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ABSTRACT
Purpose of the study – determining the elements of the mechanism that will further contribute to the
disclosure of the modern mechanism of organizational and economic relations in the commercialization of
intellectual property objects (hereinafter referred to as IPOs) in the Republic of Kazakhstan. Development
of ways to improve and support the development of the innovation sphere in the Republic of Kazakhstan,
using domestic features of the development of the intellectual property market and foreign experience of the
mechanism under study.
Methodology – In the study is formed a toolbox of general economic theory, modern economic
literature, various approaches to determine the mechanism of organizational and economic relations in the
commercialization of intellectual property. The situational approach is used and the legislative base is structured
to consider the mechanism of commercialization of intellectual property and other general scientiﬁc methods
that allow to reveal the mechanism under study.
Originality / value of the research: Based on scientiﬁc approaches and analysis of the domestic legislative
base, the article proposes a modern deﬁnition of the mechanism of organizational and economic relations in the
commercialization of intellectual property rights, and considers a model of the mechanism.
Findings is understanding of the individual elements of the modern mechanism of organizational and
economic relations during the commercialization of intellectual property in the Republic of Kazakhstan will
accelerate the process of creating an innovative type of economy.
Keywords: mechanism, organizational and economic relations, mechanism of organizational and economic
relations during the commercialization of intellectual property objects, mechanism elements.
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АҢДАТПА
Зерттеудің мақсаты – келешекте Қазақстан Республикасында зияткерлік меншік объектілерін
(бұдан əрі – ЗМО) коммерцияландыру кезінде ұйымдық-экономикалық қатынастардың қазіргі заманғы
механизмін ашуға ықпал ететін тетік элементтерін анықтау. Зияткерлік меншік нарығын дамытудың
отандық ерекшеліктерін жəне зерттелетін механизмнің шетелдік тəжірибесін пайдалана отырып, ҚР
инновациялық саланы дамытуды жетілдіру жəне қолдау жолдарын əзірлеу.
Əдіснамасы – зерттеуде жалпы экономикалық теорияның, қазіргі экономикалық əдебиеттің
құралдары, ЗМО коммерцияландыру кезінде ұйымдастыру-экономикалық қатынастардың механизмін анықтаудың əртүрлі тəсілдері қалыптасқан. Ситуациялық тəсіл қолданылды, зияткерлік меншік
объектілерін коммерцияландыру механизмін қарастыру кезінде заңнамалық базаны құрылымдау жəне
зерттелетін механизмді ашуға мүмкіндік беретін басқа да жалпы ғылыми əдістер қолданылды.
№ 2 (131)

225

Volume 2 No. 131

ЗИЯТКЕРЛІК ƏЛЕУЕТТІ БАСҚАРУ
INTELLECTUAL POTENTIAL MANAGEMENT
Зерттеудің бірегейлігі / құндылығы – мақалада, ғылыми тəсілдер мен отандық заңнамалық базаны
талдауға сүйене отырып, ЗМО коммерцияландыру кезінде ұйымдастыру-экономикалық қатынастар
механизмін қазіргі заманғы анықтау ұсынылды , механизм моделі қарастырылды.
Зерттеу нəтижелері – Қазақстан Республикасының ЗМО коммерцияландыру кезінде ұйымдастыруэкономикалық қатынастардың қазіргі заманғы механизмінің жекелеген элементтерін түсіну
инновациялық үлгідегі экономиканы құру процесін жеделдетуге мүмкіндік береді.
Түйін сөздер: механизм, ұйымдық-экономикалық қатынастар, ЗМО коммерцияландыру кезіндегі
ұйымдық-экономикалық қатынастар механизмі, механизм элементтері.
МЕХАНИЗМ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ
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АННОТАЦИЯ
Цель исследования – определение элементов механизма, которые в дальнейшем будут способствовать раскрытию современного механизма организационно-экономических отношений при коммерциализации объектов интеллектуальной собственности (далее – ОИС) в Республике Казахстан. Выработка
пути совершенствования и поддержки развития инновационной сферы в РК, используя отечественные
особенности развития рынка интеллектуальной собственности и зарубежный опыт исследуемого механизма.
Методология – в исследовании сформирован инструментарий общей экономической теории, современной экономической литературы, различные подходы к определению механизма организационно-экономических отношений при коммерциализации объектов интеллектуальной собственности.
Использован ситуационный подход, осуществлялось структурирование законодательной базы при
рассмотрении механизма коммерциализации объектов интеллектуальной собственности и другие общенаучные методы, позволяющие раскрыть исследуемый механизм.
Оригинальность / ценность исследования – в статье, опираясь на научные подходы и анализ отечественной законодательной базы, предложено современное определение механизма организационноэкономических отношений при коммерциализации ОИС, рассмотрена модель механизма.
Результаты исследования – понимание отдельных элементов современного механизма организационно-экономических отношений при коммерциализации ОИС в РК позволит ускорить процесс создания экономики инновационного типа.
Ключевые слова: механизм, организационно-экономические отношения, механизм организационноэкономических отношений при коммерциализации объектов ОИС, элементы механизма.
КІРІСПЕ
ЗМО коммерцияландыру кезінде ұйымдастырушылық-экономикалық қатынастар механизмін дамыту мəселесі – экономиканы дамытудың маңызды аспектілерінің бірі.
Ғылыми-техникалық əлеуеттің деңгейіне мемлекеттің экономикалық əл-ауқатының деңгейі байланысты.
ЗМО болып табылатын дəл осы жаңашыл технологиялар, инновациялық жұмыстар өндірістік
күштердің дамуына ықпал етеді.
Өндірістік ресурстардың зияткерлік құрамдас бөлігі кəсіпорындардың экономикасының ғана емес,
бүкіл ұлттық экономиканың əл-ауқатының деңгейінің арттыру жолында қозғаушы күші болып табылады.
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Осы мақала шеңберінде ЗМО коммерцияландырудың ұйымдастырушылық-экономикалық
механизмінің санаттық аппаратын анықтау үшін осы механизмнің этимологиясын қарастырамыз.
Əртүрлі экономика салаларында зерттейтін механизмді пайдалану туралы куəлік 2000 жылдардан бастап қазіргі дереккөздерде бар. Ұйымдастырушылық-экономикалық механизмді тікелей қолданатын
белгілі дереккөздерде осы механизмнің мəні ашылмайды [1, 2, 3].
Ұйымдастырушылық-экономикалық механизмнің ұғымдық аппаратын ұсыну бірқатар басқа
дереккөздерде бар [4, 5, 6].
Бұл авторлардың негізгі анықтамасы ұйымдастырушылық-экономикалық механизм басқарушылық,
экономикалық жəне ұйымдастырушылық шаралардың күрделі жүйесін білдіретіндігіне сайып келеді
[7].
Осылайша, ұйымдастырушылық- экономикалық механизм көпқұрамды жəне кешенді санат, өйткені
бірқатар өзара байланысты элементтерді қамтиды [8].
