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Ыраазычылык билдирүү

Аталган колдонмонун долбоорун
TLS.IP (Стамбул, Түркия) компа-
ниясынын башкаруучу өнөгү
Омер Хизироглу даярдады.
ИМБДУнун төмөнкү
кызматкерлери       текстти     карап
чыгышты,     же     жазуу     түрүндө
эскертүүлөрүн беришти: Мадрид
тутумунун укуктук бөлүмүнүн ага
юристи Тетьяна Бадуд; ИМБДУнун
Ортомчулук жана арбитраж
боюнча борбору, Интернетке
байланыштуу талаш-тартыштарды
жөнгө салуу секциясынын
начальниги Брайен Бекхэм; эл
аралык укуктук департаменти, РСТ
колдонуучулары менен байланыш
жана укуктук маселелер боюнча
бөлүмү, директору Мэтью Брайен;
технологияларды жана
инновацияларды колдоо
бөлүмүнүн директору Эндрю
Чайковски;   инновацияларды
колдоо бөлүмү,
интеллектуалдык менчикти
маалыматтык коштоо боюнча
кызматкери     Айрин          Китсара;
бизнес үчүн    ИМ      маселелери
боюнча                                      бөлүмү,
ИМди коммерциялаштыруу
секциясынын начальниги Алисон
Мейджис; Гаага регистри, Гаага
системасынын укуктук маселелери
боюнча секциясынын начальниги
Хироси Окутоми; товардык
белгилер, өнөр      жай үлгүлөрү
жана географиялык көрсөткүчтөр
департаменти, саясат жана укук
маселелери боюнча кеңеш берүү
секциясынын начальниги Мари
Поль Ризо; автордук укук
бөлүмүнүн директору Мишель
Вудс;
Тексттин бир деңгээлдеги серебин
которгондор:           Канада        жана
Америка Кошмо Штаттарынын
Osler Business юридикалык
компаниясынан     (www.osler.com)

Сидни Янг  жана Натаниель
Липкус; MITO компаниясынын
технологиялар бөлүмүнүн башкы
технологу Андреа Бассо, Милан,
Италия; европалык жана
швейцариялык патенттер боюнча
адис, патенттик ишенимдүү өкүл
Аликс Дюб, ADIPSE Sàrl,
Intellectual Property Solutions,
Швейцария.
Бизнес үчүн ИМ маселелери
боюнча      бөлүмдүн      кеңешчиси
Тамара Нанаяккара аталган
колдонмонун концепциясын
иштеп чыгып, маалыматтарды
берүү процессин координациялап
жана көзөмөлгө алып, өзү
тексттердин бир бөлүгүн берип,
колдонмонун үстүнөн ийгиликтүү
иштөөнү  камсыз кылды.
ИМБДУнун           Интеллектуалдык
менчикти өнүктүрүү боюнча
комитетинин 2018-жылдын май
айындагы “Инновацияда жана
ишкердикте аялдардын ролун
жогорулатуу: Өнүгүп келе жаткан
өлкөлөрдө аялдардын    интеллек-
туалдык менчик тутумун
колдонууга шыктандыруу”
аталышындагы өнүктүрүү
долбоору жаатында күн
тартибинде каралып,
жактырылышы аталган колдонмо-
ну иштеп чыгууга түрткү берген.
Стартаптар үчүн колдонмону даяр-
доодо       биз     ушул     долбоордун
материалдарынан дүйнөнүн ар
түрдүү өлкөлөрүнөн чыккан аял
ишкерлердин ийгиликтүү
ишмердигинин көптөгөн
мисалдарын алдык. Бул мисалдар,
алардын өзүнүн бизнесин
ийгиликтүү ишке киргизүү үчүн
ИМ системасын аябай натыйжалуу
пайдалангандыгын күбөлөндүрөт.

http://www.osler.com


Акронимдер

Адистештирилген патенттик 
маалыматтарга болгон мүмкүн-
чүлүктү камсыздоочу прграмма
«Би-ту-би»
жогорку деңгээлдин улуттук 
домени
жогорку деңгээлдин жалпы 
домени
ысымдарды жана номерлерди 
ыйгаруу боюнча интернет коор-
порация
ОЕМ-компаниялар
Патенттик кооперация жөнүн-
дө келишим
жогорку деңгээлдин домени  
Интеллектуалдык менчиктин 
Африкалык уюму
Интеллектуалдык менчиктин 
Африка аймактык уюму 
Бенилюкстун интеллектуалдык 
менчик боюнча ведомствосу 
Европа биримдигинин 
интеллуктуалдык менчик 
боюнча ведомствосу
Интеллектуалдык менчиктин
бүткүл дүйнөлүк уюму
венчурдук фонд
“достор, үй-бүлө жана 
акмактар”

Домендик аталыштар жаатында 
талаш-тартыштарды бирдиктүү 
жөнгө салуу саясаты
Интеллектуалдык менчик
Эл аралык патенттик жиктеш-
тирүү
Аэронавтика жана космостук 
алкакты изилдөө боюнча улуттук 
башкармалык 
Илимий-изилдөөчүлүк жана 
тажрыйба-конструктордук 
иштер
Биргелешкен патенттик жик-
тештирүү
Технологияларды өткөрүп 
берүү кызматы 
Технологиялык даярдыктын 
деңгээли 
Технологияларды жана инно-
вацияларды колдоо борбору
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Бул колдонмонун камтуу
чөйрөсү

Көп учурда бир эле жакшы идея
ийгиликтүү компанияны
түзүүнүн  башаты болушу
мүмкүн. Балким,  ушул идея
лабораториядан рынокко чейин
узак жана татаал жолду басып
өтүп, ишке жарамдуу бойдон
калып, ошол эле учурда башка
жакшы           идеялар          рынокто
өзүнө    окшош     продуктулардын
мурунтан эле бардыгынан,
рыноктук өзүнө тартып туруу
жөндөмдүүлүгүнүн жоктугуна же
алардын базар баасынан
кымбатыраак болгондугуна
байланыштуу жокко чыгарылышы
мүмкүн. Дал ушул ишке ашыруу
жолунда интеллектуалдык менчик
(ИС)1 тутуму маанилүү ролду
ойнойт. Ошондуктан ИМге ээ
компания бизнес-стратегиясын
толугу менен интеграциялап,
стратегиянын     негизин     түзүшү
зарыл.

ИМ тутуму ойлоп табуучулардын
өздөрүнүн ойлоп табууларынын
тагдырын контролдоону жүзүгө
ашырууга мүмкүндүк берет. ИМге
болгон укук  жасалма
продукцияларды чыгаруудан
коргоп, компаниялардын өз
жүзүн ачыктап, алардын
рыноктогу ордун бекемдейт.
ИМди
башкаруунун туура ыкмалары
ишкананын жалпы жашоо
циклинин аралыгында: түзүлүп,
кеңейип, инвестор издеп
жатканда, өнөктөштөр жана
шериктештер менен өз ара
аракеттенген жана жумушчу-
ларды жалдап жатканда олуттуу
маанилүүлүгүн сактайт.
Стартаптар башка компаниялар
тарабынан сатылып алынганда,
канчалык кейиштүү болбосун
банкрот болгон учурда
да ИМ маанилүү ролду

ойнойт. Мындан сырткары, ИМ
тутуму компаниянын жалпы
иштиктүү жигердүүлүк циклинин
аралыгында аң сезимдүү
чечимдерди кабыл алууда
алмашкыс ролду ойногон, өтө
маанилүү техникалык жана
коммерциялык маалыматтардын
булагы болуп саналат.
ИМ тутуму стартаптардын
атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн
гана арттырбастан, алардын
тобокелдиктерди башкаруусуна да
жардам берет. ИМди четке каккан
стартап башкалардын ИМ
укуктарын бузуп, эң алгач
коргоого алууга өтүнмө берген
компанияларга өз активин
берүүгө же башкалар тарабынан
ээленген тармакка кирүүгө
тыюуга дуушар болушу ыктымал.
Мындай каталар  жаман
кесепеттерге алып келиши
мүмкүн.
Бул басылмада стартаптардын
этибарга албай коюу менен
коштолгон тобокелдиктерди
түшүнүүнү жана атаандаштыкка
туруштук берүүнү сактоо үчүн
ИМ тутумун кантип колдонсо
болору боюнча кеңештер
камтылган. Новатордук
технологиялык чечимди рынокко
киргизүүгө аракеттенген
стартапка негизги көңүл бурулат.
Анткен менен, адистештирилген
рынокко багытталган, же
инновациялык кызмат көрсөткөн,
новатордук маркетингдик
идеяларга ээ, бирок жогорку
технологиялык категорияга
кирбеген стартаптар үчүн да
пайдалуу болушу мүмкүн.
Бирөөсүнө көп, бирөөсүнө аз
болсо да ИМ тутуму бардык
стартаптарга пайда алып келет.

Идеяларды коммерциялаштыруу
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«Интеллектуалдык
менчик» деген эмне?

Эгер кенен түшүнүк менен
карасак, ИМ акыл-эс
ишмердигинин продуктуларына
тишелүү. Мындай продуктулар
мыйзамдуу түрдө менчик катары
саналат жана мыйзамда каралган
талаптарды сактаган шартта
өзүнүн продуктусун жараткандар
мындай менчиктин ээси боло алат. 
Өлкөлөр эл аралык
келишимдердин жардамы менен
ошол талаптардын кандай болор-
лугу, эмнелерден тургандыгы
боюнча жалпы макулдашууга
келишкен. Бирок ал талаптар ар
кандай чечмеленет жана аларга
тиешелүү укуктар колдонулат.
Эгер акыл-эс ишмердиги тууралуу
сөз кылсак, биз жаңы товардык
идеяларды, буюмдарды
даярдоонун жаңы ыкмаларын,
кооз дизайндарды, өзгөчөлөнгөн
бизнес белгилерди жана
музыкалык композицияларды,
ырлар, картиналар жана
скульптуралар сыяктуу көркөм
чыгармаларды элестетебиз.
Табияты боюнча алар сезилбейт,
анткени биз идеяны кармап  же
көрө албайбыз, бирок анын
материалдык көрүнүшүн кармап
көрүп, же колдоно алабыз.
Мындай менчиктин сезилбестиги
/көзгө көрүнбөй тургандыгы бир
эле учурда өзүнүн табияты боюн-
ча уникалдуу болгон минустарды
жана плюстарды пайда кылат.
Идеялар сезилбегендигине
байланыштуу, башка кишилердин
менчиктешине жана ойго
ашыруусуна                              тоскоол

болуу оорго турат;  ошол эле
мезгилде идеяларды бир эле
учурда көптөгөн кишилер
керектен чыгарбай, же анын
сапатын төмөндөтпөй пайдаланса
болот. Мисал иретинде ырларды
алсак. Өзүм жазган ырды башка
адамдын көчүрүп алуусуна
тоскоолдук кылуум оңойго
турбайт. Анткен менен, бир эле
учурда ал музыкалык чыгарманы
угуп көптөгөн кишилер
ырахаттанышат. ИМге тиешелүү
мыйзамдар идеяларга
реалдуулукту берип, алардын
түзүүчүлөрүүнүн белгилүү бир
укуктук критерийлерди сактаган
шартта өзүнүн жаңы идеяларын
жана чыгармачылык
ишмердигинин натыйжаларына
менчик укугун алууга мүмкүндүк
берет.
Идея коммерциялык потенциалга
ээ болгон  товардын же кызмат
көрсөтүүнүн негизин түзө турган
деңгээлге жеткенде, ИМ аны
рынокко алып чыгууга кантип
жардам бере аларын дароо
ойлонуу керек. Төмөндө ИМ туту-
мунун тиешелүү инструменттери-
нин кыскача баяндамасы
келтирилген.

