезные модели за 2018 год

Legal entities and individuals - activists of electronic filing of utility model applications in 2018

Атау/ Наименование/ Name Өтінім берілді/ Подано заявок/
Filed applications

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің «М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан 
мемлекеттік университеті» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік 
кәсіпорны/ Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения 
"Южно-Казахстанский государственный университет имени М.Ауэзова" Министерства образования 
и науки Республики Казахстан/ Republican State Enterprise on the Right of Economic Management 
"South Kazakhstan State University named after M. Auezov" of the Ministry of Education and Science of 
the Republic of Kazakhstan

24
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«Қазақ балық шаруашылығы ғылыми-зерттеу институты» ЖШС/ ТОО "Казахский научно-
исследовательский институт рыбного хозяйства"/ "Kazakh Fisheries Research Institute" LLP 13

«Алматы технологиялық университеті» акционерлік қоғамы/ Акционерное общество «Алматинский 
технологический университет»/ Joint Stock Company "Almaty Technological University" 11

Наширалиев Жанкелди Туртемирович; Кусбекова Маруан Балабековна; Аманбаев Айдын 
Жалгасович; Аманбаев Шалкар Жалгасович/ Zhankeldi Nashiraliyev; Maruan Kusbekova; Aidyn 
Amanbayev; Shalkar Amanbayev

11

2018 жыл ішінде өнеркәсіптік үлгілерге электронды өтінімдер берген заңды және жеке тұлғалар – 
белсенділер

Юридические и физические лица – активисты подачи электронных заявок на промышленные образцы 
за 2018 год

Legal entities and individuals - activists of electronic filing of industrial design applications in 2018

Атау/ Наименование/ Name Өтінім берілді/ Подано заявок/
Filed applications

Артюхов Евгений Николаевич/ Yevgeniy Artyukhov 10

2018 жыл ішінде селекциялық жетістіктерге электронды өтінімдер берген заңды тұлғалар – белсенділер
Юридические лица – активисты подачи электронных заявок на селекционные достижения за 2018 год

Legal entities - activists of electronic filing of selection achievement applications in 2018

Атау/ Наименование/ Name Өтінім берілді/ Подано заявок/
Filed applications

«А.И. Бараев атындағы астық шаруашылығы ғылыми-өндірістік орталығы» ЖШС/ ТОО «Научно-
производственный центр зернового хозяйства им. А.И. Бараева»/ "Scientific-Production Center of 
Grain Economy named after A.I. Barayev" LLP

14
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Қазақстан Республикасы Әділет 
министрлігі «Ұлттық зияткерлік 
меншік институты» Республикалық 
мемлекеттік кәсіпорны филиа-
лы «ҰЗМИ» РМК директорының 
2006 жылы 20 қазандағы бұйрығы 
негізінде Алматы қаласында 
құрылды.

Филиал зияткерлік меншік 
объектілеріне (өнертабыстар, пайда-
лы модельдер, өнеркәсiптiк үлгiлер, 
тауар таңбалары, қызмет көрсету 
таңбалары, тауар шығарылатын 
жерлердiң атаулары, селекциялық 
жетiстiктер) құқықтарды ресімдеу 
кезінде консультациялық көмек 
көрсететін «ҰЗМИ» РМК бөлімшесі 
болып табылады. 

Филиалдың өз құрылымында оқу 
орталығы бар, оның негізгі бағыты 
зияткерлік меншік объектілерін 
қорғау мәселелері бойынша оқыту 
іс-шараларын өткізу болып табылады 
және екі іздеу қызметі: өнертабыстар 
мен тауар белгілері бойынша.

Филиалдың сарапшылары 
өнеркәсіптік меншік объектілерінің 
патентке қабілеттілігіне (қорғау 
қабілеттілігіне) алдын ала тал-
дау, сондай-ақ іздестірудің әртүрлі 
түрлеріне, оның ішінде тақырыптық, 
фирмалық және нөмірлеу 
ізденістеріне, ұқсас патенттерді 
іздестіруге, халықаралық патенттік 
жіктеме бойынша іздестіруге, тау-
ар таңбалары бойынша іздестіруге 
жүргізеді.