ЗЕРТТЕУДІҢ НЕГІЗГІ БӨЛІМІ
Ұйымдастырушылық-экономикалық механизм əрекеті зияткерлік үрдіс субъектілерін іске қосудың
ұйымдастырушылық формаларының, ведомствоаралық реттеу жүйелерінің, экономикалық қызмет
саласы мен институттандырудың қолданыстағы органдарының өзара байланысы барысында жүзеге
асырылады. Бұл механизмнің негізгі бағыттаушы күші мемлекеттік деңгейде де, инновациялық компаниялар, ассоциациялар деңгейінде де инновациялық зияткерлік жұмыстарды жасау, тарату жəне
шаруашылық айналымға енгізу үрдісінде қазіргі, легитимдік, нарықтық қатынастарды қолдау болуы
тиіс.
Жоғарыда ұсынылған дереккөздерді талдау ЗМО коммерцияландыру кезіндегі ұйымдастырушылықэкономикалық қатынастар механизмінің жалпы жұрт қабылдаған анықтаманың жоқтығы анықталды.
Жеке механизмдердің жұмыс істеуін топшылайтын, зерттейтін механизмді иерархиялық жүйе ретінде
қарастыратын ғалым экономистердің пікірлерін бөле отыра, олардың əрекеті белгілі мөлшерде жалпы
жүйені іске асыру мен маңыздылығына əсер етеді. Осындай механизмдердің жүйелік бірлесуі келесі
санатты құруды – ЗМО коммерцияландырудың кешенді механизмін алдын ала анықтайды [9].
Ұсынылған ғылыми анықтамалар негізінде, осы мақала шеңберінде келесі түсіндірмені ұсынамыз:
ЗМО коммерцияландыру кезіндегі ұйымдастырушылық-экономикалық қатынастар механизмі – бұл
жеке механизмдерді іске қосу, олардың əрекеті белгілі мөлшерде ЗМО коммерцияландырудың жалпы жүйесін іске асыру мен маңыздылығына əсер етеді. Смирнов Е. Б. жəне Балыхин М. Г. «зияткерлік қызмет нəтижелерін коммерцияландырудың ұйымдастырушылық-экономикалық механизмін»
«ұйымдық құрылым элементтері мен экономикалық, басқарушылық жəне басқа əдістер, ережелер мен
рəсімдер кешенінің жиынтығы ретінде» анықтауды ұсынады [10].
Бұл ғалым экономистер ЗМО коммерцияландыру кезіндегі ұйымдастырушылық-экономикалық
қатынастар механизмдерінің келесі негізгі түрлерін анықтайды: ресурстарды басқару механизмі; зияткерлік қызмет нəтижелерін бекіту мен құқықтық қорғау механизмі; нарықта жұмыс істеу механизмі;
ақпараттық механизмі; стратегиялық дамыту қамтамасыз ету механизмі.
Сондай-ақ Балыхин М. Г. жұмыстарында шағын жəне орта кəсіпорындардағы инновацияларды коммерцияландыру механизмін екі құрамдас бөлікке жіктеу ұсынылды: ішкі жəне сыртқы бөлік.
Механизмнің ішкі бөлігі инновацияларды коммерцияландыру барысында анықталады.
Механизмнің сыртқы бөлігі инновациялық кəсіпорындарды мемлекеттік қолдау ықпалымен
анықталады, ол нарықтық механизмге, инновациялық кəсіпорындарды есепке алу механизміне,
салықтық ынталандыру механизміне жəне кəсіпорындардың мемлекеттік тапсырыс жүйесіне қатысуды
ынталандыру механизміне келтіріледі.
Инновацияларды коммерцияландыру механизмдерін жіктеудің қарастырылған тəсілдері тұтастай
(атап айтқанда, ЗМО) механизмнің ішкі жəне сыртқы құрамдас бөліктерінің байланысын анықтауға,
ЗМО коммерцияландыру механизмдерінің жеке құрамдас бөліктерінің де, ЗМО коммерцияландырудың
бүкіл кешенді механизмінің де туындайтын мəселелерін талдауға жəне жеңуге ықпал
етеді.
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Нигмалуллин Л. Г. ЗМО коммерцияландыру механизмін ұйымдастырушылық, экономикалық жəне
легитимдік аспектілердің синтезі ретінде анықтайды. Нигматуллин Л. Г. механизмін түсіндіру зияткерлік меншікті экономикалық дефиниция ретінде анықтауға негізделеді, оның құрамдас бөлігі құқықтық
қатынастарды реттеудің институционалдық саласына тəуелді əртүрлі үйлесімдіктерде батыстық экономистермен бөліп көрсетілген меншік құқықтарының «шоғыр» комбинациясы болып табылады [11].
Осы зерттеушінің анықтамасы бойынша ЗМО механизмі келесі формаларда көрінеді: ерекше
құқыққа (құқықтарды сату) жол беру; пайдалануға құқықтар беру; ноу-хоу формасында зияткерлік
меншік объектілерін коммерциялық іске асыру.
Зияткерлік қызметтің нəтижесіне ерекше құқыққа (құқықтарды сату) жол беру ерекше құқық зияткерлік меншік объектісін пайдалануға берілген кезде бір экономикалық субъектіден басқасына жүзеге
асырылады. ЗМО коммерциялаудың мұндай формасы зияткерлік емес тауарды коммерцияландырумен
ұқсас. Ерекше құқыққа жол беру – бұл зияткерлік тауарды иеліктен шығару жəне оған меншік құқығын
беру. Жол беру шарты өнеркəсіптік меншік объектісіне ерекше құқықтың əрекет ету мерзімі ішінде кез
келген уақытта жасалады, оған қатысты шарт жасалады.
Заңды түрде жол беру шартының қатаң реттелген формасы жоқ, алайда, оны Өкілеттік органда тіркеу міндетті болып табылады.
Бүгінгі таңда зияткерлік меншікті тиімді басқару мəселесі өзекті, бұл заңнамалық деңгейде ЗМО
коммерцияландыру кезінде ұйымдастырушылық-экономикалық қатынастар механизмдерін дамытуға
мүмкіндік береді. Осылайша, 2015 жылы қабылданған Қазақстан Республикасының «Ғылыми жəне (немесе) ғылыми-техникалық қызмет нəтижелерін коммерцияландыру туралы» Заңнамасына сəйкес жеке
де, заңды тұлғалар да осы заңның 8 бабымен анықталған ғылыми жəне (немесе) ғылыми-техникалық
қызмет нəтижелерін коммерцияландыру механизмдері арқылы құқықтарды іске асыру мүмкіндігіне
ие.