Патенттер
Патент - жаңы, ойлоп табуучулук
деңгээлдеги жана өнөр жайлык
колдонууга жарамдуу ойлоп
табууга мамлекет тарабынан
берилген өзгөчө укук. Ал укук
ээсинин патенттелген ойлоп
табуусуна негизделген продуктуну
же ыкманы өндүрүүгө,
пайдаланууга, сатууга сунуш
кылууга, сатууга же импорттоого
бөгөт коюуга же тыюу салууга
мыйзамдуу укук берет.
Патент улуттук патенттик ведом-
ство же бир нече өлкөлөрдүн
тобунан турган регионалдык
патенттик ведомство тарабынан
берилет.

Киришүү



Ал чектелүү мөөнөткө, эреже ка-
тары, патентке өтүнмө берилген
күндөн тарта,  ээси патентти
күчүндө кармап туруу үчүн зарыл
болгон алымдарды өз убагында
төлөгөн шартта 20 жылга
жарактуу. Патент - тиешелүү
өлкөнүн же аймактын
географиялык чек арасы менен
чектелген аймактык укук. Патент
тарабынан берилген укукту алуу
үчүн өтүнмө ээси өзүнүн ойлоп
табуусунун2  деталдуу, так жана
толук жазуу жүзүндөгү
сыпаттамасын берүүгө тийиш.
Патенттик документтер (патенттик
өтүнмөлөр жана/же берилген
патенттер) дүйнө жүзү боюнча
патенттик ведомстволор
тарабынан жарыяланат жана
патенттик маалыматтын негизги
булагын түзөт. Патенттик матери-
алдардын  жалпыга жеткиликтүү
болгон жыйнактары жана
коммерциялык патенттик
маалымат базалары техникалык
маалыматтын маанилүү жана уни-
калдуу булагы болуп саналат.
Антке-ни көптөгөн тийиштүү
ойлоп табуулар илимий
адабияттарга жарыяланбайт.

Коммерциялык сырлар
Коммерциялык сыр — бул купуя
мүнөзгө ээ болгон бизнес үчүн
коммерциялык мааниге ээ болгон
кайсы
болбосун маалымат. Эгер кенен
көз караш менен карасак, бардык
эле маалымат-тар: техникалык
ноу-хаудан жана кардар-лардын
тизмесинен тарта финансылык
маалыматтар коммерциялык сыр
болуп саналат, маркетингдик стра-
тегия ж.б. чейин . Кээде
коммерциялык сырды үстүнкү
көрүнө турган бөлүгү
патенттерден турган   айсбергге
салыштырышат.

�i�h�l�_�g�p�b�Z�e�^�m�m �i�Z�l�_�g�l�d�_ �w�w �`�Z�g�Z �f�u�g-�^�Z�c �f�Z�Z�e�u�f�Z�l�l�Z�j�^�u�g �[�Z�Z�j�u �d�m�i�m�y
�k�Z�d�l�Z�e�k�Z, �d�h�f�f�_�j�p�b�y�e�u�d �k�u�j �d�Z�l�Z�j�u

�d�e�Z�k�k�b�n�b�d�Z�p�b�y�e�Z�g�u�i, �d�h�j�]�h�h�]�h �Z�e�u-�g�u�r�u �f���f�d���g. �K�l�Z�j�l�Z�i �k�l�j�Z�l�_�]�b�y�e�u�d
�k�_�[�_�i�l�_�j�^�_�g �m�e�Z�f �'�a���g���g �i�Z�l�_�g�l�d�_ �`�Z-�j�Z�f�^�m�m �f�Z�Z�e�u�f�Z �l�u�g �`�Z�r�u�j�m�m�g �k�Z�d-�l�h�h�g�m �q�_�q�b�r�b �f���f�d���g, �Z�g�l�d�_�g�b �Z�e �i�Z-�l�_�g�l�d�_ �'�l���g�f�' �[�_�j�]�_�g�^�_ �[�m�e �f�Z�Z�e�u-�f�Z�l�l�u �Z�q�u�d�d�Z �q�u�]�Z�j�u�r�u �d�_�j�_�d �[�h�e�h�l.�I�Z�l�_�g�l�d�_ �'�l���g�f�' �[�_�j�����^�', �`�_ �[�Z�r�d�Z

�`�h�e �f�_�g�_�g �Z�q�u�e�]�Z�g �f�Z�Z�e�u�f�Z�l �Z�g�^�Z�g
�Z�j�u �d�h�f�f�_�j�p�b�y�e�u�d �k�u�j �[�h�e�m�i �k�Z�g�Z�e-�[�Z�c�l.�:�\�l�h�j�^�m�d  �m�d�m�d�:�\�l�h�j�^�m�d �Z�d�u�g-�`�Z�a�m�m�q�m�e�Z�j�]�Z, �d�h�f�i�h-�a�b�l�h�j�e�h�j�]�h, �d�h�f�i�v�x�l�_�j�^�b�d �i�j�h�]�j�Z�f-�f�b�k�l�l�_�j�]�_, �\�_�[-�k�Z�c�l�l�Z�j�^�u�g �^�b�a�Z�c�g�_�j-�e�_�j�b�g�_ �`�Z�g�Z �[�Z�r�d�Z �l���a�����q���e�'�j�]�'

�Z�e�Z�j�^�u�g �Z�^�Z�[�b�c, �d�'�j�d�'�f, �^�j�Z�f�Z�e�u�d
�`�Z�j�Z�l�m�m�e�Z�j�u�g�Z, �[.�Z., «�q�u�]�Z�j�f�Z�e�Z�j�u-�g�Z» �d�h�j�]�h�h �m�d�m�m�]�m�g �Z�e�m�m ���q���g �[�_�j�b-�e�_�l. �:�\�l�h�j�^�m�d �m�d�m�d �d�b�l�_�i�l�_�j�^�b�g, �`�m�j-�g�Z�e�^�Z�j�^�u�g, �]�_�a�b�l�l�_�j�^�b�g, �f�m�a�u�d�Z�e�u�d

�d�h�f�i�h�a�b�p�b�y�e�Z�j�^�u�g, �`�b�\�h�i�b�k�v�l�_�j�^�b�g,�n�h�l�h�k���j�'�l�l�'�j�^���g, �k�d�m�e�v�i�l�m�j�Z�e�Z�j�^�u�g,�Z�j�o�b�l�_�d�l�m�j�Z�e�u�d �^�h�e�[�h�h�j�e�h�j�^�m�g,�n�b�e�v�f�^�_�j�^�b�g, �d�h�f�i�v�x�l�_�j�^�b�d �i�j�h-�]�j�Z�f�f�Z�e�Z�j�^�u�g, �\�b�^�_�h�h�x�g�^�Z�j�^�u�g �`�Z�g�Z
�h�j�b�]�b�g�Z�e�^�m�m �f�Z�Z�e�u�f�Z�l �[�Z�a�Z�e�Z�j�u�g

�d�Z�f�l�u�]�Z�g �d�'�i�l�'�]�'�g �h�j�b�]�b�g�Z�e�^�m�m �q�u-�]�Z�j�f�Z�e�Z�j�^�u�g �m�d�m�d�l�m�d �d�h�j�]�h�e�m�r�m�g
�d�Z�f�k�u�a �d�u�e�Z�l. �;�b�j�h�d, �Z�e �b�^�_�y�g�u�[�b�e-�^�b�j�Ÿ�Ÿ�g�Ÿ �]�Z�g�Z �d�h�j�]�h�c�l; �q�u�]�Z�j�f�Z�g�u�g

�g�_�]�b�a�b�g�^�_ �`�Z�l�d�Z�g �b�^�_�y�g�u, �`�_ �d�h�g�p�_�i-�p�b�y�g�u �d�h�j�]�h�[�h�c�l.�G�_�]�b�a�]�b �'�a�]�'�q�'�e���d
�f�u�g�Z �m�r�m�g�^�Z �`�Z�l�Z�l. �W�]�_�j �b�^�_�y �[�Z�r�d�Z

�[�Z�r�d�Z �l���j�^�' �[�_�j�b�e�k�_, �Z�g�^�Z �Z�e
�Z�\�l�h�j�^�m�d �m�d�m�d�l�m �[�m�a�^�m �^�_�i

�w�k �_�i�l�_�e�b�g�[�_�c�l. �:�\�l�h�j�^�m�d �m�d�m�d
�q�u�]�Z�j�f�Z�g�u�g �Z�\�l�h�j�m�g�Z �`�_

�`�Z�j�Z�l�m�m�q�m�k�m�g�Z �m�e�m�l�l�m�d �f�u�c�a�Z�f�^�Z�j�^�Z
�d�Z�j�Z�e�]�Z�g �f�'�'�g�'�l�l�', �Z�g�u�g

�q�u�]�Z�j�f�Z�k�u�g�Z �Z�j �l���j�^���� �'�a�]�'�q�'
�m�d�m�d�l�Z�j�^�u �[�_�j�_�l.

Стартап жашыруун  маалыматтын
чоң көлөмүнө ээ болушу мүмкүн.
Алардын айрымдары потенциалдуу
патентке ээ жана мындай
маалыматтардын баары купуя
сакталса, коммерциялык сыр катары
классификацияланып, коргоого
алынышы мүмкүн. Стартап
стратегиялык себептерден улам
өзүнүн патентке жарамдуу
маалыматын жашыруун сактоону
чечиши мүмкүн, анткени ал
патентке өтүнмө бергенде бул
маалыматты ачыкка чыгарышы
керек болот. Патентке өтүнмө
берүүдө, же башка жол менен
ачылган маалымат андан ары
коммерциялык сыр болуп саналбайт.

Автордук укук
Автордук акын-жазуучуларга,
композиторлорго, компьютердик
программачыларга, веб-сайттардын
дизайнерлерине жана башка
түзүүчүлөргө алардын адабий,
көркөм, драмалык жаратууларына,
б.а., «чыгармаларына» коргоо
укуугун алуу үчүн берилет. Автордук
укук китептердин, журналдардын,
гезиттердин,                                музыка-
лык композициялардын,
живописьтердин, фотосүрөттөрдүн,
скульптуралардын, архитектуралык
долбоорлордун, фильмдердин,
компьютердик программалардын,
видеооюндардын жана оригиналдуу
маалымат базаларын камтыган
көптөгөн оригиналдуу
чыгармалардын укуктук корголушун
камсыз кылат. Бирок, ал идеяны
туюн-тууну гана коргойт;
чыгарманын негизинде жаткан
идеяны, же концепцияны коргобойт.
Негизги өзгөчөлүк мына ушунда
жатат. Эгер идея башка түрдө
берилсе, анда ал автордук укукту
бузду деп эсептелинбейт. Автордук
укук чыгарманын авторуна же
жаратуучусуна улуттук мыйзамдарда
каралган мөөнөттө, анын
чыгармасына ар түрдүү өзгөчө
укуктарды берет.
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Көпчүлүк өлкөлөрдө автордук
укук автордун жашаган бардык
мөөнөттун агалыгында жана ал
көз жумгандан кийин 50 жылга
чейин корголот; ал эми кээ бир
өлкөлөрдө, анын ичинен Америка
Кошмо Штаттарында жана Европа
өлкөлөрүндө автордук укук андан
да көп мезгилге чейин корголот.
Бул укуктар автордун өзүнүн
чыгармасынын экономикалык
пайдалануусун ар түрдүү ыкмалар
менен көзөмөлдөөгө жана андан
акы алууга мумкүндүк берет.
Мындан сырткары, автордук укук
автордун кадырбаркын жана
намысын коргоону камсыз кылган
“жеке мүлктүк эмес укукка” ээ
болуусуна шарт түзөт. Эреже ката-
ры, автор бул укуктарды өткөрүп
бере албайт3.