Филиал ҰЗМИ-ге жіберілген 
хат-хабарламаны ресми түрде 
қабылдауды жүзеге асырады және 
хат-хабарламаны бас кеңсеге жедел 
жеткізуді қамтамасыз етеді.

2018 жылы филиалға өнеркәсіптік 
меншік объектілерін тіркеуге 2722 
өтінім келіп түсті («ҰЗМИ» РМК келіп 
түскен жалпы өтінімдердің 35,4%).

Филиал Республиканского госу-
дарственного предприятия «Наци-
ональный институт интеллектуаль-
ной собственности» Министерства 
юстиции Республики Казахстан в го-
роде Алматы создан на основании 
приказа директора РГП «НИИС» от 
20 октября 2006 года.

Филиал является подразделени-
ем РГП «НИИС», оказывающим кон-
сультативную помощь при оформ-
лении прав на объекты интеллек-
туальной собственности (изобрете-
ния, полезные модели, промышлен-
ные образцы, товарные знаки, знаки 
обслуживания, наименования мест 
происхождения товаров, селекци-
онные достижения).

Филиал имеет в своей структуре 
Учебный центр, основным направ-
лением деятельности которого явля-
ется проведение обучающих меро-
приятий по вопросам охраны объ-
ектов интеллектуальной собствен-
ности, и две поисковые службы: по 
изобретениям и товарным знакам.

Эксперты филиала проводят 
предварительный анализ на патен-
тоспособность (охраноспособность) 
объектов промышленной собствен-
ности, а также различные виды по-
исков, в том числе тематические, 
фирменные и нумерационные пои-
ски, поиск патентов-аналогов, поиск 
по международной патентной клас-
сификации, поиск по товарным зна-
кам.

Филиал осуществляет официаль-
ный прием корреспонденции, адре-
суемой в РГП «НИИС», и обеспечи-
вает оперативную ее доставку в го-
ловной офис.

За 2018 год филиалом было при-
нято 2722 заявки на регистрацию 
объектов промышленной собствен-
ности (35,4% от общего количества 
поступивших в РГП «НИИС» заявок).

Branch of the National 
Institute of Intellectual 
Property of the Ministry of 
Justice of the Republic of 
Kazakhstan was established 
in Almaty in accordance with 
the order of the NIIP Director 
dated October 20, 2006.

Branch is a subdivision of 
NIIP, which provides advisory 
assistance in registration of 
rights to IP objects (inventions, 
utility models, industrial 
designs, trademarks, service 
marks, appellations of origin, 
selection achievements).

Branch has a Training 
Center in its structure, the 
main activity of which is to 
conduct training activities on 
the protection of IP objects, 
and two search services: on 
inventions and trademarks.

Examiners of the branch 
carry out a preliminary analysis 
of the patentability of industrial 
property objects, as well as 
various types of searches, 
including thematic, proprietary 
and numerical searches, 
searching for patent peers, 
searching for international 
patent classification, searching 
for trademarks.

Branch officially accepts 
correspondence addressed to 
NIIP and ensures its prompt 
delivery to the head office.

In 2018, the branch 
accepted 2722 applications 
for registration of industrial 
property objects (35.4% of the 
total number of applications 
received by NIIP).

«ҰзмИ» РмК фИЛИаЛЫ 
фИЛИаЛ РГП «нИИС» 

BRANCH OF NIIP 
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77-диаграмма
Диаграмма 77

Diagram 77
Жалпы  келіп түскен өтінімдер санынан «ҰЗМИ» РМК филиалы  арқылы келіп түскен  өтінімдер үлесі 

(ұлттық процедура бойынша) (2018)
Доля заявок, поступивших через филиал РГП «НИИС», от общего количества принятых заявок (по 

национальной процедуре) (2018)
Share of applications received through the branch of NIIP, of the total number of received applications 

(national procedure) (2018)

Тауар таңбалары/ Товарные знаки/ Trademarks

Өнертабыстар/ Изобретения/ Inventions

Пайдалы модельдер/ Полезные модели/ Utility models

Өнеркәсіптік үлгілер/ Промышленные образцы/ Industrial designs
Селекциялық жетістіктер/ Селекционные достижения/  