Қазақстан Республикасының заңнамасымен анықталған ЗМО коммерцияландырудың негізгі механизмдері: ғылыми жəне (немесе) ғылыми-техникалық қызмет нəтижелеріне лицензиялық шарттар
жасау; ғылыми жəне (немесе) ғылыми-техникалық қызмет нəтижелеріне ерекше құқықтарға жол беру
шарттарын жасау; стартап — компаниялар құру жəне дамыту; меншікті өндіріске ғылыми жəне (немесе) ғылыми-техникалық қызмет нəтижелерін енгізу (пайдалану), сондай-ақ отандық заңнама аясында
орыны бар басқа əдістер [12].
Осылайша, Қазақстанда ЗМО коммерцияландыру кезінде ұйымдастырушылық-экономикалық
қатынастар механизмін жасаудың əлеуметтік-экономикалық қажеттілігі, бұрын атап өтілгендей,
қолайлы даму кезінде біздің елдегі білімге негізделген экономиканы дамытудың алғышарттарына
айналады. Сондықтан ұлттық инновациялық инфрақұрылымды дамытуға жəне коммерцияландыру
перспективаларына ие ғылыми-техникалық жұмыстарды қолдауға бағытталған қазіргі экономика негіздерін қалыптастыруды зерттейтін механизмнің негізгі мақсатына жатқызуға болады. Алға қойған
мақсатты ескере отыра, Қазақстан Республикасындағы осы механизмнің міндетін анықтаймыз, оны
инновациялық белсенділікті арттыру жəне елдегі жоғары технологиялы жəне ғылымды көп қажет
ететін өндірістерді дамыту ретінде қалыптастыруға болады.
Анағұрлым жалпы сұлбаға сəйкес механизм құру үлгісіне келесі элементтер кіреді:
- субъект (бастамашы) осы механизмді əрекетке саналы түрде қосатын қозғаушы күш ретінде;
- мақсаттар механизмнің əрекет етуінің бағдарламаланған қорытынды нəтижелер ретінде;
- əдістер алға қойған мақсатқа қол жеткізу үрдістерінің инструментарийі, əдістері мен технологиялары ретінде;
- форма əдістемелік қамтамасыз етудің қажетті ұйымдық ресімдеу ретінде;
- құралдар мақсаттарға қол жеткізу үшін қолданылатын ресурс түрлері мен көздерінің жиынтығы
ретінде;
- объектілер – шаруашылық субъектілер, шаруашылық орта, экономикалық құбылыстар.
Механизмнің жеке элементтерінің жоғарыда жүргізілген зерттеуі макродеңгейде келесі
элементтердің өзара əрекет етуі түрінде ЗМО коммерцияландыру кезінде ұйымдастырушылықэкономикалық қатынастарды коммерцияландыру механизмі үлгісін жасауға көмектеседі:
ISSN 2224 – 5561

228

Central Asian
Economic Review

УПРАВЛЕНИЕ ИНТЕЛЕКТУАЛЬНЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ
INTELLECTUAL POTENTIAL MANAGEMENT
- мақсаты: ұлттық инновациялық-индустриалдық инфрақұрылымды дамытуға бағытталған индустрияландырудан кейінгі экономика негіздерін қалыптастыру жəне коммерцияландыру перспективалары бар ғылыми-технологиялық жұмыстарды қолдау;
- міндеті: инновациялық белсенділікті арттыру жəне елде жоғары технологиялы жəне ғылымды көп
қажет ететін өндірістерді дамыту;
- субъектілер (бастамашылар): Қазақстан Республикасының Білім жəне ғылым министрлігі, салалық
өкілеттік органдар, облыстардың, республикалық мəндегі қалалардың жергілікті атқарушы органдары,
астаналар [13];
- іске асыру əдістері: авторларға ғылыми жəне (немесе) ғылыми-техникалық қызмет нəтижелерін
жасағаны жəне енгізгені (пайдаланғаны) үшін сыйақылар төлеу;
- ғылыми жəне (немесе) ғылыми-техникалық қызмет нəтижелерін коммерцияландыруға гранттар;
жоғары технологиялы өнім шығаруды жүзеге асыратын өндірістерді құру бойынша жəрдемдесу жəне
(немесе) мемлекеттік-жеке серіктестік негізінде жаңа технологиялар енгізу;
- ЗМО коммерцияландыру қатысушыларының біліктілігін арттыру жəне қайта даярлау
бағдарламалары;
- іске асыру формалары: өкілеттік органмен, салалық өкілеттік органдармен, облыстардың,
республикалық мəндегі қалалардың, астананың жергілікті атқарушы органдарымен жасалатын жəне
іске асырылатын ғылыми жəне (немесе) ғылыми-техникалық қызмет нəтижелерін коммерцияландыруға
жəрдемдесу бағдарламалары, сондай-ақ жоғары оқу орындарымен, ғылыми ұйымдармен жəне ғылымибіліми консорциумдармен əзірленген жəне іске асырылғандар да мүмкін;
- объектілер – ғылыми жəне (немесе) ғылыми-техникалық қызмет субъектілері; жеке кəсіпкерлік,
сондай-ақ мемлекеттік сыңайлы саланың субъектілері; шетелдік жоғары оқу орындары жəне Қазақстан
Республикасының заңнамасына сəйкес, Қазақстанда аккредиттелген ғылыми ұйымдар; стартапкомпаниялар; ғылыми жəне (немесе) ғылыми-техникалық қызмет нəтижелерін коммерцияландыру
орталықтары (кеңселері); қызмет көрсету компаниялары; технологиялық парктер; ғылыми жəне (немесе) ғылыми-техникалық қызмет нəтижелерін коммерцияландыруға инвестициялауды жүзеге асыратын
жеке немесе заңды тұлғалар;
- əсер ету саласы: ғылым мен бизнестің өзара əрекет етудің жаңа деңгейін қамтамасыз ететін
индустриалдық-инновациялық инфрақұрылымы;
- қаржыландыру əдістері: негізгі, гранттық, бағдарламалық - мақсаттық.
Бізбен құрастырылған механизм негізінде сұлба түрінде 1-суретте Қазақстан Республикасындағы
ЗМО ұйыдастырушылық-экономикалық қатынастарын коммерцияландырудың қазіргі механизмінің
үлгісін ұсынамыз.
Зияткерлік меншік коммерцияландыру саласында қызметті дамыту үшін осы үрдістің негізгі
қатысушыларының өзара əрекет етуінде жаңа əдістер əзірлеу талап етіледі. ЗМО коммерцияландыру
механизмінің бірнеше шешілмеген, отандық инновациялық əлеуеттің дамуына кері əсерін тигізетін
мəселелері бар:
- технологиялар мен өнімдердің нарыққа шығару үшін тұтынушылардың сұранысын толық əзірлеу
мақсатында, көпшіл ғылыми əдістемелерінің аяқталмауы. Бұл серіктестердің көз алдында ұсынылған
технологиялардың (немесе өнімдердің) құндылық əлеуетті күрт төмендетеді;
- қазіргі заманға сай жаңа технологиялық тетіктерін нарыққа енгізу механиззімдердің жетілмеуі.
