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№ 

Р/Н 

Атауы Жауапты 

тұлғалар 

Іске асыру 

мерзімдері 

Ресурстар Аяқталу нысаны 

1 - Бағыт. НЕГІЗГІ ҚЫЗМЕТТІ ІСКЕ АСЫРУ ЖӘНЕ САРАПТАМАЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕР КӨРСЕТУ САПАСЫН ЖАҚСАРТУ 

1.  «Ашық деректер» интернет-порталында деректерді 

өзектендіру (data.egov.kz) 

МТЖТД  

 

Ай сайын Қажет емес Ақпаратты 

өзектендіру 

2.   «Ашық диалог» интернет-алаңында деректерді 

өзектендіру 

ДҚЫБ  

Құрылымдық 

бөлімшелер 

Тұрақты негізде Қажет емес Жаңалықтар мен 

сұрақтарға 

жауаптар 

орналастыру 

3.  Мемлекеттік қызметтер көрсету тәртібі мен мерзімдерін 

сақтау жөніндегі деректерді қоса алғанда, көрсетілген 

мемлекеттік қызметтер бойынша есепті ақпаратты жіберу 

МТЖТД Ай сайын, тоқсан 

сайын 

Қажет емес Белгіленген 

нысандарға сәйкес 

ҚР ӘМ МҚЦАД  

есептік ақпарат 

4.  ЗМ объектілерін құқықтық қорғауға байланысты сот 

дауларын қарау практикасы бойынша ақпараттық 

анықтама 

ҚҚБ Жарты жылда бір 

рет 

Қажет емес Жартыжылдық 

қорытындысы 

бойынша 

басшылыққа есепті 

ақпарат 

5.  Қазақстан Республикасының ЗМ саласындағы 

заңнамасын жетілдіру жөнінде ұсыныстар дайындау  

 

ҚҚБ Жыл бойы Қажет емес ҚР ӘМ хат 

6.  Апелляциялық кеңесте қаралатын сараптамалық 

қорытындылардың шешімдерін талдау 

 

ТТТШЖАӨҮД Тоқсан сайын Қажет емес Басшылыққа 

ақпарат 

7.  «ҰЗМИ» РМК қызметкерлерінің кәсіби құзыреттілігін 

арттыру (оқу-таныстыру тағылымдамалары, білім беру 

бағдарламалары, қашықтықтан оқыту және т. б.) 

ДҚЫБ, ҚҚБ 

Құрылымдық 

бөлімшелер 

Жыл бойы Даму жоспарына 

сәйкес 

Басшылыққа 

ақпарат, кадрлық 

есеп 



2 - Бағыт. ЗИЯТКЕРЛІК МЕНШІК САЛАСЫНДАҒЫ БІЛІМ МЕН ҚҰҚЫҚТЫҚ САУАТТЫЛЫҚТЫ НАСИХАТТАУ 

8.  Жергілікті өндірушілердің өнімдерін географиялық 

көрсеткіш ретінде ілгерілету жөніндегі жұмыс (ГК) 

ТТТШЖАӨҮД 1 тоқсан 

жеке жоспар 

бойынша 

Даму жоспарына 

сәйкес 

Басшылыққа 

ақпарат 

9.  Қазақстандағы технологиялар мен инновацияларды 

қолдау орталықтарының желісін одан әрі дамыту 

бойынша жұмыс (ТИҚО) 