Selection achievements
ТШЖА/ НМПТ/ Appellations of origin

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000

 "ҰЗМИ" РМК түскен өтінімдердің жалпы саны/ Общее количество заявок, поступивших в РГП "НИИС"/ 
 Total number of applications received by NIIP

 Филиал арқылы түскен өтінімдер/ Заявки, поступившие через филиал/ Applications received through the branch

78-диаграмма
Диаграмма 78

Diagram 78

Жалпы  келіп түскен өтінімдер санынан «ҰЗМИ» РМК филиалы  арқылы келіп түскен өтінімдер үлесі 
(халықарлық және аймақтық процедуралар бойынша) (2018)

Доля заявок, поступивших через филиал РГП «НИИС», от общего количества принятых заявок  
(по международной и региональной процедурам) (2018)

Share of applications received through the branch of NIIP, of the total number of received applications 
(international and regional procedures) (2018)

РСТ процедурасы бойынша/ По процедуре РСТ/ PCT procedure

ЕАПК процедурасы бойынша/ По процедуре ЕАПК/ EAPC procedure

0 20 40 60 80 100 120

 "ҰЗМИ" РМК түскен өтінімдердің жалпы саны/ Общее количество заявок, поступивших в РГП "НИИС"/ 
 Total number of applications received by NIIP

 Филиал арқылы түскен өтінімдер/ Заявки, поступившие через филиал/ Applications received through the branch
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Есепті жылы «ҰЗМИ» РМК 
қызметкерлерінің штат саны 233 
бірлікті құрады, оның ішінде Ал-
маты қаласындағы «ҰЗМИ» РМК 
филиалы. 

В отчетном году штатная 
численность сотрудников РГП 
«НИИС» составила 233 единицы, 
включая филиал РГП «НИИС» в 
г. Алматы. 

In the reporting year, the staff 
number of NIIP employees was 233 
units, including the NIIP branch in 
Almaty. 

«ҰзмИ» РмК КаДРЛЫҚ ҚҰРамЫ
КаДРОВЫЙ СОСТаВ РГП «нИИС»

STAFF OF NIIP

60-кесте
Таблица 60

Table 60

«ҰЗМИ» РМК  қызметкерлері туралы мәлімет  (2018)
Сведения о работниках РГП «НИИС» (2018)
Information on the employees of NIIP (2018)

Көрсеткіш/ Показатель/ Index

Қызметкерлер/ Сотрудники/ Employees
Саны/ 

Количество/ 
Number

%

Қызметкерлер, барлығы/ Работники, всего/ Employees, total 233 100
Олардың ішінде/ Из них/ Among them:
Жоғары білім барлар/ Имеющие высшее образование/ With a higher education 233 100
Ғылым кандидаты ғылыми дәрежесі барлар/ Имеющие ученую степень кандидата 
наук/ Have a PhD degree 10 4,3

Ресей зияткерлік меншік академиясында кәсіби қайта дайындықтан 
өткендігі туралы  дипломы барлар/ Имеющие диплом о профессиональной 
переподготовке Российской государственной академии интеллектуальной 
собственности/ Have a diploma of professional retraining of the Russian State 
Academy of Intellectual Property

15 6,4

Дүниежүзілік зияткерлік меншік ұйымы Академиясында қашықтықтан 
оқытылғандығы туралы  сертификаты барлар/ Имеющие сертификаты о 
дистанционном обучении в Академии Всемирной организации интеллектуальной 
собственности/ Have a certificate of distance learning in the World Intellectual 
Property Organization Academy

131 56

Ағылшын тілін білгендер (IELTS 5.0 – 9.0 сертификаты)/ Владеющие английским 
языком (сертификат IELTS 5.0 – 9.0)/ Proficient in English (IELTS 5.0 - 9.0) 38 16,3
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Өнертабыстар, пайдалы модельдер және селекциялық 
жетістіктер департаменті

- Өнертабыстар мен селекциялық жетістіктерді формалды 
сараптау басқармасы

- Физика және машина жасау саласындағы патенттік 
сараптама басқармасы

- Химия, биология және медицина саласындағы патенттік 
сараптама басқармасы

Департамент изобретений, полезных моделей и 
селекционных достижений

- Управление формальной экспертизы изобретений и 
селекционных достижений

- Управление патентной экспертизы в области физики и 
машиностроения

- Управление патентной экспертизы в области химии, 
биологии и медицины

Department of Inventions, Utility Models and Selection 
Achievements

- Division on formal examination of applications for inventions 
and selection achievements