Нарық жағдайында жаңа технологияларды игеру тетігі шағын инновациялық бизнеспен тығыз байланысты жəне жоғарғы тəуекелдерге тəн, бірақ табысты жағдайда жоғары табыс қайтарымы болуы мүмкін;
- технологиялық парктер жəне мамандандырылған бизнес-инкубаторлар, желі қорларының тəуекелдік
қаржыландыру фирмалардың (венчурлік қорлардың), арнайы қаржылық қолдау тетіктері сияқты
инновациялық жобалардың инфрақұрылымдық элементтердің толық жəрдемдесудің дамықпығындығы.
Сондай-ақ ғылыми ұйымдарды, ғылымды көп қажет ететін өндіріс пен венчурлық инновациялық
кəсіпкерлікті қолдау аясында көп тарапты мемлекеттік саясат қажет.
Осы кезеңде зияткерлік меншік қатынастарының пісіп жетілу деңгейі, біздің пікірімізше, экономиканы инновациялық даму жолына ауыстыру үшін нақты негіз жасауға олардың қабілеттілігімен
анықталады.
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Ескерту – автормен құрастырылған

1-сурет – Қазақстан Республикасында ЗМО коммерцияландыру кезінде ұйымдастырушылық-экономикалық
қатынастардың қазіргі механизм үлгісі
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Осы мақсаттарда заңнамалық негіз бен авторлық жеке меншік саласында мемлекеттік саясатты іске
асырудың ұйымдастырушылық-экономикалық механизмін ары қарай жетілдіру талап етіледі.
Дамыған елдерде əлдеқашан бай тəжірибе жинақталғандығын атап өтеміз.
Демек, Қазақстанда жас мемлекеттегі сияқты қолда бар жұмысты көшіру қызығушылығы бар.
Əрине, қызметтің зияткерлік саласын мемлекеттік реттеу үлгілерінің даму сатысы аясында қозғала
отыра, Қазақстан сол құрылымдық жылжулардың əлемдік экономикаға əсерін жоққа шығара алмайды,
олар өнеркəсіп тұрғысынан дамыған елдердің инновациялық экономикаға өтуін көрсетеді.
Мұның пайда болуына себепші дəстүрлі салалар үлесінің қысқаруы жəне салалардың жылдам өсуі
болады, оларды дамыту материалдық немесе ресурстық факторларға немесе шектеулерге қаншалықты
тəуелді болса, адам капиталының «сапасына», оның «креативтік» құрамдас бөлігіне соншалықты
тəуелді.
Көрсетілген өзгерістер, күмəнсіз, мемлекеттік саясат мазмұнында жəне құралдарда, инновациялық
қызметті ынталандырудың əзірленетін шаруашылық механизмінің сипатында дұрыс көрініс табуы
тиіс.
Сонымен бірге көшіру жолы зияткерлік қызметтің отандық саласында пайда болған жағдайлар мен
ерекшеліктер үшін қолайлы емес. Жəне де ең алдымен, айтылғандар кеңес уақытында пайда болған
жəне қазір де белгілі деңгейге дейін сақталған бірегей үлгісі тіпті қолданбалы зерттеулер мен жұмыстар
аясында экономикалық мақсаттылықтың қатаң талаптарына бағынуға əлсіз бағытталған ғылыми салаға
қатынасы бар.
Бұл жағдайларда зияткерлік, атап айтқанда, қызметтің ғылым саласын басқарудың барлық ұйымдық
құрылымын біртіндеп өзгерту туралы сөз болуы тиіс.
Əрине, біз əлемдік практиканың пайдалы болатын жерде пайдалануды, жаңа ұйымдастырушылыққұқықтық формалардың пайда болуын жоққа шығармаймыз, олар авторлық жеке меншік
қатынастарының дамуын қамтамасыз етер еді жəне оған бүкіл инновациялық тізбек кіреді: мамандар
даярлау, іргелі зерттеулер, мемлекеттік ғылыми орталықтар, өнеркəсіптік корпорациялар, шағын корпорациялар, шағын кəсіпорындар жəне технопарктер, нарықтарға шығу.
Бұл тұрғыда біз үшін халықаралық тəжірибе өте қызықты, ол технологияларды коммерцияландырудың
тиімді үрдісі елде тұтас жəне кешенді инновациялық жүйенің болуы жағдайында мүмкін, ал
инновациялық қызметті белсендіруге мемлекеттік қатысу негізгі болып табылатындығын көрсетті.
Шетелде жоғары технологиялы салада коммерцияландыруды мемлекеттік ынталандырудың
принципиалдық ерекшеліктерін атап өтеміз, олар біздің елде де қолданылар еді:
1. Инновациялық қызметті қолдау оның барлық кезеңдерінде жүзеге асырылады (ғылыми-зерттеу
жұмысын орындаудан бастап технологиялық өнімді (қызметтерді) іске асырғанға дейін). Мемлекетпен
технологияның даму сатысына байланысты көптеген бағдарламалар ұсынылады.
2. Инновациялық қызметті көпкомпоненттік қолдау яғни аймақтық ерекшеліктер мен мемлекеттік
артықшылықтарды ескерумен жүзеге асырылады. Білімнің дамуы мен өзгеру сатыларының əрқайсысы
қаржылай, консультациялық, ақпараттық жəне басқа қолдау түрлерін алады.
3. Зерттеу мен жұмыс нəтижелерін коммерциялық қосымша сатысына ауыстыратын бағдарламаларға,
сондай-ақ бастаушы технологиялық компанияларды қолдаудың кешенді бағдарламаларына көп
көңіл бөлінеді. Мемлекет тəуекелдерді кепілдеуге қатыса отыра жəне жоғары тəуекелді жобаларды
қаржыландыра отыра, сонысымен бизнесті алмастырмайды, керісінше, «нарық сəтсіздіктерін» өтейді.
4. Мемлекет «бəсекелестікке дейінгі» сатыларда ғылыми-зерттеу жəне тəжірибелік-конструкторлық
жұмыстар (бұдан əрі – ҒЗТКЖ) қаржыландыру арқылы ғылымның өнеркəсіппен байланыстарын дамытуды белсенді қолдайды. Сонымен қатар ынтымақтастық ғылыми ұйымдарға да, бизнес салаға да
тиімді. Мұндай бағдарламаларда елеулі ынталандырма бюджеттік қаражат есебінен құрылған АЖ-ға
оны кезекті коммерцияландыру үшін өнеркəсіпке құқықтарды беру болып табылады.
5. Инновациялық инфрақұрылым құру кезінде тек ғылым мен технологиялық өндіріс саласына тікелей жататын элементтерді ғана емес, басқаларын да құрған дұрыс. «Сыртқы» инфрақұрылым – жолдар,
əуежайлар, басқа коммуникациялардың жағдайы инновациялық дамуға кедергі емес, əлеуеттік инвесторлар үшін тартымды болуы тиіс.