Товардык белгилер
Ар түрдүү товарлардын жана
кызмат көрсөтүүлөрдүн
(сөздөрдү, аталыштарды,
тамгаларды, сандарды,
чиймелерди, сүрөттөрдү,
формаларды, түстөрдү,
эмблемаларды жана алардын
айкалыштарын өзүнө камтыган)
айырмачылыгын камсыздаган ар
кандай     белгилөөлөр      товардык
белги катары колдонулушу
мүмкүн. Көпчүлүк өлкөлөрдө
товардык белгилер категориясына
ярлыктар, жарнамалык ураандар
жана аталыштар да кириши
мүмкүн. Товардык белгини
укуктук коргоо аны каттоо менен,
ал эми кээ бир өлкөлөрдө аны
колдонуу менен камсыз кылынат.
Товардык белгини каттоо үчүн
товардык белгилер боюнча улуттук
же аймактык ведомствонун
тиешелүү каттоо формасын
толтуруу абзел.      Ал    эми ведом-
ство жергиликтүү мыйзамдарга
ылайык, товардык белгини алууга
болгон өтүнмөнү карап чыгып,
аны каттайт же каттодон баш
тартат.               Коргоо          мөөнөтү
ар                      кандай               болушу

мүмкүн, бирок көпчүлүк
өлкөлөрдө товардык белги 10
жылга корголот. Эгерде узартуу
акысы каттоо мөөнөтү аяктаганга
чейин өз убагында төлөнсө, каттоо
чексиз санда жаңыртылышы
мүмкүн (негизинен 10 жылда
бир)4.

Өнөр жай үлгүлөрү
«Өнөр жай үлгүсү» термини про-
дуктунун  декоративдик же
эстетикалык аспектин
түшүндүрөт. Продукт белгиленген
шарттарды сактаган учурда өнөр
жай үлгүсү катары коргоо ала
алат. Коргоо продуктунун
техникалык же функционалдык
аспектине жүргүзүлбөйт. Өнөр
жай үлгүсүн каттоо үчүн улуттук
же аймактык өтүнмөнү тиешүлүү
улуттук же аймактык ИМ
ведомствосуна берүү зарыл. Өнөр
жай үлгүсүнүн жарактуу мөөнөтү
10    жылды   түзөт,   бирок өлкөгө
карата өзгөрүшү мүмкүн 5.

Башка интеллектуалдык
менчик укуктары6
- Пайдалуу моделдер, башкача
«кыска мөөнөттүү патенттер»,
«чакан патенттер», же
«инновациялык патенттер» деп
аталып жүрөт. Көпчүлүк өлкөлөр-
дө ойлоп табуунун кээ бир
түрлөрү, анын ичинде мурда
ойлоп табылган продуктулардын
үстүнөн  иштеп чыгуулар да
пайдалуу моделдер катары
коргоого алынат.
- Өсүмдүктөрдүн жаңы сорттору.
Көптөгөн өлкөлөрдө
өсүмдүктөрдүн жаңы сортторун
киргизүү менен алектенген
селекциячылар «селекциячы-
лардын укугунун» негизинде
укуктук коргоо алышат.
- Интегралдык микросхемаларды
компоновкалоочу чечимдер (топо-
логия). Интегралдык
микросхемалардын композициясы
же  түпнускасын компоновкалоо
көчүрүп алуудан коргойт.

Киришүү
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Бул жерде ИМ укуктары жеке
укуктар катары белгиленгени
менен, иш жүзүндө алар бүтүндөй
товарларды коргоо жана сатуу
үчүн айкалыштырылып
колдонулат. Мисалга, смартфонду
алалы. Патенттер маалыматты
иштетүүдөн тартып сүрөткө
тартуу технологиясына чейинки
ишин коргоону камсыздайт;
товардык белгилер анын
фирмалык белгисин жана
уникалдуулугун коргойт; өнөр жай
үлгүсү анын формасын жана
жалпы сырткы көрүнүшүн
коргойт; автордук укук анда
колдонулган программалык
камсыздоонун баштапкы кодун
коргойт; коммерциялык сыр
аппаратты дүйнөлүк рынокто
коммерциялаштыруу үчүн
колдонулган маркетинг стратегия-
ларын коргойт.

ИМди жараткан стартап
ИМди колдонгон
стартапка каршы

Аталган колдонмонмодо ИМди
жараткан стартап менен ИМди
колдонгон стартаптын айырмасын
белгилей кетсек туура болот.
“ИМди колдонгон стартап” өзүнүн
бизнес-идеясын ишке ашыруу
үчүн технологияга муктаж стар-
тап. Ал эми, “ИМди жараткан стар-
тап” өзүнүн ишине бизнес-идеяны
ийгиликтүү ишке ашырууга талап
кылынган негизги ИМ объектисин
негиздеген стартап.
Эрежеге ылайык, ИМди колдонгон
стартап изилдөөлөр жана иштеп
чыгуулар менен алектенбейт же
толугу менен алектенбейт жана
автордук материалдарды же
программалык камсыздоолордуну
жаратпайт же толугу менен
алектенбейт.

“ИМди жараткан стартап” өзүнүн
ишине бизнес-идеяны ийгиликтүү
ишке ашырууга талап кылынган
негизги ИМ объектисин негиздеген
стартап.

Адатта мындай компаниялар - ин-
тернет-стартаптар, колдонмо про-
граммаларды иштеп чыгуу
компаниялары же соода интернет-
аянтчалары. Airbnb же Uber
компанияларын мисалга келтир-
сек болот. Алардан айырмаланып
ИМди жараткан стартап ИМ укугу
менен корголгон техникалык
чечимге ээ өзүнүн бизнес-
идеясына негизделет. Мунун
кадимки мисалы, өзү алган, же
жогорку окуу жайы, же илимий-
изилдөө мекемесинен лицензиялоо
жолу менен алынган, патент менен
корголгон жаңычыл техникалык
иштелмелер. Практикада
инновациялык стартаптарды так,
даана бөлүү мүмкүн эмес.
Көпчүлүк инновациялык
стартаптар белгилүү бир
диапазондо болот: ИМ колдонгон
стартап белгилүү бир өлчөмдө
ИМди өндүрсө, ал эми ИМди
жараткан стартап ИМди белгилүү
бир өлчөмдө гана пайдаланат.
Өзүнүн бизнес-идеясын ишке
ашырууга киришкенге чейин ИМди
колдонгон көпчүлүк стартаптар
ИМ укугу менен корголгон жана
үчүнчү жактарга тиешелүү
технологияны сатып алат, же
лицензиялашат. Мындан
сырткары, алардын көпчүлүгү
өзүнүн бизнес-идеясын жүзөгө
ашыруу үчүн керектүү болгон
чечимдерди иштеп чыгууга үчүнчү
жактар менен келишим түзүшөт.
Адатта, белгилүү бир ийгиликке
жеткенден кийин алар чечимди
өздөрү иштеп чыгууга жана ИМге
болгон    укуктарын    потенциалдуу
генерациялоого  активдүү
киришет.  Мындай укуктардын
категориясына көбүнчө товардык
белгилер, кээ бир учурларда
белгилүү бир алгоритмдер,
колдонуучулук интерфейстерге
болгон базалык автордук укуктар
ж.б. кирет.

Идеяларды коммерциялаштыруу
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Бирок кээ бир эксперттер бул
ыкма бардык технологияларга
туура келбестигин айтып келишет.
Европа комиссиясы жана Улуу
Биританиянын мамлекеттик сек-
тору ТДД моделди
ыңгайлаштырган субъектилер-
дин катарына кирет. Ар бир техни-
калык долбоор белгилүү бир пара-
метрлер       боюнча           бааланат
жана           ТДД               шкаласына
ылайык, классификацияланат
(жиктештирилет). Баалоо тогуз (9)
шкала менен эсептелет. ТДД-1
ыйгарылган продукт даярдык
деңгээлинин начардыгын
билдирсе, ал эми  ТДД-9 ыйга-
рылган продукт толугу менен
жетилгендигин7 аныктайт.

Ишмердигин ийгиликтүү
өнүктүргөн шартта, алар
лицензиянын негизинде алган
программалык камсыздоону өр-
күндөтүү аркылуу жаңы ИМ
объектисин түзө алышат,
өздөрүнүн программалык
камсыздоосун түзө алышат же
сунушталган продуктуга жаңы
функцияларды кошо алышат.
Мезгилдердин өтүшү менен
коммерциялык жашыруун
сырларды чогултушат. ИМди
колдонгон Airbnb, Uber жана
Alibaba сыяктуу ийгиликтүү стар-
таптар  ИМди бара-бара көбөйтүп,
үчүнчү жактарга  тиешелүү
ИМди    жана атаандаштыктык
артыкчылыгын сактоо, же
бекемдөө үчүн кенен патенттик
портфелдерди сатып алышат.

Ийгиликтүү ишин баштагандан
кийин туура каржыланган ИМди
жараткан стартаптар
каражаттарды изилдөөлөргө,
иштелмелерге жана жаңы ИМди
түзүүгө салууну улантат.

Технологиянын даярдык
деңгээли (ТДД) жөнүндө
көрсөтмө

Технологиянын даярдык деңгээли
– технологиянын же продуктунун
коммерциялаштыруу баскычына
жакындоо деңгээлин баалоочу
мүнөздөмө (Сүрөт 1.). Ал
космостук технологиялардын
жетилүү деңгээлин баалоо үчүн
Америка Кошмо Штатынын аэро-
навтика жана космостук алкакты
изилдөө боюнча улуттук
башкармалыгы  (АКАИУБ)
тарабынан иштелип чыккан
усулдукка негизделген жана
азыркы учурда да ар түрдүү
тармактарда кенен колдонулуп
келет.

Киришүү
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Arçelik A.Ş. компаниясынын тарыхы

Түркияда жайгашкан Arçelik A.Ş.
компаниясы 1955-жылы Koç
Holding компаниялар тобунун
туунду компаниясы катары негиз-
делген. Компания тиричилик тех-
никасын жана кеңири керек-
телүүчү товарларды өндүрүп,
жүздөн ашуун өлкөлөргө таратат.

2004-жылы Arçelik компаниясы
Telve® белгиси менен кофе
кайнатуучу-туркуну рынокко
чыгарган. Түрк кофеси күчтүү
даамы менен белгилүү, ал эми
аны кайнатуунун салттуу ыкмасы
ЮНЕСКО тарабынан таанылып,
материалдык эмес маданий
мурастардын8  тизмесине
киргизилген.

Түркияда кофени даярдоо эски
салттардан болуп саналат, дал
ошондуктан керектөөчүлөр кофе
кайнатуунун заманбап ыкмала-
рын четке кага тургандыгы турган
иш. Арийне салттуу түрк кофесин
даярдаган машинаны түзүү чоң
техникалык жана маркетингдин
милдет болучу.

Telve® кофе кайнаткычты жара-
туунун негизин түзгөн идея 2001-
жылдын аягында пайда болгон.
2002-жылдын январь айында
Arçelik компаниясынын ИИТКИ
бөлүмүнүн инженерлери түрк ко-
фесинин өзгөчө мүнөзүн билүү
максатында кофени кайнатуунун
салттуу ыкмасын изилдөөнү баш-
ташкан. Изилдөөчүлөр түрк ко-
фесинин эмнеден жасалганды-
гын билүү үчүн сурамжылоо жүр-
гүзүшүп, түрк кофеканаларын кы-
дырып чыгышкан. Алардын кээ
бир изилдөөлөрүнүн натыйжала-
ры  муздак сууну алып,
суусундукту жай отко ысытып,
көбүктү сактап калуу үчүн
аралаштырбай толук кайнаганга
чейин оттон чыгарбоо сыяктуу, 
көңүл чөгөөрлүк болуп чыкты:
Процессти автоматташтыруу
үчүн ар бир көйгөйдү чечүүчү
техникалык чечимдерди издөө
керектелген.