- Division on patent examination in physics and mechanical 
engineering

- Division on patent examination in chemistry, biology and 
medicine

Тауар таңбалары, тауар шығарылған жерлердің атаулары 
және өнеркәсіптік үлгілер департаменті

- Тауар таңбаларын алдын ала сараптау басқармасы
- Тауар таңбаларын және тауар шығарылған жерлердің 

атауларын сараптау басқармасы
- Халықаралық тауар таңбаларын сараптау басқармасы

- Өнеркәсіптік үлгілерді сараптау басқармасы

Департамент товарных знаков, наименований мест 
происхождения товаров и промышленных образцов

- Управление предварительной экспертизы товарных знаков
- Управление экспертизы товарных знаков и наименований 

мест происхождения товаров
- Управление экспертизы международных товарных знаков

- Управление экспертизы промышленных образцов

Department of Trademarks, Appellations of Origin And 
Industrial Designs

- Division on preliminary examination of applications for 
trademarks and industrial designs

- Division on examination of trademarks, appellations of origin 
and industrial designs

- Division on examination of international trademarks
- Division on examination of industrial designs

Директордың кеңесшісі

Советник директора

Adviser to the Director

 

«ҰЛТТЫҚ зИЯТКЕРЛІК мЕнШІК ИнСТИТУТЫ»  
РмК ҚҰРЫЛЫмЫ

СТРУКТУРа РГП «наЦИОнаЛЬнЫЙ ИнСТИТУТ 
ИнТЕЛЛЕКТУаЛЬнОЙ СОБСТВЕннОСТИ»

ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF THE NATIONAL  
INSTITUTE OF INTELLECTUAL PROPERTY

ДИРЕКТОР
DIRECTOR

 

 

Директордың бірінші орынбасары

Первый заместитель директора

First Deputy Director

Директордың орынбасары

Заместитель директора

Deputy Director

Директордың орынбасары

Заместитель директора

Deputy Director

Қаржы-экономикалық жоспарлау, мемлекеттік сатып 
алу және материалдық-техникалық қамтамасыз ету 

департаменті
- Бухгалтерлік есеп басқармасы

- Қызметтерді іске асыруды есепке алу және бюджеттік 
жоспарлау басқармасы

- Шаруашылық қамтамасыз ету басқармасы
- Мемлекеттік сатып алу және талап-арыз жұмысы 

басқармасы
- Төлемдерді есепке алу басқармасы

Департамент финансово-экономического планирования, 
государственных закупок и материально-технического 

обеспечения
- Управление бухгалтерского учета

- Управление учета реализации услуг и бюджетного 
планирования

- Управление хозяйственного обеспечения
- Управление государственных закупок и претензионно-

исковой работы
- Управление учета оплат

Department of Finance and Logistical Support
- Accounting section

- Division on accounting for service implementation and 
budget planning

- Division on economic maintenance
- Division on public procurement and claims work

- Payment accounting division

Кадр жұмысы басқармасы

Управление кадровой работы

HR Division

Патенттік ақпарат және сараптама кезеңдерін 
автоматтандыру басқармасы

- Ақпараттық жүйелерді дамыту және қолдау бөлімі
- Ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету бөлімі

Управление патентной информации и автоматизации 
этапов экспертизы

- Отдел сопровождения и развития информационных 
систем

- Отдел обеспечения информационной безопасности

Division on Patent Information and Automation of 
Examination Stages

- Section of Information Security
- Section on maintenance and development of information 

systems

Хат-хабарларды есепке алу және мұрағат басқармасы

Управление по учету корреспонденции и архива

Division on correspondence accounting and archive

Алматы қаласының филиалы

Филиал города Алматы

Almaty branch

Мемлекеттік тізілімдер, өнеркәсіптік меншік объектілеріне 
құқықтарды иелену туралы шарттарды жариялау және 

тіркеу департаменті
- Мемлекеттік тізілімдер басқармасы

- Өнеркәсіптік меншік объектілеріне құқықтарды иелену 
туралы шарттарды тіркеу басқармасы