ДҚЫБ 

Құрылымдық 

бөлімшелер 

Жыл бойы 

жеке жоспар 

бойынша 

Қажет емес Есептік ақпарат 

10.  «Еңбек сіңірген өнертапқыш – 2023» жыл сайынғы 

конкурсын ұйымдастыру және өткізу 

ДҚЫБ,  

Конкурстық 

комиссия 

2 тоқсан Даму жоспарына 

сәйкес 

Ақпараттық 

ресурстарда 

жарықтандыру 

11.  «Жас өнертапқыш мектебі» оқыту практикумдарын 

онлайн және офлайн форматта ұйымдастыру және өткізу 

ДҚЫБ 

Құрылымдық 

бөлімшелер 

Жыл бойы Даму жоспарына 

сәйкес 
Есепті ақпарат, 

ақпараттық 

ресурстарда 

жариялау 

12.  Зияткерлік меншіктің өзекті мәселелері бойынша 

дөңгелек үстелдер, кездесулер, конференциялар, 

форумдар 

ДҚЫБ 

Құрылымдық 

бөлімшелер 

Жеке кесте 

бойынша жыл 

ішінде 

Даму жоспарына 

сәйкес 
Ақпараттық 

ресурстарда 

жарықтандыру 

13.  Халықаралық зияткерлік меншік күнін мерекелеуге 

арналған іс-шараларды ұйымдастыру 

IPRC,  

ДҚЫБ,  
Құрылымдық 

бөлімшелер 

Сәуір 

жеке жоспар 

бойынша 

Даму жоспарына 

сәйкес 
Ақпараттық 

ресурстарда 

жарықтандыру 

14.  Оқушылар арасында «Әйелдер және ЗМ: инновация мен 

шығармашылықты жеделдету» тақырыбында үздік эссе 

байқауын өткізу 

ДҚЫБ, 

Конкурстық 

комиссия 

Қыркүйек Даму жоспарына 

сәйкес 
Әлеуметтік 

желілердегі 

ақпараттық 

ресурстарда 

жариялау 

15.  ЕАПВ-ДЗМҰ жобасы шеңберінде зияткерлік қызмет 

нәтижелерін коммерцияландыру саласындағы 

технопарктердің мүмкіндіктерін кеңейту бойынша 

жұмыс 

IPRC,  

ДҚЫБ, 

Құрылымдық 

бөлімшелер 

Жыл бойы 

жеке жоспар 

бойынша 

Қажет емес Есептік ақпарат 

16.  Жаһандық инновациялық индекс көрсеткіштерін арттыру 

бойынша жұмыс (Жол картасын іске асыру) 

IPRC, ДҚЫБ, 

Құрылымдық 

бөлімшелер 

Жыл бойы Қажет емес Есептік ақпарат 

17.  Өнертабысқа өтінімдерді сараптау мәселелері бойынша 

халықаралық семинар (тренинг) өткізу 

ӨПМСЖД, 

ДҚЫБ,  IPRC 

Жыл бойы  

ДЗМҰ-мен 

келісім бойынша 

Даму жоспарына 

сәйкес 

Ақпараттық 

ресурстарда 

жарықтандыру 



18.  Зияткерлік меншікті қорғау және қорғау мәселелері 

бойынша ЖОО, кәсіпкерлік орталықтары, стартаптар 

және өзге де мүдделі тұлғалар мен ұйымдар үшін оқыту 

іс-шараларын өткізу 

IPRC,  

Құрылымдық 

бөлімшелер 

Тұрақты негізде Қажет емес Ақпараттық 

ресурстарда 

жарықтандыру 

19.  «ҰЗМИ» РМК қызметін жариялау бойынша әлеуметтік 

желілердегі жұмыс 

IPRC,  

ДҚЫБ 

Тұрақты негізде Даму жоспарына 

сәйкес 

Instagram, 

Facebook-тегі 

жазбалар 

3 - Бағыт. 2022-2024 ЖЫЛДАРҒА АРНАЛҒАН ЗИЯТКЕРЛІК МЕНШІК САЛАСЫН ОДАН ӘРІ ДАМЫТУ ЖӨНІНДЕГІ ЖОЛ 

КАРТАСЫН ІСКЕ АСЫРУ 

 

20.  

Демеушілік және көпұлтты бірлескен өнертабыстарды 

қоса алғанда, бірлескен өнертабыстар жасау бойынша 

семинарлар өткізу 
1-бағыт: инновациялар мен технологияларды беруді ынталандыру 

IPRC,  

Құрылымдық 

бөлімшелер 

Жыл бойы Қажет емес Өткізілген іс-

шаралар туралы 

есептер 

21.  Зияткерлік меншік зияткерлік меншік құқықтарын қорғау 

мәселелері бойынша халықтың хабардарлық деңгейін 

арттыру 

2-бағыт: зияткерлік меншік саласындағы құқық қолдану 

практикасын нығайту 

IPRC,  

Құрылымдық 

бөлімшелер 

Жыл бойы Қажет емес Іс-шараларды 

өткізу және оларды 

БАҚ-та және 

ақпараттық 

ресурстарда 

жариялау 

22.  Еуразиялық тауар таңбаларын сараптаудың құқықтық 

базасын құру жөнінде ұсыныстар әзірлеу 

3-бағыт: нормативтік құқықтық базаны жетілдіру 

ҚҚБ, 

ТТТШЖАӨҮД 

 

Жыл бойы Қажет емес Талдамалық 

анықтама 

23.  

 

 

Қазақстанның ЖИИ позициясын жақсарту үшін Осло 

басшылығын пайдалануды жетілдіру бойынша оқытудың 

бірлескен ұйымы 

4-бағыт: Халықаралық ынтымақтастық 

IPRC, ДҚЫБ, 

Құрылымдық 

бөлімшелер  

Жыл бойы Қажет емес Өткізілген іс-

шаралар туралы 

есептер 

24.  Қазақстанда ДЗМҰ екінші жазғы мектебін ұйымдастыру 

және өткізу 

5-бағыт: кадрларды даярлау 

ДҚЫБ, 

Құрылымдық 

бөлімшелер 

  ДЗМҰ-мен 

уағдаластық 

бойынша 

Даму жоспарына 

сәйкес 
Өткізілген оқу 

туралы есептер 

25.  Ғылыми-зерттеу институтының ғылыми 

қызметкерлеріне, жоғары оқу орындарының ғалымдары 

мен оқытушыларына зияткерлік меншік және патенттеу 

саласында арнайы семинарлар мен біліктілікті арттыру 

курстарын ұйымдастыру (ҚР ӘМ ЗМҚД, ҒЖБМ бірлесіп) 