Идеяларды коммерциялаштыруу
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Arçelik компаниясынын
лабораториясында 2002-жылдын
сентябрь айында алгачкы кофе
кайнаткычтын конструкциялоо
концепциясы иштелип чыккан. 2003-
жылга  Arçelik компаниясынын
кызматкерлеринин командасы ички
текшерип көрүүдөн өткөрүшүп,
акыркы жыйынтыктоочу прототипти
бекитишкен.
Arçelik компаниясынын командасы
өздөрүнүн ойлоп тапкан  инноваци-
ялык чечимин коргоо үчүн патент
алуу керектигин түшүнүшүп,  па-
тенттик маалымат базаларынан из-
дөө жүргүзүшүп,     ошол  учурда 
рынокто болгон кофе кайнаткыч ма-
шиналарды изилдеп чыгышкан. 
Изилдөөнүн жыйынтыгында 
рынокто түздөн-түз атаандаш болчу 
продуктулардын жоктугу белгилүү 
болгон. Бирок атаандаштык ланд-
шафт жөнүндө баалуу маалымат 
алууга шарт түзгөн жана Arçelik 
компаниясынын тоокелдиктерин 
азайтууга жардам берген бир нече 
патенттер табылды. 
Жыйынтыгында компания
продуктуну жана анын  технология-
сын коргоо үчүн сегиз (8) эл аралык
патенттик өтүнмө,   үч (3) товардык
белгиге жана үч (3) өнөр жай үл-
гүсүн каттоого өтүнмө берди.

Мыкты маркетингдик жана маалы-
маттык кампанияны жүргүзгөндөн
кийин продукт 2004-жылдын авгу-
стунда рынокко киргизилген. Telve®
маркасындагы кофе кайнаткыч түрк
кофесин автоматтык кайнатуу бо-
юнча жападан жалгыз машина ката-
ры белгилүү болду. Анын коммер-
циялык ийгилиги ИИТКИ жүргүзгөн
команданын мүчөлөрүн да таң кал-
тырды.

2019

2017

2016

2016

2015

2006

2004

Киришүү
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ТДД  9

ТДД  8

ТДД  7

ТДД  6

ТДД  5

ТДД  4

ТДД  3

ТДД  2

ТДД  1

Сынап көрүү, ту-
тумду киргизүү жана
жандандыруу

Тутумду/тутумчаны
иштеп чыгуу

Технологияны
көрсөтүү

Технологияны жак-
шыртуу

Практикалык жүзөгө
ашырылуусун тастык-
тоо үчүн изилдөө

Базалык техникалык
изилдөө

Анан сөзсүз түрдө үчүнчү жактар
чыгарган контрафакттар пайда бол-
ду. Бирок, Arçelik компаниясынын
ИМ жаатындагы  күчтүү стратегия-
сы анын атаандаштыкка туруштук
берүүсүнө шарт түздү. Ал стратегия
компаниянын атаандаштарынан
коргонуусун           камсыз       кылып, 
рынокто башка атаандаш
продуктулар чыкканга чейин 10 жыл
аралыгында өзүнүн татыктуу атын
жана аброюн сактап калуусуна
көмөктөштү.

Атаандаштар пайда болгонго чейин
Telve® маркасындагы кофе
кайнаткыч бир топ маанилүү болгон
жакшыртууларды ишке ашыруу
менен   лидер катарында рынокто
өзүн татыктуу көрсөтө алды. Андан
соң компаниянын жаңы
продуктулары чыкты. Анын ичинен
Telve® экинчи муундагы 9 чынылык
өндүрүмгө ээ жана капсулалык
машинасы менен Pro Telve® кофе
кайнаткычы рынокко чыкты. Компа-
ния дагы 22 патент алып, дизайн
үчүн бир нече эл аралык
сыйлыктарды алды.

Азыркы учурда Telve® маркасынын
продукттук портфелинде 75
патенттик-аналогдук бирикмелерге
бириктирилген 300 патенттик
өтүнмө жана патент, үч (3)
катталган товардык белги, сегиз (8)
өнөр жай үлгүсү жана 12 өнөр жай
үлгүсүнө өтүнмө бар.

ТДДны технологияга же
долбоорго ыйгаруу компанияга
аларды инновациялык чынжырга
жайгаштыруусуна мүмкүндүк бе-
рет. Эрежеге ылайык, төмөнкү
ТДДны алган долбоор рынокко
киргизүүгө  даяр болгонго чейин
маанилүү  иштеп  чыгууларга
муктаж экендигин билдирет.

Мындай көрсөткүч ишкерлерге
бул факторду өнүктүрүүгө андан
ары каражат бөлүү     шартында
эске алууга            мүмкүндүк
берет. Технологияны
лицензиялоого байланыштуу
мүмкүнчүлүктөрдү жана
варианттарды каржылоого
каражат бөлүү ТДДнын
көрсөткүчүнөн да көз каранды.
Ал башка чечимдерди каржылоого
байланыштуу чечимдерди кабыл
алууга көмөктөшөт. Бирок
рынокко технологияны
киргизүүгө керектелген убакыт
көптөгөн        факторлордон  көз 
каранды болот.

1-сүрөт. Технологиянын даярдык
деңгээли

Булак: Америка Кошмо Штаттарынын аэронавтика
жана космостук алкакты изилдөө боюнча улуттук
башкармалыгы.

Идеяларды коммерциялаштыруу
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Бизнес модель менен
бизнеспланды салыштыруу

Ийгиликтүү ишкер керек-
төөчүлөрдү аларга жага турган
продукт же кызмат көрсөтүү ме-
нен камсыз кылат. Стартап
өзүнүн бизнес-моделинде
керектөөчүлөр жогору баалаган
нерсени, аныктоо, түзүү жана
берүү үчүн керектелүүчү
убакытты, киреше табууга
тиешелүү божомолун жана
учурдагы   атандаштыкка    жарам-
дуулугун, сатып алуучулардын
келечектүү чөйрөсүн ж.б.9
аныктайт. Бизнеспланда операция
жана финансылык аспектилердин
эсеби менен ишкер кантип өзүнүн
бизнесмоделин жүзөгө ашыра
тургандыгын толук сүрөттөп
жазат. Бизнесплан жаңы
ишкананын келечегин пландаган
маанилүү стратегиялык документ
болгондуктан, жалпы көлөмдүү
бизнеспланды даярдоо ишкерден
так божомолдорду түзүүнү талап
кылат. Бизнести түзүүнүн
баштапкы этабында турган
көпчүлүк ишкерлерде         бизнес-
планда көрсөтүүгө керектүү
болгон маанилүү элементтерди
так, даана божолмолдой алчу же-
тиштүү көлөмдөгү маалыматтар
болбойт.

Ошондуктан стартапты түзүүнүн
баштапкы этаптарында стартап
(түзгөндөн кийин)       сунуштоону
каалаган баалуулукту аныктап
берүүчү бир топ ийкемдүү бизнес-
моделдерди колдонуу сунушталат.
Анткен менен ишкер, туура божо-
молдоону түзүүнү шарттаган ке-
ректүү өлчөмдөгү рыноктук маа-
лыматтарды чогултуп, бизнес-мо-
делдин негизги элементтери так
аныкталгандан кийин бизнес-
план иштеп чыгууга убакыт
бөлүүсү абзел.

Компаниянын ИМге тишелүү
стратегиясы  бизнеспланга жара-
ша болушу керек жана анда биз-
нес-моделди ийгиликтүү жүзөгө
ашырууга ИМ кандай жардам бере
тургандыгы белгилениши шарт.

Киришүү
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Стартап жараткан инновациялык
продукт же процесс рынокто жаңы
болушу мүмкүн, мурда рынокто
бар продуктуну же кызмат
көрсөтүүнү жакшыртып, же
өндүрүшкө байланыштуу
убакытты же чыгымдарды
кыскартышы мүмкүн. Бардык эле
учурларда стартап өзүнүн бизнес-
планына жана аны баса белгилеп
турган ИМге тие-шелүү дал
келген стратегияны болушунча тез
иштеп чыгуусу абзел. Туура ИМ
портфелин түптөгөн стартап
атаандаштыкка болгон жөндөмүн
сактап, ошону менен бирге
атаандаштардын пайда болушун
кечиктирип, рынокто өз ордун
таба алат.

Патенттик укуктарды алуу
Көйгөйдүн техникалык чечимин
иштеп чыккан стартап чечимге
патенттик укук алуу жөнүндө
маселени карап көрсө болот. Па-
тент алуу үчүн, чечим жаңы,
ойлоп табуучулук деңгээлде жана
практикалык жактан пайдалуу
болушу керек. Эгерде башкалар
мындан мурун стартап тарабынан
иштелип чыккан ошол эле, же
ушул сыяктуу чечимге, идеяга же
продуктуга тиешелүү патенттик
укук алууга өтүнмө берген болсо,
ал    жаңы     болуп    эсептелинбейт
жана патенттик коргоо
мүмкүнчүлүгүн алуудан
четтетилет. Ошондуктан, мындан
мурун  ушул сыяктуу чечимдер
иштелип чыккандыгын, же
жоктугун аныктоо максатында
патенттик маалымат базаларынан
издөө жүргүзүү маанилүү.
Мындан сырткары, стартап
өзүнүн жеке аракеттеринин
артынан патент алуу
мүмкүнчүлүгүнөн чектеп алышы
мүмкүн. Патенттик өтүнмө
берүүгө          чейин       ачыкталган

ойлоп табуу жаңы катары
саналбайт, жана өтүнмө жаңычыл
талабына жооп бербейт. Кокустан
ачыктап алуу мисалы, соода
көргөзмөлөрүндө, тармактык
журналдарда жарыяланган
макалаларда, же үчүнчү жактар
менен болгон расмий эмес талкуу
учурунда болушу мүмкүн.
Ошондуктан, ойлоп табууну па-
тенттик өтүнмө берүүгө чейин
сыр катары сактоо маанилүү. Эгер
ачыктоо мисалга, керектөөчүлөр
жана жеткирип берүүчүлөр менен
болгон иштерде керек болуп
калса, анда аны маалыматты
ачыктабоо тууралуу келишим
менен коргоо жолу менен ишке
ашырылышы керек.
Патенттик өтүнмөнү берүүнү
ниеттенип жаткан стартап,
болушунча кыска мөөнөттүн
ичинде өтүнмө берүүгө аракет
кылышы керек. Өтүнмө берүү
процесси стартап техникалык
проблеманын техникалык
чечимин тапкандыгын
түшүнгөндө      эле,      тактап
айтканда, ал бир нерсе ойлоп
тапканда, ойлоп табуунун
натыйжалуулугун күбөлөндүргөн
жетиштүү маалыматтарга ээ
болгон учурдан тарта эле ишке
ашырылышы керек. Бардык
ойлоп табууларды жана
болжолдонгон продуктунун
бардык функцияларын тиешелүү
коргоону камсыздоо үчүн бир
нече патенттик өтүнмө берүү
керектелет.
Кээ бир стартаптар өтүнмө
берүүгө чейин продуктунун
акыркы үлгүсүнүн түзүлүшүнө
чейин күтө турууну туура
көрүшөт. Бул аябай тобокел стра-
тегия. Компаниялар аны
коргоонун алдын ала шарты ката-
ры рынокко товарды алып
чыгууга милдеттүү эмес.
Тетирисинче,      эгерде      коммер-
циялаштыруунун                  акыркы

Идеяларды коммерциялаштыруу
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этабын күтүп отурса, коргоо
алуунун маанилүү
мүмкүнчүлүгүнөн кол жууп
калышы мүмкүн. Ушул учурда
атаандаштар, же башка үчүнчү
тараптар ошондой эле, же ошол
сыяктуу техникалык чечимди
табууга жакындап калышы
мүмкүн.