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Технологияларды (ТТ) беру үрдісін тиімді басқарудың мысалдарының бірі технологияларды (ТТО)
беру бойынша бразилиялық бюро болып табылады: USP (AUSPIN) инновациялық агенттігі жəне СанПаулу (USP) университеттері жəне Кампинаса (Unicamp) мемлекеттік университеті жанындағы Inova
Unicamp (Inova) Агенттігі, олартехнологиялық даму аясында анағұрлым өнімді латын-американ университтері қатарына кіреді. Бұл университеттер технологияларды басқару жəне коммерциаландырудың
ең үздік практикалары бойынша мысал болады, оларда технологиялық білімді белсенді алмасу болады
[14].
Ғылыми мекемелердің инновациялық компоненттерін күшейтудің өзгеше формалары Ресейде
құрылды. Мысалы, жоғарғы оқу орындары (бұдан əрі –ЖОО) түріне байланысты мұнда оқу-ғылыми
кешендер (классикалық университеттер) жəне оқу-инновациялық кешендер (техникалық жəне
технологиялық университеттер) құрылды.
Инновациялық инфрақұрылым құрудың бір бағыттарының бірі академиялық ғылымның ЖОО-мен
оқу-ғылыми орталықтар (ОҒО) сияқты формада біріктіру негізінде жүзеге асырылады. Инновациялық
инфрақұрылымның бұл формасының артықшылығы оның негізгі зерттеулерді дамыту, күрделі білім
беделін арттырудың күрделі даярлау сапасын жақсарту арқылы бірегей мамандарды даярлау мəселесін
шешуге мүмкіндік беретіндігінде.
Мұндай біріктірілген құрылымдар бізде де орын алуы мүмкін. Алайда, Қазақстанда əзірге
классикалық институттар аз екендігін ескеру қажет, мұнда күрделі зерттеулер үлесі ғылыми
зерттеулердің басқа түрлерінің арасында басым болып табылады.
Сондықтан ЗМО коммерцияландыру кезінде ұйымдастырушылық-экономикалық қатынастар механизмін құрудың шетелдік тəжірибесінде бар оң сəттерге қарамастан отандық экономика үшін барлық
салаларда жəне нақты аймақ пен тұтастай елдің негізін қалайтын міндетті ойдағыдай орындау үшін
жақсы ойластырылған біріктірілген саясат қажет.
Инновациялық қызметтің ұйымдастырушылық формаларын əртараптандыру үшін, біздің ойымызша, қажет:
1) мемлекетпен зерттеулер мен жұмыстарды инвестициялау жəне тең инвестициялау кезінде мемлекеттік келісімдерді, гранттар мен шарттарды пайдалану тиімділігінің əрекетті мониторингін жасау,
жоба мəртебесіне байланысты əртүрлі институционалдық құралдарды пайдалану шекарасын анықтау,
сондай-ақ тəуелсіз ғылыми сараптама жəне оларды заңды норма ретінде қабылдау стандарттарын
əзірлеу;
2) мемлекеттің əлеуметтік рөлінің мақсаттары мен міндеттерін мемлекеттік инновациялық саясаттың
басқа мақсаттарымен барынша орайластыру қағидасын іске асыру арқылы мемлекеттің дəстүрлі жауапкершілігі аясында бағдарламалау реформасын жүзеге асыру. Сонымен қатар ғылым, өнеркəсіп
жəне мемлекет өкілдерімен тілдесудің интерактивтік үрдістеріне негізделген бағдарламаларды
қалыптастырудың ашық үрдістері маңызды;
3) индустриалдық-инновациялық саланың мемлекеттік субъектілерін қаржыландыру жүйесін
олармен жүзеге асырылатын қызметке сəйкес келтіру, ұйымның зияткерлік қызметін негізгі
қаржыландырудан ұйымның қаржыландыру қатысуына негізделген, зерттеу жобаларына ұйымның
қатысуына негізделген қаржыландыруға жылжу, субъектілердің қызметінің қаржылай ашықтығын
жəне алған кірістерді пайдаланудың нақты реттеуін қамтамасыз ету.
Біздің ойымызша, Қазақстанда ғылым мен бизнестің өзара байланысының əртүрлі ұйымдық
формаларын пайдалана алады, алайда, оларды əр аймақта таңдау зерттеулер мен жұмыстарды
ұйымдастырудағы дəстүрлермен пайда болған оның экономикалық жəне зияткерлік əлеуетін дамыту
айырықшылығымен оларды ары қарай коммерциаландыру мақсатында анықталуы тиіс.
Сондықтан зияткерлік қызметтің кез келген ұйымдық формасы тиісті жағдайларда өз тауашасын
таба алады. Қазіргі уақытта Қазақстанда зияткерлік меншікті коммерциаландыру жүйесін АҚШ, Еуропа жəне Ресей елдерімен салыстыру əлі де тиісті дамуға ие болған жоқ.
Тұтастай алғанда, шетелдік тəжірибені, сондай-ақ зияткерлік меншік нарығын дамытудың отандық
ерекшеліктерін көңілге ала отыра, біз зияткерлік меншік институтын жетілдіру жəне инновациялық
қызметті ынталандырудың ұйымдастырушылық-экономикалық механизмі үлгісі бойынша бағыттар,
ISSN 2224 – 5561

232

Central Asian
Economic Review

УПРАВЛЕНИЕ ИНТЕЛЕКТУАЛЬНЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ
INTELLECTUAL POTENTIAL MANAGEMENT
біздің ойымызша, төмендегілерді топшылауы тиіс деп есептейміз:
- инновациялық қызметті қолдау оның барлық сатыларында жүзеге асырылады (ғылыми-зерттеу
жұмысын орындаудан бастап технологиялық өнімді (қызметтерді) іске асыруға дейін);
- инновациялық қызметті көпкомпоненттік қолдау аймақтық ерекшеліктер мен мемлекеттік
артықшылықтарды есепке алумен жүзеге асырылады;
- зерттеулер мен əзірлемелер нəтижелерін коммерциялық қолдану кезеңіне ауыстыратын бағдарламаларға, сондай-ақ стартап-технологиялық компанияларды қолдаудың кешенді
бағдарламаларына үлкен назар аудару;
- бəсекелестікке дейінгі сатыларда жоғары тəуекелді ҒЗТКЖ қаржыландыру арқылы ғылымның
өнеркəсіппен байланыстарын дамытуды мемлекетпен белсенді қолдау;
- «сыртқы» инфрақұрылымды дамыту;
- техникалық-енгізу үлгісіндегі аумақтарды құру;
- инновациялық қызметтің ұйымдық формаларын əртараптандыру;
- тиімді заңнамалық негізді құру;
- халықтың патенттік белсенділігін арттыру.
Республикада зияткерлік меншік механизмінің жеке элементтерін жетілдіру оған инновациялық
экономиканы құруға маңызды қадам жасауға көмектеседі.