- Патенттік құжаттарды дайындау және жариялау 
басқармасы

Департамент государственных реестров, публикации и 
регистрации договоров о распоряжении прав на объекты 

промышленной собственности
- Управление государственных реестров

- Управление регистрации договоров о распоряжении прав 
на объекты промышленной собственности

- Управление подготовки патентной документации и 
публикации

Department of State Registries and Publications and 
Examination of Agreements
- Division on state registries

- Division on preparation of patent documentation and 
publications

- Division on examination of agreements

Авторлық құқық басқармасы

Управление авторского права

Division on copyright

Құқықтық қамтамасыз ету және мемлекеттік қызметтер 
мониторингі басқармасы

Управление правового обеспечения и мониторинга 
государственных услуг

Division on legal support and monitoring of state services

Даму және халықаралық ынтымақтастық басқармасы

Управление развития и международного сотрудничества

Division on development and international cooperation

Контакт-орталығы

Контакт-центр

Contact-center
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Қазақстан Республикасы 
Әділет министрлігінің «Ұлттық 
зияткерлік меншік институты» 

РМК
Мекен-жайы: 010000, 
Қазақстан Республикасы, 
Астана қ., Қорғалжын тас жолы, 
3Б ғимараты
Телефон: 8 (7172) 621504
Байланыс орталығы:  
8 (7172) 621515; 
621516; 621591
Сайт: www.kazpatent.kz 

Қазақстан Республикасы 
Әділет министрлігінің «Ұлттық 
зияткерлік меншік институты» 

РМК Алматы қаласындағы 
филиалы

Мекен-жайы: 050002, 
Қазақстан Республикасы, 
Алматы қ., Ришат және Мүслім 
Абдуллиндер көшесі (бұрынғы 
Емелев көшесі), 6-үй, 1-павильон
Телефон: 
8 (727) 3443000; 3443001
Оқу орталығы: 
8 (727) 3443007; 3443022

РГП «Национальный 
институт интеллектуальной 

собственности» Министерства 
юстиции Республики Казахстан

Адрес: 010000, 
Республика Казахстан, 
г. Астана, шоссе Коргалжын, 
здание 3Б
Телефон: 8 (7172) 621504
Контакт-центр: 
8 (7172) 621515; 
621516; 621591
Сайт: www.kazpatent.kz 

Филиал РГП «Национальный 
институт интеллектуальной 

собственности» Министерства 
юстиции Республики Казахстан в 

городе Алматы
Адрес: 050002, 
Республика Казахстан, 
г. Алматы, ул. Ришата и Муслима 
Абдуллиных (бывшая ул. Емелева), 
дом 6, павильон 1
Телефон: 
8 (727) 3443000; 3443001
Учебный центр: 
8 (727) 3443007; 3443022

National Institute of Intellectual 
Property of the Ministry of 
Justice of the Republic of 

Kazakhstan
Address: 010000, 
Republic of Kazakhstan, 
Astana, Korgalzhyn Highway, 
3B building
Telephone: 8 (7172) 621504
Contact Center: 
8 (7172) 621515; 
621516; 621591
Website: www.kazpatent.kz 

Almaty branch of the National 
Institute of Intellectual 

Property of the Ministry of 
Justice of the Republic of 

Kazakhstan
Address: 050002, 
Republic of Kazakhstan, 
Almaty, st. Rishat and Muslim 
Abdullin (former str. Yemelev), 6, 
pavilion 1
Telephone: 
8 (727) 3443000; 3443001
Training center: 
8 (727) 3443007; 3443022

БаЙЛанЫС аҚПаРаТ
КОнТаКТнаЯ ИнфОРмаЦИЯ

CONTACT INFORMATION

Біз әлеуметтік желілерде
Мы в социальных сетях
We are in Social networks

  kazpatentkz  kazpatent.kz  Kazpatent 



Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің  
«Ұлттық зияткерлік меншік институты» РМК 

РГП «Национальный институт интеллектуальной 
собственности» Министерства юстиции Республики Казахстан

National Institute of Intellectual Property  
of the Ministry of Justice of the Republic of Kazakhstan
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