Маанилүүсү, патенттик өтүнмө
туура толтурулуп, ойлоп табуунун
формуласында (коргоо чөйрөсү
аныкталып жаткан) ойлоп
табуунун бардык маанилүү
элементтери камтылышы зарыл.
Өтүнмөнү толтурууда стартап өзү
кантип жаңы технологияны кол-
донот, ошондой эле, аны
атаандаштар кантип колдонушу
мүмкүн экендигин ойлонушу
керек. Патенттик коргоо алуу
максатында өтүнмө берээрде стар-
тап, ойлоп табылган продуктуну
даярдоонун же аны колдонуунун
ар түрдүү ыкмаларын карап
чыгышы абзел. Патенттик
өтүнмөдө кенен ачыкталган
маалымат рыноктун өнүгүшүнө
жараша башкалардын башкача
табуусуна шарт түзүшү мүмкүн.

Патенттик өтүнмө кароодо
турганда, продуктуну жакшыртып,
алгачкы ачыктоонун камтуу
чөйрөсүн кеңейтүү менен
жакшыртууларды киргизүүгө бо-
лот. Бирок алгачкы өтүнмөдө
баштапкы ачыктоо маалымат-
тардын кенендигин,
маалыматтын бир бөлүгүн сыр ка-
тары сактоо менен толуктап койсо
болот. Коммерциялык көз караш
менен караганда, эки ыкманын
тең өзүнүн артыкчылыктары бар.

Патенттик өтүнмөнү тиешелүү
улуттук же аймактык патенттик
ведомстволорго берүү керек.
Техникалык көйгөйдү чечүү жана
ИМге карата натыйжалуу
стратегияны иштеп чыгуу үчүн
стартап өтүнмөнү          толтуруу
менен алектенген жана тишелүү
структура аркылуу өткөрүлгөн
бардык процессти патент берилген
учурга чейин көзөмөлдөөнү
камсыз кылган патенттик
ишенимдүү өкүлдү жалдоо туура-
луу ойлонуп көрүшү керек.

Патенттик өтүнмө бир нече
бөлүктөн турат. Анын катарына
ойлоп табуунун мазмуну, чиймеси
жана реферат катары белгилүү
болгон резюме кирет. Бирок
коргоо чөйрөсү ойлоп табуунун
формуласы деп аталган өтүн-
мөнүн бөлүгүнөн көз каранды.
Төмөндө өтүнмөнү кароонун
жалпы процессинин1  кыскача
сүрөттөмөсү келтирилген; эскерте
кетсек, бул процессти ар кайсы
өлкө өз-өзүнчө уюштурат.

1. Формалдык э к с п е р т из а .
Патенттик ведомство өтүнмөнү
тиешелүү административдик
талаптарга же формалдуулуктарга
ылайык текшерет. (Мисалга,
өтүнмөгө тиешелүү документтер
тиркелгенби? Алым төлөмү
жүргүзүлгөнбү?)
2. Издөө. Көпчүлүк өлкөлөрдө
патенттик ведомство аталган
өтүнмө жаңы экендигин аныктоо
үчүн издөө жүргүзөт. Маңызы
боюнча экспертиза жүргүзүүдө
(төмөндү караңыз)         патенттик
ведомство издөө
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учурунда табылган  патенттерге,
патенттик өтүнмөлөргө жана
башка жалпыга мүмкүн болгон
материалдарга таянышат.
3. Маңызы боюнча экспертиза
жүргүзүү. Патенттик ведомство
берилген өтүнмөнүн  патентке
тиешелүү бекитилген
критерийлерге      жооп        берген-
дигин, же жоктугун аныктайт.
Бардык эле ведомстволор маңызы
боюнча экспертиза жүргүзбөйт,
анын кээ бирлери бекитилген
мөөнөттө тиешелүү өтүнүч келип
түшкөн шартта гана жүргүзөт;
эгер андай өтүнүч жок болсо,
өтүнмөнү кароо токтотулушу
мүмкүн. Экспертизанын
жыйынтыгы жазуу түрүндө
өтүнмө ээсине же анын өкүлүнө
жиберилет. Көптөгөн өлкөлөрдө
өтүнмө ээсине экспертизанын
жүрүшүндө келип чыгышы мүм-
күн болгон каршы пикирлерге
жооп берүү же өтүнмөгө
өзгөртүү киргизүү мүмкүнчүлүгү
берилет. Бул көп учурда патенттик
өтүнмөнүн камтуу чөйрөсүн
кыскартууга алып келет.

4. Өтүнмөнү жарыялоо. Көпчүлүк
өлкөлөрдө өтүнмө алгачкы бер-
ген датасынан 18 айдан кийин
жарыяланат.

5. Берүү. Эгер экспертиза
процесси өтүнмө ээси үчүн оң
чечим менен жыйынтыкталса,
патенттик ведомство патент жана
патент тууралуу тастыктама берет.
Ошол эле учурда патенттик ведом-
ство патентти жарыялайт.

6. Каршы пикир. Көпчүлүк па-
тенттик ведомстволор үчүнчү
тараптар патентти берүүгө каршы
пикир билдирип калышы мүмкүн
болгон, мисалга ойлоп табуу жаңы
эмес экендигин негиздеген
мезгилди эске алышат.
Юрисдикцияга жараша каршы
пикир патент берилгенге чейин же
андан кийин каралышы мүмкүн.
Каршы пикир билдирүүгө
каралган мөөнөт өткөндөн кийин
үчүнчү тараптардын патентти
чакыртып алуу тууралуу арыз
берүү мүмкүнчүлүгү сакталат.

Идеяларды коммерциялаштыруу
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PASMX S.A. C.V. тобунан Griyum
компаниясы, Мексика

Ишкерлер
Кристина  Клоккиатти Але-
хандро де ла Мелендес
Франсиско Перес Нардони

ИМдин негизги портфели
Пайдалуу моделге берилген өтүнмө
Эки товардык белги
Ноу-хау Коммерциялык сырлар

Веб-сайт: www.griyum.com.mx

Продукт
Griyum компаниясы кара
чегирткелерден жогорку курамдагы
белоктуу унду өндүрөт. Кара
чегирткелерден алынган ун
салттуу унга караганда ден
соолукка пайдалуу, экологиялык
жактан таза жана андагы белоктун
курамы жогору.

Илгертен эле белоктун булагы уй-
дун эти болуп келген. Бирок малды
багуу айлана-чөйрөгө зыяндуу жы-
луулуктун бөлүнүп чыгышы жана
метандын пайда болушу менен
коштолот. Курт-кумурскалар 
белоктуалуунун альтернативдүү
арзан жана ишенимдүү булагы
болуп саналат. Griyum компаниясы
кара чегирткелерди өндүрүүнү
тандап алганынын себеби, аларды
үй шартында жана көп санда
багууга болот.

Интеллектуалдык менчик, про-
дукт жана бизнес-модель Griyum
компаниясы курт-кумурскаларды
өндүрүүнүн технологияларына се-
реп салуу менен талдоо жүргүзүп,
ИМге тиешелүү кесиптик кеңеш ал-
гандан соң, өзүнүн бизнес-идеясын
иштеп чыккан. Алгачкы этапта
компания эки товардык белгини
каттоого өтүнмө берип, аны ийги-
ликтүү каттаган. Анын портфелине
коммерциялык сырлар да кирет.
Азыркы учурда компания пайдалуу
моделди коргоону камсыздоого
өтүнмөнү даярдоо менен алек-
тенүүдө.

Griyum компаниясы убактылуу ин-
теллектуалдык менчик стратегия-
сынын негизинде стратегиялык
өнөктөштөр менен айыл жергесин-
деги чакан өндүрүүчүлөргө техно-
логияларды өткөрүп берүү үчүн
коммерциялык келишимдерди
түздү. Компания кара чегирткелер-
ди өстүрүү жана аны унга айланды-
руу процессинде иштелип чыккан
ноу-хауну натыйжалуу пайдалануу
үчүн «бизнес-бизнес» (би-ту-би)
түрүндөгү моделди колдонгон. Эми
ошол билим атаандаштыктагы ар-
тыкчылыкты камсыз кылат.

Өзүңүң жаңылыгың корго
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Бир килограмм унду өндүрүү үчүн
10000ден 12000ге чейинки кара че-
гиртке керектелет. Griyum компани-
ясынын негизги милдети өндүрүл-
гөн кара чегирткелердин санын
агро өнөр жай  комплексинин
деңгээлине чейин жеткирүү болчу.
Беш эсперименталдык кара чегирт-
ке баккан фермаларда иш алып
барган өндүрүштүк тарамдарды
жана өнөктөштөрдү түзүүнүн арты
менен Griyum компаниясы  азыркы
учурда        айына        80ден     100 
килограмга чейин ун өндүрүүгө
жөндөмдүү. Анын жакынкы
көксөгөн максаты айына 10-20 тон-
на ун өндүрүү.  Бул продукт
жергиликтүү рынок тарабынан
жогору бааланган. Стартап азыркы
мезгилде өзүнүн продуктусуна
болгон өсүүчү глобалдык суроо-
талапты канаттандырууга бар
аракетин жумшап жатат.

алып келген кызыкчылыктардын
кагылышы жаралат.

Коммерциялык сырды
коргоону камсыздоо

Жашыруун маалымат, анын
ичинде рынокко кирүү
стратегиялары, өндүрүш
ыкмалары жана кардарлардын
тизмеси, стартаптын айрыкча
анын алгачкы этаптарында, эң
баалуу активи болушу мүмкүн.
Ошондуктан бул активдерди
коммерциялык сыр катары
коргоо4 ийгиликти камсыздоо
өзгөчө мааниге ээ. Стартап
болушунча тез аранын ичинде
коммерциялык сырды
аныктоонун жана аларды
коргоону камсыздоочу ыкманы
табуусу керек.

Коммерциялык сырды коргоо
боюнча расмий каттоо процесси
деле жок. Бирок, коргоого укук
алуу үчүн аңсезимдүү чараларды
кабыл алуу зарыл. Мындай
чараларга төмөнкүлөрдү
киргизсе болот:
• «билүүгө          тийиш»      болгон-
дордун маалыматка жетүүсүн
чектөө;
• үчүнчү жактардын  маалыматка
физикалык жетүүсүн чектөө.

Өтүнмө берүүдө  биргеликте
ээлик кылуунун негизинде ИМди
коргоону камсыз кылууга көңүл
буруу керек. Мындай учурда
биргелешип ээлик кылуучулар
көпчүлүк учурда жана жаңылыш
түрдө эреже боюнча ИМди
бөлүшүп, үлүштү тең бөлүшүп
алабыз деп ойлошот. Чынында,
биргелешип ээлик кылууда ар бир
тарапка ИМге бардык укуктар
берилет3.   Тараптар ким ИМге ээ
болооруна макулдаша албаган
учурда биргелешкен өтүнмө
берүү аркылуу чечилет. Прак-
тикада  биргелешип ээлик
кылууда турган ИМди башкаруу
жана аны колдонуу өзгөчө
патенттерге байланыштуу татаал
болушу мүмкүн. Ошондуктан ар
бир тараптын укуктары
биргелешкен менчик жөнүндө
өзүнчө келишимде белгилениши
керек.

Эгер биргелешип ээлик
кылуучулар биргелешип ээлик
кылууда так бир макулдашууга
келишпесе, келишимдин
бузулушуна алып келген
кызыкчылыктардын кагылышы
жаралат.

ИМди коргоону камсыздоого
биргелешип өтүнмө берүүдөн
мурун ИМ чөйрөсүндөгү
тажрыйбалуу юристтен кеңеш
алуу керек.