Мемлекеттің жеткілікті жоғары белсенділігі кезінде экономиканы инновациялық салаға аудару аясында
əлі күнге дейін отанды жəне шетелдік білімді ұлттық байлыққа айналдырудың тиімді механизмі жоқ.
Өкінішке орай, ғылымның бизнестен бөлініп шығуына байланысты Қазақстанда технологиялардың
дамуы өздерінің меншікті заңдары бойынша өнеркəсіптік өндірістің нақты қажеттіліктерін есептеусіз
өтеді.
Көптеген жағдайларда коммерциаландыру үрдісі ғалым немесе кейбір озық идеясын инженер
қолданушы жəне осы идеяны қаржылай жоспарда бағалауға жəне қолдауға қабілетті кəсіпкердің кездесулері нəтижесінде басталады.
Мұндай кездесулердің сирек кездесетіні жəне бүгінгі таңда бізде технологияларды сəтті
коммерциаландырудың көптеген мысалдары жоқ, бұл бірінші кезекте Қазақстанның осы үрдіске
қатысушыларының зияткерлік меншіктің қазіргі заманғы нарығының жұмыс істеу механизмдері мен
ондағы ойын ережелерін түсінбеуімен байланысты.
Əсіресе, бұл үрдіс ғалымдарда байқалады, олар өздерінің идеясын коммерциаландыруды, ең алдымен, зерттеуді жалғастыру үшін қаржылай қаражатты іздеу мəселесі ретінде қабылдайды. Ғалымдар
өздерінің дамуының өтелімділігін жəне инвесторлардың мүдделерін ескеру қажеттілігін бағалауға өте
үстірт көзқараспен қарайды.
Сонымен қатар қазақстандық жағдайларда əзірленген инновациялық жобаларды коммерциаландыру үшін инвесторлар іздеу көбінесе еңбекті көп қажет ететін іс, кейде орындалмайтын. Бұл ең алдымен,
əлі күнге дейін ғалым, өндіріс жəне нарықтың өзара əрекет етуінің құқықтық, ұйымдастырушылық
жəне экономикалық механизмдерінің тиісті деңгейінің жоқтығымен байланысты.
Бұл дерек əлеуеттік инвесторларды едəуір төмендетеді, олар үшін жобаға қатысудың негізгі критерийі алатын пайда болып табылады. Қазіргі уақытқа дейін өндіріс пен нарық үшін жоғары əлеуеті
бар жобалар мен бағдарламаларды бағалауға, сондай-ақ іріктеуге қабілетті бірыңғай механизмдер жоқ,
бұл қазақстандық та, шетелдік инвесторлар үшін де қазақстандық экономикаға қосымша капиталдар
тартуға көмектесер еді.
Шетелдік тəжірибе ретінде біз сондай-ақ, технологияларжы коммерциаландыру саласында оң
тəжірибе қарастырылды, мысалда Оңтүстік Африка елдері. Бұл елдерде ҒЗТКЖ-ға мемлекеттік инвестициялар күтілген қайтарымды əкелмеді.
Мұндай тəжірибе мемлекет қаржыландырға зерттеулер нəтижесінде жəне бұл нəтижелерді
жоспарланғанға өзгерту қабілетсіздігімен алынған инновациялар арасында анықталған алшақтықты
көрсетті.
Коммерцияландыруды немесе пайда табуды қаламай, əр түрлі салалардағы зерттеулер нарыққа
бағытталған емес. Оңтүстік Африка елдері бойынша сапалы деректерді талдау технологиялар№ 2 (131)
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ды коммерциаландырудың басты мəселелеріне төмендегілер жататындығын көрсетті: кəсіпкерлік
дағдылардың жоқтығы, зерттеулерді коммерциаландыру үшін дамыған инфрақұрылым мен қаржылай
мүмкіндіктердің жоқтығы.
Бұл елдерде коммерциаландыру университеттердің жоғары басшылығы үшін басым ретінде
қарастырылмайды, сонымен қатар институционалдық бюрократиялық ережелер жəне зияткерлік меншікке қатысты шешімдер қабылдаудың тиімсіз жүйесі байқалады, зерттеулер нарыққа бағытталған.
Технологияларды коммерциаландыру үрдісіне қатысуды ынталандыру үшін жергілікті салалық
өкілеттік органдар жоқ [15].
Технологияны коммерцияландыру үрдісі көптеген кедергілермен байланысты, бастапқы идеядан бастап оны нарыққа ауыстырғанға дейін. Патенттеу университеттер мен өнеркəсіп арасындағы
ынтымақтастық шеңберінде жүзеге асырылатын зерттеу қызметін анықтайды.
Тағы да бір тиімсіз шетелдік тəжірибені келтіреміз, ол Кореяда байқалды. Корея тəжірибесі тіпті
осындай экономикалық тұрғысынан дамыған елдер ЗМО коммерциаландыру саласында табысқа бірден жетпегендігін көрсетеді.
Бұл құжатта университеттер мен аймақтық шағын жəне орта кəсіпорындар арасындағы
ынтымақтастық нəтижесінде инновациялық қызметті коммерциаландырумен байланысты патенттік
бейімділік зерттеледі.
Біздің эмпирикалық нəтижелеріміз кейбір салалық сипаттамалар патенттеуге бейімділігімен теріс
байланысты екендігін көрсетеді.
Бұл келесі факторлармен түсіндірілді: төмен патенттік белсенділік инновациялық технологиялардың
нақты сипаттамаларымен емес, инновациялық кəсіпорындарда əкімшілік кедергілермен байланысты
болуы мүмкін [16].
Сонымен, Қазақстан үшін жағымды, бірақ əрдайым тиімді шетелдік тəжірибе маңызды емес, оны
зерттеу жəне талдау шетелдік тəжірибеде жіберілген қателіктер мен кемшіліктердің алдын алуға ықпал
ететіні маңызды.
Жинақталған оң тəжірибеге қарамастан тұтастай Қазақстанда зияткерлік меншік нарығының
инфрақұрылымы да нашар дамыған жəне технологияларды коммерциаландыру бойынша кең ауқымды
қызмет жүргізілмейді.
Сондықтан қазіргі уақытта отандық ұлттық инновациялық жүйенің үдемелі даму жағдайларында
зияткерлік қызмет өнімдерін коммерциялауды басқару үрдістерін оңтайландыруға мүмкіндік беретін
үлгілерді қалыптастыру қажет.
Қазақстанға қатысты инновациялар жəне олармен бірге бүкіл экономика қажетті даму негізін алады
деп айтуға болады, егер инновацияларды дамыту үшін қолайлы институционалық саланы жасанды
түрде құрса.
Инновациялық даму саласының кəсіби қатысушыларының институтын құру туралы сөз болуы тиіс.
Олардың негізі жеке жəне жеке мемлекеттік қаржыландыруы бар жеке-мемлекеттік коммерциялық
құрылымдар жəне салалық даму банктері болуы тиіс, өйткені аталғандар коммерциаландыру кеңселері.