6-бағыт: кадрларды даярлау 

IPRC,   

Құрылымдық 

бөлімшелер  

 

Жыл бойы Даму жоспарына 

сәйкес 
Өткізілген оқу 

туралы есептер 



26.  Зияткерлік меншік объектілеріне құқықтарды қорғау 

және қорғау саласында, оның ішінде Интернет желісінде 

судьялардың, құқық қорғау органдары қызметкерлерінің 

біліктілігін арттыру бойынша арнайы курстар 

ұйымдастыру (ҚР ӘМ ЗҚМД бірлесіп) 

6-бағыт: кадрларды даярлау 

IPRC 

 

  

Жыл бойы Даму жоспарына 

сәйкес 

Өткізілген оқу 

туралы есептер 

27.  Зияткерлік меншік саласындағы сарапшыларды және 

аумақтық әділет органдарының қызметкерлерін оқытуды 

ұйымдастыру және өткізу (ҚР ӘМ ЗҚМД бірлесіп) 

6-бағыт: кадрларды даярлау 

IPRC, 

ҚР ӘМ ЗҚМД 

бірлесіп 

Жыл бойы Қажет емес Өткізілген оқу 

туралы есептер 

4 - Бағыт. КАДРЛЫҚ ӘЛЕУЕТТІ НЫҒАЙТУ 

28.  Мастер - класстар өткізу, «ҰЗМИ» РМК жаңа 

қызметкерлерін оқыту және сараптама және өзге де 

оқыту іс-шаралары бойынша әдістемелік ұсынымдар 

әзірлеу үшін тәжірибелі сарапшылар қатарынан 

спикерлер пулын құру 

Өндірістік 

бөлімшелер 

1 тоқсан Қажет емес Тізбе 

29.  Қазақстан Республикасы Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

іс-қимыл агенттігі (сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

қызмет) қызметкерлерінің қатысуымен Сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы іс-қимылға бағытталған «ҰЗМИ» 

РМК қызметкерлерімен түсіндіру жұмыстарын жүргізу 

ҚҚБ 

 

Жыл бойы Қажет емес Ақпараттық 

ресурстарда 

жарықтандыру 

30.  Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің Әдеп 

жөніндегі уәкілімен қызметтік әдеп нормаларының 

сақталуын қамтамасыз ету және заңнаманы бұзудың 

алдын алу бойынша семинар ұйымдастыру 

ҚҚБ 

 

1 жартыжылдық Қажет емес Ақпараттық 

ресурстарда 

жарықтандыру 

31.  Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл және сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру 

мәселелері бойынша «ҰЗМИ» РМК Интернет-

ресурсында «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясат» 

айдарын жүргізу 

ҚҚБ 

ДҚЫБ 

Жыл бойы Қажет емес Ағымдағы ақпарат 

32.  Жаттықтырушы қатысуымен корпоративтік рухты 

нығайтуға және салауатты өмір салтын насихаттауға 

бағытталған іс-шаралар 

ҚҚБ 

Қызметкерлердің 

өкілдері 

Жыл бойы Даму жоспарына 

сәйкес 
Ақпараттық 

ресурстарда 

жарықтандыру 

33.  Мерекелік және атаулы күндерге орайластырылған 

шығармашылық кештерді, іс-шараларды ұйымдастыру 

және өткізу 

ҚҚБ 

Қызметкерлердің 

өкілдері, 

Құрылымдық 

бөлімшелер 

Жыл бойы Даму жоспарына 

сәйкес 
Ақпараттық 

ресурстарда 

жарықтандыру 



 

 

Қабылданған қысқартулар 

 

«ҰЗМИ» РМК ҚР ӘМ «Ұлттық зияткерлік меншік институты» 

ЗМ  Зияткерлік меншік 

ЗҚМД Зияткерлік меншік құқығы департаменті 

ҚР ӘМ Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі 

МҚЦАД Мемлекеттік қызметтерді цифрландыру және автоматтандыру департаменті 

ЕАПВ Еуразиялық патенттік ведомство 

ДЗМИ Дүниежүзілік зияткерлік меншік ұйымы 

ҚМТҚД Қаржы және материалдық-техникалық қамтамасыз ету департаменті 

ТТТШЖАӨҮД Тауар таңбалары, тауарлар шығарылған жерлердің атаулары және өнеркәсіптік үлгілер департаменті  

ӨПМСЖД  Өнертабыстар, пайдалы модельдер және селекциялық жетістіктер департаменті 

МТЖТД Мемлекеттік тізілімдер, жарияланымдар және тіркеу департаменті 

КЖБ Кадр жұмысы басқармасы 

МСМҚБ Мониторинг сараптама және мемлекеттік қызметтер басқармасы 

ҚҚБ Құқықтық қамтамасыз ету басқармасы  

ДҚЫБ Даму және халықаралық ынтымақтастық басқармасы 

ПАСКАБ Патенттік ақпарат және сараптама кезеңдерін автоматтандыру басқармасы 

ХХМЕАБ Хат-хабарлар мен мұрағатты есепке алу басқармасы 

IPRC IPR Center 

  