Идеяларды коммерциялаштыруу
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Мисалга, компаниянын
имаратына жана лабораториялар
сыяктуу маанилүү опурталдуу
зоналарга кирүү мүм-
күнчүлүгүн көзөмөлдөө;
•  Азыркы учурдагы маалыматты
санариптик түрдө көчүрүп
алуунун оңойлугун эске алуу
менен жумуш орундарынан купуя
маалыматардын сыртка
чыкпоосу үчүн жол-жоболорду
киргизүү;
•  Компьютердик файлдарга жана
серверлерге кирүү
мүмкүнчүлүктөрүн көзөмөлдөө,
коргонуу максатында паролдорду
жана брандмауэрлерди колдонуу;
•Кызматкерлер, жеткирип
берүүчүлөр жана өнөктөштөр
менен маалыматты ачыктабоо
жөнүндө келишим түзүү;
•Жашыруун маалыматты алган
тараптардын алган маалыматын
ачыктап, санкцияланбаган  түрдө
колдонуусуна тыюу салуу;
•Кызматкерлерди              коммер-
циялык сырды коргоого
байланыштуу саясат менен
тааныштыруу жана жамааттык
коммерциялык сырларды
коргоону камсыздоочу
практикалык чараларды кабыл
алуу.

Коммерциялык сырларды
коргоону камсыздоо саясаты
өлкөгө, объектини коргоо жана
укуктук колдонуу чараларына
байланыштуу өзгөрүп тураары
эсиңизде болсун.

Автордук укукту коргоо

Товардык белгилер, өнөр жай
үлгүсүнө болгон укук жана
патенттерден айырмаланып
автордук укук ишке ашкан
процессти каттоону, же авторлор
тарабынан коргоо алуучу
официалдуу кайрылууларды
берүүнү талап кылбайт.

Автордук укук  коргоого жарамдуу
чыгарманын жаралган учурунан
тарта эле пайда болот. Ошентсе
да, автордук укук менен
корголуучу негизги элементтерди
ушундай мүмкүнчүлүктөрдү бер-
ген өлкөлөрдө автордук укук
боюнча улуттук ведомствого
каттап коюу сунушталат, (мисалы,
Америка Кошмо Штаттары).
Катто учрунда чыгарма жаралган
болжолдуу дата белгиленип,
автордук укук бекитилет. Мындай
шарт чыгарманын түзүүчүсүнө
автордук укуктун сакталышын
камсыздап, ушул укуктардын
бузулушуна айыптоолордон өзүн
коргошуна жардам берет.
Стартаптар үчүнчү жактар
автордук укук талап кылынганын
билиши үчүн жана эгер бар
болсо, төлөм алууну жеңилдетүү
үчүн өздөрүнүн продуктуларына
жана документтерине © белгиси
түрүндө автордук укук тууралуу
белгини, же тиешелүү
маалыматты көрсөтүүгө аракет
кылышы керек. Ал эми санарип
форматтагы чыгармалар болсо,
анда мета берилмелерде автордук
укук (жана чектеш укуктар)
тууралуу маалыматтарды
көрсөтүп, автордук
чегерүүлөрдүн же сыйакылардын
башка форматта түшүү
процессин жеңилдетүү үчүн
идентификациялык
каражаттарды (эгерде бар болсо)
жана стандарттык тармактык
форматтарды      колдонуу      туура
болот.

Өзүңүң жаңылыгың корго
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Көйгөйдү чечүүчү, же бар болгон
чечимдерди жакшыртуучу
продуктуну же кызмат
көрсөтүүнү түзүү, аларды ИМ
укуктары менен коргоо жетиш-
сиз. Стартап керектөөчүлөрдү
өзүнө тартып, рынокто
атаандаштык жагдайды (абалды)
камсыздашы керек.
Керектөөчүлөр өзүнө керектүү
продуктуну эч кандай
кыйынчылыксыз табууну жана
аларга ишеним артуу
мүмкүнчүлүгүн алууну каалашат.
Алар дал ошондой продуктуну
таап, жактыргандан кийин кайра-
кайра сатып алат жана ага
биротоло үйрөнүп калат.

Ошондуктан, стартап алгач
кантип өзүнүн продуктусунун так
айырмачылыгын камсыздай
тургандыгы тууралуу ойлонушу
керек. Ал үчүн керектөөчүлөр
таанып-билип, жеңил эстей алчу
тийиштүү аталышты, логотипти,
же башка белгини туура тандашы
керек болот. Мындан сырткары,
ал өзүнүн продуктусун сатып
алуучуну өзүнө тартып ала
тургандай кылып, сырткы
көрүнүшүн өзгөчөлөнтүп, же
башкача формада жасалгалашы
мүмкүн. Дал ушул элемент
натыйжалуу маркетинг үчүн
өзгөчө мааниге ээ жана товардык
белгилер, өнөр жай үлгүсүнө
болгон укук жана автордук укук
менен коргоо алышы мүмкүн.

Ылайыктуу (жарашыктуу)
аталышты тандоодон, же
көрүнүктүү дизайнды түзүүдөн
мурун стартап башка
бирөөлөрдүн ошондой эле
продуктуга тиешелүү аталышты
же окшош дизайнды

каттоого өтүнмө бергендигин же
жоктугун аныкташы керек.
Товардык белгилер  жана өнөр
жай үлгүлөрү тууралуу
маалыматтарды өзүнө камтыган
акысыз негиздеги маалымат
базалары стартаптарга
мурдакийин ушул сыяктуу
товардык белгилер же өнөр жай
үлгүлөрү катталгандыгын, же
катталбагандыгын аныктоого
мүмкүнчүлүк берет. Ушундай
текшерүү стартаптарга колдонууга
болбой турган, аталышка же
дизайнга негизделген
маркетингдик иштеп чыгууларга
убакыт коротпогонго көмөктөш
болот. Ошондой эле, стартап
тандап алган аталышты же
дизайнды көчүрүп алды деп,
үчүнчү тараптардын колдонууга
каршылык көрсөтүү аракетин
алдын алат. Катачылыктар
кымбатка турушу мүмкүн.
Товардык белги же өнөр жай
үлгүсү катталбастан эле рынокто
колдонулуп жаткан болсо да, стар-
тап өзүнүн продуктусунун
дизайнын өзгөртүүгө же жаңы
стратегиялык маркетинг иштеп
чыгууга аргасыз болушу мүмкүн.
Ошондуктан иш баштоонун
алгачкы этаптарында эле онлайн
издөө жүргүзүү милдеттүү түрдө
сунушталат.

Ошону менен бирге стартап
продуктусун жайылтууну
көксөгөн  жергиликтүү эле
рынокту эмес, тышкы ры-
нокторду да камтыган издөө
жүргүзүү керек. Алгачкы издөөнү
ИМБДУнун улуттук маалымат
базаларынан1 жүргүзсө болот;
кененирээк маалыматты жеке
түзүмдөрдөн алууга болот (ИМ
боюнча маалымат базаларын
колдонууга арналган бөлүмдүн
74-бетин караңыз).

Идеяларды коммерциялаштыруу
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Товардык белгиге
укуктарды алуу

Товардык белгиге укукту белгини
каттоого тиешелүү өтүнмөнү
берүү жолу менен алса болот. Ал
эми кээ бир өлкөлөрдө жөн гана
коммерциялык ишмердикте
колдонулган, катталбаган
товардык белгиге укуктук коргоо
алууга болот. Бирок товардык
белгини каттоо эң мыкты
коргоону камсыздайт жана
бренддин имиджин түзүүнүн,
керектөөчүлөрдүн ишенимине ээ
болуунун, өзүнүн аброюн бе-
кемдөөнүн ишенимдүү ыкмасы
болуп саналат.

Ребрендингге байланыштуу
мүмкүн болгон чыгымдарды
болтурбоо үчүн стартап
продуктуну рынокко алып
чыгуудан мурда, эрежеге ылайык,
товардык белгини каттоо үчүн
өзүнүн ИМ боюнча улуттук (же
аймактык) ведомствосуна өтүнмө
бериши керек. Эгерде товардык
белгини каттоого өтүнмө
канааттандырбаса, төмөндө кайсы
өлкөгө2 байланыштуу экендигине
карата өзгөрүшү мүмкүн болгон
товардык белгилерди каттоо
процессинин базалык обзору
келтирилген. Стартап өтүнмө
берүү жана каттоо процессин
коштоо максатында товардык
белгилер боюнча адистештирилген
ишенимдүү өкүлдү жалдаса болот.

1. Өтүнмөнүн бланкы. Өтүнмө
ээси алгач товардык белгини
каттоо үчүн тийиштүү түрдө
толтурулган өтүнмөнүн бланкын
толтурушу  керек.

Ал бланкта коммерциялык
ишкананын байланыш
маалыматтары, белгинин
графикалык сүрөтү (форматка
өзгөчө шарттар бекитилиши
мүмкүн) жана товардык белги
суралып жаткан товарлардын жана
кызмат көрсөтүүлөрдүн
сыпаттамасы чагылдырылат.
(Продуктулар негизинен Товарлар-
дын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн
эл аралык жиктештирүүсүнө
ылайык жиктештирилет). Мындан
сырткары, талап кылынган алымды
да төлөө керек. Бланктарды
товардык белгилер боюнча
ведомстводон же Интернеттен
табууга болот; көпчүлүк өлкөлөрдө
өтүнмө берүүнү онлайн түрдө ишке
ашырууга мүмкүн. Кээ бир
ведомстволор товардык белгини
колдонуунун далилин же аны
колдонуу ниетин билдирген арызды
талап кылышы мүмкүн.
2. Формалдык экспертиза. Ведом-
ство өтүнмөнү   административдик
талаптарга ылайык келишин
текшерет. (Мисалы, өтүнмөнүн
бланкы туура толтурулдубу?
Тиешелүү алым төлөнгөнбү?).
3. Маңызы боюнча экспертиза жүр-
гүзүү. Кээ бир өлкөлөрдө товардык
белгилер  боюнча ведомство
сунушталган товардык белгини
каттоодон баш тартуу үчүн
абсолюттук негиздердин бар же жок
экендигин текшерген учурда
жарым-жартылай гана маңызы
боюнча экспертиза жүргүзөт.
(«Абсолюттук негиздер» термини
өтүнмө берген өлкөдөгү товардык
белгилер             жөнүндө          мыйз-
амдын                                        жобосуна

Кантип өз продуктуңду рынокто 
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ылайык, каттоого болбой
турган белгилердин
категориясын түшүндүрөт).
Маңызы боюнча толук экспер-
тиза жүргүзүүнүн алкагында
тишелүү класста (тиешелүү
класстар) мурда катталган
товардык белги менен
сунушталган товардык
белгинин карама-
каршылыгынын жоктугун ве-
домство тарабынан болжолдуу
текшерүүнү талап кылган
салыштырмалуу негиздер
каралат.

4. Жарыялоо жана каршы пикир
берүү. Көпчүлүк өлкөлөрдө
сунушталган товардык
белгилер журналга
жарыяланат, ал эми
каршылаштардын белгиленген
мөөнөттө сунушталган
товардык белгини каттоого
каршы даттануу
мүмкүнчүлүгү бар. Башка
өлкөлөрдө жаңы товардык
белги катталгандан кийин гана
жарыяланат, ал эми
каршылаштарга каттоону
жокко чыгаруу тууралуу
өтүнүч берүүгө атайын убакыт
берилет.

5. Каттоо. Товардык белгини
каттоо аны каттоодон баш
тартууга эч кандай негиздер
жок болгондо гана каттоого
алынат. Өтүнмө ээси эрежеге
ылайык, жарактуу мөөнөтү 10
жылды түзгөн, белгинин
катталгандыгы тууралуу
күбөлүк алат.