Бұл институттардың міндеті экономикалық жүйеге қажетті функцияларды жүзеге асыру болады,
олар 20-ғасырдың ортасында АҚШ жəне Жапония экономикасында туындады.
Арнайы аудандарда жоғары технологиялық бизнесті құру бойынша айтарлықтай табыстарға Қытай
қол жеткізді.
Қазіргі уақытта бүкіл Қытай бойынша жоғары жəне жаңа технологияларды меңгерудің бірнеше
мың аумақтары құрылды. 53 Мемлекеттік мəндегі аумақтар ғылыми-техникалық жұмыстарды тарату
жəне коммерциаландыруда табыстарға қол жеткізді.
Аумақтарда орналасқан 30 мың фирма жоғары технологиялы өндірісі бар кəсіпорын мəртебесін
алды.
Олардың ішінде 3 мың кəсіпорын есептелді, оның жалпы өнімі жылына 100 млн. юань артады, 200
кəсіпорын – 5 млрд. юаньнан артық, 20 – 10 млрд. юаннан жоғары. Жоғары жəне жаңа технологияларды
меңгеру аумақтарында басты экономикалық көрсеткіштердің орташажылдық өсуі 13 жыл қатарынан
60 пайыз деңгейде сақталады. Оларды ұлттық экономиканың қозғаушы күші деп атауға болады.
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Қытай экономикасы əлемдегі шама бойынша үшінші болды. Осы жолмен қазір Ресей Федерациясы
техникалық-енгізу түріндегі аумақтарды (Томск, Зеленоград, Сколково, т.б.) құра отыра, аяқ басты.
Мұндай тəсіл Қазақстан үшін де өзекті болып қалып отыр.
Мұндай аумақ ғылымды, инновациялық кəсіпкерлікті дамыту, жаңа технологиялар мен өнімдерді
жасау үшін қолайлы ортаны қалыптастыруға мүмкіндік береді, бұл аймақтың теңгерімделген
экономикалық дамытуды, инвестицияларды қолайлы тартуды, заманауи технологиялары бар
кəсіпорындарды құруды, қазақстандық экспорттауды көбейтуді, жоғары сапалы тауарды өндіруді,
жаңа жұмыс орындарын құруды қамтамасыз етеді. Келешекте мұндай аумақ аймақтық инновациялық
жүйенің негізіне жəне тұтастай елдің экономикалық жаңғыруының локомотивіне айналуы мүмкін.
Осы мақала шеңберінде Украина тəжірибесі де пайдалы. Украин зерттеушісі Ю. Черненко ЗМО
коммерциаландыру жобаларының тиімділігін бағалау үшін ЗМО коммерциаландыру үрдісін енгізуден
мүмкінді экономикалық əсерлерді терең жəне қазіргі есептеулерді пайдалануды ұсынады. Зияткерлік
меншікті коммерциялық пайдалану елдің беделін жəне бəсекеге қабілеттілігін арттырады, инвестицияларды тарту құралдарының біріне айналады, бұл қосымша пайда əкеледі жəне тұтастай мемлекеттің
ұлттық экономикасының жағдайын жақсартады [17].
Дүниежүзілік тəжірибені талдау технологияларды коммерциаландырудың тиімді үрдісі елде тұтас
жəне кешенді инновациялық жүйесінің болуы жағдайында мүмкін болатындығын көрсетеді, мұнда
инновациялық қызметті белсендіруге мемлекеттік қатысу негізгі болып табылады.
Зияткерлік меншік объектілерін коммерциаландыру кезінде табысты ұйымдастырушылықэкономикалық қатынастар үлгісін құру кезінде оның басқа елдерде бар нұсқаларын көшіру маңызды
екендігін ескеру қажет. Зияткерлік меншік объектілерін коммерцияландыру, ресурстарды циклдің
барлық кезеңдеріне оңтайлы бөлу процесін қалыптастырудағы жетістіктеріміз бен тəсілдерімізді енгізу үшін емес, ең жақсы халықаралық тəжірибені қолдана білу керек.
Қазақстан Республикасында зияткерлік меншік объектілерін коммерциаландыру кезінде
ұйымдастырушылық-экономикалық қатынастардың қолданыстағы механизмін жетілдіру жолындағы
келесі қадам білім жəне ғылыми-инновациялық қызмет субъектілері арасындағы барлық өзара
қатынастарды реттейтін тиімді заңнамалық негізді құру болуы тиіс.
Тіпті Қазақстан Республикасы «Ғылым туралы» заңының соңғы редакциясында ғылыми білімді
қорытынды коммерциялық өнімге айналдыру сұлбасы жоқ.
Ғылымды қаржыландырудың ұсынылған формалары (негізгі, гранттық жəне бағдарламалықмақсаттық) жанама механизмдержі пайдаланусыз бизнесті қаражатты ғылыми-инновациялық салаға
салуға мүдделі ете алмайды.
Мұндай жағдайларда ары қарай ғылым мен өндіріс арасындағы алшақтық қана күшейе түседі, ал
ғылыми жұмыстардың талап етілу мəселесі бұрынғыша ашық болып қалады. Қолданбалы зерттеулердің
іргелі жəне бастапқы кезеңдерінің нəтижелерін біздің жəне халықаралық бизнес қабылдап, əрі қарай
нақты кəсіпорындарда дамытылуы қажет.
Ал ол үшін ғылыми қаражаттарды ғылыми жəне ғылыми-техникалық қызметке бағыттайтын
кəсіпорындарға салықтық преференциялар ұсыну, ғылыми зерттеулер жүргізу үшін Қазақстан
Республикасының аумағына импортталатын тауарлар импортына салынатын салықтар мен қосылған
құн салығынан босату қажет.
Өкінішке орай, соңғы кезде салықтық преференциялар тек шикізат саласында беріледі. Ғылым мен
инновациялар саласы бұрынғыша толық көлемде төлеуде.
Академик У. Б. Баймуратовтың пікірінше, инновациялық салаға капитал жұмсалымын тарту
мақсатында барлық шаруашылық субъектілерде өндірістік инвестицияларды (соның ішінде инновацияларды) қаржыландырудың меншікті қорларын қалыптастырудың міндетті тəртібін мақсатты жүргізу
керек [18].
Сонымен қатар жеке банктік арнайы шоттарға (инвестициялық қосалқы шоттар) бастапқы қаржы
көздері мен инвестицияларды міндетті аударылуын реттеу қажет:
- материалдық емес активтердің тозу қаражаты;
- амортизациялық аударымдар (жеделдетілген өтелімді қосқанда);
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- пайданың қайта инвестицияланатын бөлігі, оның минималды ықтимал үлесін нормалау мақсатқа сай;
- қаржылық қолдау ретінде берілген қаражат (оның ішінде республикалық инновациялық қордың
қаражаты), сондай-ақ нəтижелі инвестициялар салу үшін қайтарымсыз көмек ретінде алынған қаражат.