6. Жарактуу    мөөнөтүн     узартуу.
  Товардык белгинин жарактуу

мөөнөтүн узартуу эгер белги-
ленген алым төлөмү ишке
ашырылган учурда чексиз сан-
да жаңыртылышы мүмкүн;
эгер товардык белги белгилен-
ген  мөөнөттө    колдонулбаган

(тиешелүү товардык белгилер
жөнүндө мыйзамда көрсөтүлгөн)
болсо, каттоо товарларга же
кызмат көрсөтүүлөргө карата, же
толугу менен жокко чыгарылышы
мүмкүн.

Анткен менен стартаптарга
болушунча эрте товардык
белгини коргоону камсыздоого
өтүнмө берүү сунушталат. Алар
көпчүлүк юридикцияда «соодада
колдонуу» тууралуу талаптар
колдонула тургандыгын эсинен
чыгарбашы керек. Бул талап
компанияларды өтүнмө
бергенден тарта белгилүү бир
убакытта товардык белгини
өзүнө тиешелүү болгон
класстарда гана колдонуп
баштоону милдеттендирет. Эгер
компания товардык белгини
белгиленген мөөнөттүн
аралыгында «колдонуп
баштабаса», же аны колдонууну
токтотсо, компания өзүнүн
товардык бергисин коргоо күчүн
жоготот. Анткени ал
колдонулбаган болуп таанылат.
Белгинин ээси өз ишмердигин эл
аралык деңгээлде кеңейтүүнү
болжоп жаткан учурда «соодада
колдонуу» талабын аткаруу
кыйынга турат: эгер компания эл
аралык өтүнмөнү өтө эрте берсе
жана "соодада колдонуу" талабы-
нын мөөнөтү аяктаганга чейин
белгиленген рынокко кире
албаса, анда ал, белгилүү бир
рынокто товардык белгинин
коргоосунан айрылып калышы
мүмкүн.
Төмөндө көрсөтүлгөн товардык
белгини колдонууга
байланыштуу3  эрежелер
эсиңизде болсун:

Идеяларды коммерциялаштыруу
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Керек:

• Каттоодон өткөн      товардык
белги үчүн ® символун
колдонуу.

• Товардык белгини тексттин
калган бөлүгүнөн айырмалоо
үчүн баш тамгаларды, жоон же
жантык тамгасын пайдалануу,
же товардык белгини
тырмакчанын ичинде белгилөө.

•Товардык белгини
ырааттуулукту көрсөтүү.
Эгерде аны пайдаланууда
каттоодо белгилүү бир
сүрөттөө, сүрөт, түс же шрифт
колдонулган болсо, белгини
дайыма ошол катталган
формасында колдонуу.

• Товардык белгини колдонууга
байланыштуу так, негизделген
ыкмаларды жана башкаруучу
принциптерди жандандыруу.
Аны колдонууну
лицензиаттарга, кызмат-
керлерге, жеткирип
берүүчүлөргө,
дистрибьюторлорго жана
керектөөчүлөргө үйрөтүү.
Бардык
тийиштүү субъектилер
бекитилген саясатты жана
башкаруу принциптерин
өзгөртүүсүз, баары тегиз
карманышын камсыздоо.

Бул эрежелердин көбү товардык
белгинин сакталышын жана анын
айыр-малоочу белгилеринин
жоголбоосун же ал жалпы
аталыштагы түшүнүктөгү сөз  ка-
тары кабылданып калбоосун
алдын алат.

Домендик аталыштар
Азыркы баары бири-бири менен
байланыштагы заманбап дүйнөдө
коммерциялык ишканалар
материалдык же санариптик
продуктуларды саткандыгына
карабастан, кандай гана чара
болбосун онлайн түрдө ишке
ашырууга аргасыз. Коммерциялык
ишкананын веб-сайтын
белгилөөчү домендик аталыштар
ишкананын маанилүү идентифи-
катору болуп калды. Анткени,
керектөөчүлөр домендик
аталыштарды Интернеттен ушул
сыяктуу ишканаларды жана
алардын продуктуларын издөө,
тийиштүү сарасеп салуу үчүн
колдонушат.

Кереги жок:

• Товардык белгиге өзгөртүү
киргизүүгө. Дефистерди, сөз
айкалыштарын жана
кыскартууларды колдонуудан алыс
болуңуз. (Мисалы, “MONTBLANC®
fountain pen” белгисинин ордуна
“Mont Blanc” вариантын колдонуу
сунушталбайт).

• Товардык белгиде зат атоочту
колдонууга; аны бир гана
энчилүү ат катары колдонуңуз.
(“Legos” деп эмес, “LEGO® toy
blocks” деп колдонуңуз.
• Товардык белгиде этишти
колдонууга (“photoshopped”
вариантын колдонбой, “modified
by ADOBE® PHOTOSHOP®
software” вариантын колдонуңуз.
• Товардык белгини көптүк сан-
да пайдаланыңыз
• Использовать товарный знак
во множественном числе. (“tic
tacs.” деп жазбастан, “TIC TAC ®
candies” деп жазуу туура)

Кантип өз продуктуңду рынокто 
өзгөчөлөнтүүгө болот
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Ошондуктан стартаптар онлайн
иш алып барууга жана домендик
аталышты тандоого кылдат көңүл
бурушу абзел.

Домендик аталыштар тутумун
техникалык башкарууга аттарды
жана номерлерди ыйгаруу боюнча
Интернет-корпорация (ICANN)
жооптуу. Домендик аталыштарды
каттоо боюнча маалыматты
корпорациянын
веб-сайтынан4 таба аласыз.

Коммерциялык ишканаларда
домендик аталыштарга
салыштырмалуу товардык
белгилерди идентификатор катары
колдонууну практикасы жүз
жылдар мурун эле ишке
ашырылган. Баарыбыз билгендей
эле, товардык белгилер улуттук
мыйзамдарга жана эл аралык
келишимдерге ылайык, ИМди
коргоого маанилүү укукту камсыз
кылат.  Ал эми домендик
аталыштар өзүнүн пайда болушу
менен Интернетте
идентификациялоону камсыздоо
зарылчылыгын ишке ашырган
жаңы кубулуш жана аларды каттоо
эч кандай салыштырылуучу
укуктук системага баш ийбейт.
Төмөндө домендик аталыштарды
ак ниет эмес каттоонун жана
пайдалануунун алдын алуу
максатында ИМБДУ тарабынан
иштелип чыккан Домендик
аталыштар жаатында талаш-
тартыштарды бирдиктүү     жөнгө
салуу     саясаты  (ДАТЖС) тууралуу
сөз болот. Товардык белгилер алар

лыштардытаапалышатМынданда
жаманыалардыколдонгонбизнес

түзүмдөрдалошондойокшошжежа
салмапродуктулардысатышымүм

күнЭгералдомендикатколдонулба
ганкүндөдатовардыкбелгининээси

алдомендикаталыштыколдоноал
байт

Ошондуктанстартаптарболушунча
эстерээкдомендикаттыкатташыке

рекАлүчүналарбиринчикадамка
тарыжогоркудеңгээлдегидомендитандашыкерек домен

дикаталыштагыакыркычекиттиноң
жагындагыбөлүгүнбилдиретМиса

лы аталышынын
бөлүгүнтүшүндүрөт

жана жогоркудеңгээлдегижал
пыдомендергекиретАлэми и жаңы

киретЖогоркудеңгээлдегиулуттук
домендер өлкөнүбелги

лейтМисалытамгасыШвейца
рияныа АмерикаКошмо

Штаттарынбилдирет

Аталыштынчекиттиналдытарабын
датурганбөлүгүэкинчидеңгээлдеги

домендепаталатАлбизнестүзүмдү
сүрөттөпкеректөөчүлөртиешелүү

вебсайттыоңойэстепкалуугамүм
күнболгонөзгөчөаталышмененбе

рилишикерекМындайжагдайда
кайсыкомпанияболбосунөзүнүнто

вардыкбелгисининаталышынкоюу
нукаалайтБирокалаталышменен

башкалартарабынанмурунтанэле
колдонулупжүрүшүмүмкүн
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катталган өлкөлөрдө же аймактар-
да өз күчүнө ээ болсо, домендик
аталыштар белгилүү бир чек
аралык же аймактык бөлүктөр
менен таанылбайт, анткени
Интернетте андай өлчөмдөр жок.

Ошентип, товардык белгилердин
ээлери  Интернеттен өзүнүн
товардык белгисине окшош
домендик аталыштарды таап
алышат. Мындан да жаманы,
аларды колдонгон бизнес түзүмдөр
дал ошондой, окшош же жасалма
продуктуларды сатышы мүмкүн.
Эгер ал домендик ат колдонулбаган
күндө да товардык белгинин ээси ал
домендик аталышты колдоно
албайт.

Ошондуктан стартаптар болушунча
эстерээк домендик атты катташы
керек. Ал үчүн алар биринчи кадам
катары жогорку деңгээлдеги
доменди (TLD) тандашы керек. TLD
- домендик аталыштагы акыркы
чекиттин оң жагындагы бөлүгүн
билдирет (Мисалы, www.wipo.int
аталышынын “.int” бөлүгүн
түшүндүрөт). “.com”, “.org” жана
“.net” жогорку деңгээлдеги жалпы
домендерге (gTLDs) кирет. Ал эми
“.online”, “.life” и “.app” жаңы gTLD
кирет.   Жогорку деңгээлдеги
улуттук домендер (ccTLDs) өлкөнү
белгилейт: Мисалы, “.ch” тамгасы
Швейцарияны, ал эми “.us” — Аме-
рика Кошмо Штаттарын билдирет.