Инновациялық қорлар біздің ойымызша, салық салынбауы тиіс, осы қорларға жіберілетін пайда
бөлігіне тең. Тиісінше, мұндай қорларда жинақталған қаржылық ресурстар функционалды мақсатына
– инновациялық қызметке инвестициялауға сəйкес жұмсалуы керек.
ЗЕРТТЕУДІҢ НƏТИЖЕЛЕРІ МЕН ҚОРЫТЫНДЫСЫ
Осылайша, зияткерлік меншікті құқықтық қорғау бойынша жұмысты одан əрі жетілдіру жəне
инновациялық қызмет үшін қолайлы жағдайлар жасау бізді келесі қадамдармен байланыстырады.
1. Қазақстан Республикасының «Ғылым туралы» Заңына ғылыми білімді қорытынды коммерциялық
өнімге айналдыру мəселелері бойынша түзетулер енгізу.
2. Өндірістік инвестицияларды (соның ішінде инновацияларды) қаржыландыру үшін меншікті
қаражаты бар барлық шаруашылық жүргізуші субъектілерді қалыптастырудың міндетті тəртібін енгізу.
3. Инновациялық жобаларды жоғары тəуекелді, венчурлық қаржыландыру жүйесін тұрақты іске қосу
үшін нормативтік негіз құру, соның ішінде, онда зияткерлік меншікке қатысушылардың құқықтарын
бөлу механизмі, зияткерлік қызметті сақтандыру анықтамасы көрсетілген.
4. Зияткерлік өнімдерді құрушылар (авторлар) мəртебесін нақты анықтайтын нормативтік актілер əзірлеу: ғалымдар, инженерлер, ғылыми ұйымдар, ғылыми жұмыскерлердің мемлекеттік емес
зейнетақымен қамтамасыз ету формаларын дамыту.
Зияткерлік меншік аясындағы заңнама зияткерлік меншікті коммерциаландыру үшін маңызды өзара
əрекет етуді қамтамасыз етеді: ғалым – ойлап шығарушы – патент иегері – кəсіпкер.
Инновациялық өнім өндірісін ұйымдастырушы. Индустриялық-инновациялық даму дегеніміз жаңа
технологиялар, өнертабыстар жəне қауіпсіздік құжаттарымен қорғалатын өнеркəсіптік меншіктің
басқа объектілерінің экономикалық айналымына белсенді қатысуды білдіреді.
Британ экономисті Адам Смит «Ұлт байлығы» атты өз еңбегінде патенттік жүйені елдегі үрдісті
дамытудың ең үздік жəне тиімді əдісі ретінде көрсетті. Технологиялық инновациялардың үлгілерін
талқылау ғылыми-зерттеу жəне тəжірибелік-конструкторлық жұмыстар (ҒЗТКЖ) ұлттық ресурстарын
тиімді бөлу жəне корпоративтік басқарушылық стратегияларды əзірлеу тұрғысынан айтарлықтай салдары бар.
АҚШ-та зерттеу жүргізілді, ол патенттік деректер негізінде технологиялық салалар бойынша
технологиялық цикл уақытын есептеу мен талдауға бағытталды, олар кезеңдер мен технологиялық
салалар бойынша технологиялық инновациялар моделдерін үлгілеу мақсаттары үшін оңай қолжетімді
объективтік көрсеткіштер ретінде пайдаланылуы мүмкін.
Зерттеудің негізгі технологиялық салалары – медициналық ғылым, көлік құралдары, металлургия жəне есептеу техникасы. АҚШ патенттер жəне тауарлық белгілер бойынша тіркелген патенттік
деректерден 1990 жылдан бастап 2014 жыл аралығында патенттік деректерді жинау жəне патенттер
статистикасын құру үшін əр бес жылда əр технологиялық саланы ұсынатын халықаралық патенттік
біліктіліктің шағын кластарының кодтары іріктеліп алынды.
Алынған статистика технологиялық өмірлік цикл ретінде түсіндірілді, ол технологиялар мен кезең
бойынша жекелендірілген технологиялық инновацияларды үлгілеу кезінде пайдаланыла алады [18].
Қазақстан Республикасы патенттік жүйесін дамыту бойынша мемлекеттің белсенді саясатына қарамастан, біздің ел бұрын атап өтілгендей, патенттік белсенділік деңгейі бойынша əлемдік
көшбасшылардан қалуда.
Патенттік жүйенің сəтті дамуы үшін коммерциализацияны қаржылай қолдаумен қатар,
коммерцияландырудың негізгі объектісі ретінде патенттердің кең ұсынысы, олардың құндылығы мен
маңыздылығын объективті бағалау жəне құқықтық қорғаудың сенімділігі қажет. Жаңа техникалық
шешімдерді патенттеу процесін жандандыру, өнертабыстардың «құмға» енуіне жол бермеу үшін
ғылыми ұйымдарда, университеттерде, өндірісте жəне патент бөлімшелерінің қатысуымен тұрақты
патенттік жұмыс қажет.
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Патенттік қабілетті техникалық шешімдерді анықтау, оларға патенттік құқықтарды ресімдеу ғылыми
инженерлік жұмыскерлердің жалпы патенттік сауаттылығын талап етеді. Əлемдік басымдылықты,
заңды, инновациялық əзірлемелер мен технологиялардың патенттік тазалығын қамтамасыз ету қажет,
бұл патенттік кадрлармен қамтамасыз етуді де талап етеді.
Сондай-ақ мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен орындалған ғылыми-техникалық жұмыстар
нəтижелерін патенттеу үрдісін қаржылай қолдау механизмін жасау қажет. Сонымен қатар перспективтік инновациялық жұмыстарды іріктеу терең ақпараттық-патенттік зерттеулер негізінде, жасалатын
зияткерлік меншіктің объективтік құнына жүзеге асырылуы тиіс. Осылайша, ұйымдастырушылықэкономикалық механизм көп құрамды жəне кешенді санат, өйткені өзара байланысты элементтер
қатарын қамтиды.
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SUMMARY
In this article is presented the modern deﬁnition of mechanism commercialization of intellectual property
based on the scientiﬁc vision of diﬀerent authors, taking into the system of commercialization technologies
and also basic elements of investigated mechanism are considered.
ТҮЙІНДЕМЕ
Осы мақалада əртүрлі авторлардың ғылыми көзқарастарын ескере отырып, қолданыстағы құқықтық
базаны, технологияларды коммерциализациялау жүйесіндегі шетелдік тəжірибені ескере отырып, зияткерлік меншік объектілерін коммерциализациялаудағы механизмдерін қазіргі заманға сай анықтау
ұсынылып, зерттелетін механизмнің негізгі элементтері қарастырылады.
РЕЗЮМЕ
В данной статье на основе научного видения различных авторов, с учетом действующей законодательной базы, зарубежного опыта в системе коммерциализации технологий, представлено совевременное определение механизма коммерциализаии объектов интеллектуальной собствннности и рассмотрены основные элементы исследуемого механизма.
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