http://www.wipo.int


элестетипкөрүңүз ата
лышындагысуучорголорунөндүргөн

компания домендиката
лышымурдатанбашкалартарабынан

катталгандыгынбилдиКомпания
ошол аталыштынордуна аталышынже

гатиешелүүкритерийлергежоопбер
генболсо

аталыштарынкаттасаболот

Эгерстратаптовардыкбелгисинкат
тайэлекболсодомендикаталышка

тарыдамүмкүнболгонбелгинитак
ошондойтүрдөжежакшырааквари

анттатандапбирэлеучурдатовар
дыкбелгимененкошодомендиката

лыштыдакаттагандыгытуураболот

Киберсквоттингбултовардык
белгининээситарабынананыколдо

нуугабөгөткоюуанданакчаталап
кылуужебрендгезыянкелтирүүмак

сатындатовардыкбелгиниатайындо
мендикаталышкатарыкаттоопракти

касыМындайкубулушкадуушар
болгонстартапДАТЖСылайыкдат

тансаболотЭгердебелгиленгендо
мендикаталышкараниеттикмаксатта

катталгандептабылсаандааныжок
кочыгаруужеөткөрүпберүүтуура

луубуйрукчыгышымүмкүн
тарабынандомендикаталыштарбо

юнчаталаштартыштардычечүүгө
ыйгарымукуктуудептандаганИМБ

ДУэларалыкалкактаалдыңкытей
лөөчүуюмкатарыишалыпбарат

жасалгалартаңгактаррыноктоса
лыштырмалууөзгөчөлөнүпөзүнө

тартыптуруукасиетинеээболот
Өзүнүнфункционалдыкаспектилери

боюнчаокшошкөпчүлүкпродуктулар
бирибириненсырткыкөрүнүшүме

ненайырмаланыптуратАтовардык
белгижанадизайндынайкалышы

аталгантийиштүүбрендгеболгонтар
тылуунуннегизинкамсыздайтПро

дуктунурыноккочыгарууалдында
стартапөзгөчөжанаөзүнөтартып

турганөнөржайүлгүсүнтүзүпаны
коргоогоалышыкерек

Эрежегеылайыкөзүнүнжаңычылды
гыжанаоригиналдуулугуменен

айырмаланганөнөржайүлгүсүгана
коргоогоалынатӨнөржайүлгүсүн

каттоогоөтүнмөберилгенгечейинко
омчулуккажарыяланбашынкамсыз

кылууаябаймаанилүүМурунжары
яланганөнөржайүлгүсүжаңыдеп

эсептелинбегендигиүчүнкоргоого
алынуумүмкүнчүлүгүнөнчектелиши

мүмкүнКээбирөлкөлөрдөөтүнмө
ээсикоргоогоболгонукуктужоготуу

данкооптонбостонөнөржайүлгүсүн
жарыялайалчукаттоогочейинки

жеңилдетилгенмезгилкаралат
Канткенкүндөдаөтүнмөберүүгө

чейинаныжарыялабооаркачан
коопсузболупэсептелинетСтартап

өноржайүлгүсүнөукукалууүчүн
төмөнкүкадамдардыжасашыкерек

Кантип өз продуктуңду рынокто 
өзгөчөлөнтүүгө болот

Аталыштын чекиттин алды тарабында
турган бөлүгү экинчи деңгээлдеги до-
мен деп аталат. Ал бизнес түзүмдү
сүрөттөп, керектөөчүлөр тиешелүү
веб-сайтты оңой эстеп калууга мүмкүн
болгон өзгөчө аталыш менен
берилиши керек. Мындай жагдайда, 
кайсы компания болбосун өзүнүн
товардык белгисинин аталышын
коюуну каалайт. Бирок ал аталыш
менен башкалар тарабынан мурунтан
эле колдонулуп жүрүшү мүмкүн. 
Андай учурда кээ бир өзгөртүүлөрдү
киргизүүгө аргасыз болобуз. (Мисал
катары элестетип көрүңүз,   Delta 
аталышындагы суу чорголорун
өндүргөн компания  “delta.com” 
домендик аталышы мурдатан
башкалар тарабынан катталгандыгын
билди. Компания ошол аталыштын
ордуна “deltafaucet.com” аталышын, 
же  TLDга тиешелүү критерийлерге
жооп берген болсо “delta.ch”, 
“delta.online”5 аталыштарын каттаса
болот.)

Эгер стартап товардык белгисин
каттай элек болсо, домендик аталыш
катары да мүмкүн болгон белгини
(так ошондой түрдө, же жакшыраак
вариантта) тандап, бир эле учурда
товардык белги менен кошо домендик
аталышты да каттагандыгы туура бо-
лот.

«Киберсквоттинг» -  бул товардык
белгинин ээси тарабынан аны
колдонууга бөгөт коюу,  андан акча та-
лап кылуу же брендге зыян келтирүү
максатында товардык белгини атайын
домендик аталыш катары каттоо
практикасы. Мындай кубулушка
дуушар болгон стартап ДАТЖС
ылайык  даттанса болот. Эгерде
белгиленген домендик аталыш
кара ниеттик максатта катталган деп
табылса, анда  аны жокко чыгаруу же
өткөрүп берүү тууралуу буйрук
чыгышы мүмкүн.  ICANN тарабынан
домендик аталыштар боюнча талаш-
тартыштарды чечүүгө6 ыйгарым
укуктуу деп тандаган  ИМБДУ эл
аралык  алкакта алдыңкы тейлөөчү
уюм катары иш алып барат.

Өнөр жай үлгүсүнө укук алуу
Жогоруда белгилегендей, кооз
жасалгаланган продуктулар жана
сырткы жасалгалар (таңгактар) 
рынокто салыштырмалуу
өзгөчөлөнүп, өзүнө тартып туруу
касиетине ээ болот. Өзүнүн
функционалдык аспектилери
боюнча окшош көпчүлүк
продуктулар   бири-биринен сырткы
көрүнүшү менен айырмаланып
турат. Ал эми товардык белги жана
дизайндын айкалышы аталган
тийиштүү брендге болгон
тартылуунун негизин камсыздайт. 
Продуктуну рынокко чыгаруу
алдында стартап өзгөчө жана өзүнө
тартып турган өнөр жай үлгүсүн
түзүп, аны коргоого алышы керек.

Эрежеге ылайык, өзүнүн
жаңычылдыгы жана
оригиналдуулугу менен
айырмаланган өнөр жай үлгүсү гана
коргоого алынат. Өнөр жай үлгүсүн
каттоого өтүнмө берилгенге чейин
коомчулукка жарыяланбашын
камсыз кылуу аябай маанилүү. 
Мурун жарыяланган өнөр жай
үлгүсү жаңы деп 
эсептелинбегендиги үчүн коргоого 
алынуу мүмкүнчүлүгүнөн 
чектелиши мүмкүн. Кээ бир
өлкөлөрдө өтүнмө ээси коргоого 
болгон укукту жоготуудан 
кооптонбостон өнөр жай үлгүсүн 
жарыялай алчу каттоого чейинки 
жеңилдетилген мезгил каралат. 
Канткен күндө да өтүнмө берүүгө 
чейин аны жарыялабоо ар качан 
коопсуз болуп эсептелинет. Стартап
өнөр жай үлгүсүнө7 укук алуу үчүн 
төмөнкү кадамдарды жасашы керек.

жасашы керек.

http://delta.com/
http://deltafaucet.com/
http://delta.ch/
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1. Өтүнмө бланкын толтуруу.
Өтүнмө бланкын ИМ боюнча
улуттук же аймактык
ведомстводон табууга болот.
Өтүнмө ээси бланкта өзүнүн
аты-жөнүн, байланыш
маалыматтарын жана мыйзамдуу
өкүлү жөнүндө маалыматты
(эгер талап кылынса) көрсөтүшү
керек. Көпчүлүк өлкөлөрдө
өтүнмө ээсинен өтүнмөгө өнөр
жай үлгүсүнүн графикалык
сүрөттөлүшүн кошо тиркөөсү
талап кылынат; адатта, сүрөттүн
форматы жана өлчөмү
көрсөтүлөт.   Ал  эми башка
талаптар конкреттүү
юрисдикциядан көз каранды.
Мисалы, кээ бир өлкөлөр өнөр
жай үлгүсүнүн сыпаттамасын
кол жазма же электрондук түрдө
талап кылат. Бир топ өлкөлөрдө
өтүнмөгө тиркелген
маалыматты  тастыктоо тууралуу
расмий арыз жазуу
сунушталышы мүмкүн.

2.Каттоо алымдарын төлөө.

3.Кызыкчылыктардын

өкүлчүлүгү. Стартап өзүнүн
кызыкчылыгын көрсөткөн же
өтүнмө берүүгө жардам берген
жана каттоо процессин
ийгиликтүү ишке ашырылуусун
камсыздаган ИМ маселелери
боюнча ишенимдүү өкүлдү
дайындоо вариантын карап
көрсө болот. Кээ бир өлкөлөрдө
ИМ маселелери боюнча
ишенимдүү өкүлдү дайындоо та-
лап кылынат. Мындай учурда
өкүлдү дайындоого
байланыштуу ишеним кат
түзүлөт.

4. Экспертиза. ИМ ведомствосу
өтүнмөгө тиешелүү формалдык
талаптар толук аткарылгандыгы,
же аткарылбагандыгы (өнөр жай
үлгүсүнүн сапаттуу сүрөтү же
алымды төлөгөндүгү боюнча
документтердин бар, же жоктугу)
боюнча текшерүү жүргүзөт.
Көпчүлүк ИМ боюнча
ведомстволор мындан сырткары,
өнөр жай үлгүсү коргоого
тиешелүү талаптарга жооп
бергендигин билүү үчүн маңызы
бо-юнча экспертиза жүргүзүшөт.

5. Каттоо же коргоо. Эрежеге
ылайык, өнөр жай үлгүсү коргоо
алуу үчүн төмөнкү талаптарга
жооп бериши зарыл. Маңызы
боюнча экспертиза жүргүзүүдө
дал ушул талаптар эске алынат.
Өнөр жай үлгүсү колдонуудагы
мыйзамда каралган шарттарга
дал келип, ошону менен бирге
жаңычылдык жана
оргиналдуулук сапатка ээ болушу
абзел.

6. Жарактуу мөөнөтүн узартуу.
Өнөр жай үлгүсүн коргоонун
жарактуу мөөнөтү ар кайсы
өлкөдө ар кандай, бирок 10
жылдан кем эмес. Көпчүлүк
өлкөлөрдө коргоонун мөөнөтү
кийин-ки узартуу мезгилдерине
бөлүнөт.

Идеяларды коммерциялаштыруу



1 https://ipportal.wipo.int. караңыз.
2 ИМБДУ (2017 год). Белгини түзүү, 54 жана 55-

беттер. www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/
wipo_pub_ 900_1.pdf.

3 Мындан сырткары,, с. 76.
4 www.icann.org. караңыз. Жалпы серепти төмөнкү

дарек боюнча www.icann.org/en/system/files/ 
files/domain- names-beginners-guide-06dec10-
en.pdf. караңыз

5 Delta” — бкл суу чорголорун өндүргөн 
компаниянын жана авиакомпаниянын товардык 
белгиси. Теориялык жактан эки компания тең  
<delta. com> домендик аталышты алууга 
мыйзамдуу укукка ээ. Бул домендик аталышты 
авиакомпания колдонгондугуна байланыштуу, 
экинчи компания өзүнүн коммерциялык 
ишмердигинде <deltafaucet.com> доменин 
колдонот.

6 Кененирээк маалымат www.wipo.int/amc/en/
domains/index.html. баракчасында.

7 ИМБДУ (2019-ж). Мыктылыкка умтулуу, 16 жана
17-беттер. www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/ 
wipo_pub_498_1.pdf

Кантип өз продуктуңду рынокто 
өзгөчөлөнтүүгө болот

https://ipportal.wipo.int
http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_900_1.pdf
http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_900_1.pdf
http://www.icann.org
https://www.icann.org/en/system/files/files/domain-names-beginners-guide-06dec10-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/domain-names-beginners-guide-06dec10-en.pdf
www.wipo.int/amc/en/domains/index.html
www.wipo.int/amc/en/domains/index.html
http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_498_1.pdf
http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_498_1.pdf
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Коммерциализация идей

Эл аралык деңгээлге чыгуу
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Эл аралык рынокко чыга алган
стартаптар чыныгы ийгиликке
жетишет. Кээ бир улуттук
рыноктор ички рынокко толугу
менен багытталган стартаптар
үчүн сурооталапты камсыздоого
жетишерлик деңгээлде чоң болуп
саналат. Бирок жергиликтүү ры-
нок чакан болгон учурда компани-
янын өсүшүн камсыздоо үчүн ал
эл аралык рынокко чыгуу боюнча
ойлонуу керек.

Жергиликтүү рынокто өзүн
ийгиликтүү көрсөтө алган бизнес-
модель эл аралык деңгээлде да
ошончолук ийгиликтүү болот
деген, эң көп таралган жаңылыш
ой болуп эсептелинет. Кээ бир биз-
нес-моделдер, продуктулар же
кызмат көрсөтүүлөр бир
рыноктон ийгиликтүү өтүшөт, ал
эми башка рынокто ийгиликсиз
болушу ыктымал. Кайсы гана стар-
тап болбосун алгач өзү үчүн
рынокко чыгуунун зарылчылыгы
барбы, же потенциалдык
рыноктун талаптарына туура
келгендей кылып өзүнүн
сунуштарын өзгөртүүгө даярбы,
ошону аныктап алышы керек.
Мындан сырткары, ал глобалдык
өсүү стратегиясын ишке
ашырууну шарттаган каржылоону
камсыздоочу чараларды кабыл
алышы керек болот.

Жаңы рынокко  чыгуу    стартапты
түзүү сыяктуу: компания
рыноктун сыйымдуулугун так
баалап, өзгөчө бизнес-модель
иштеп чыгып, туура финансылык
божомолдорду түзүшү керек. Ал
жаңы рынокторго чыкканда
жергиликтүү компаниялардын

каршылыгына кабылып, 
жергиликтүү деңгээлде
инновациялык ишмердикти жана
окшоштуруп жасоону
шыктандырышы мүмкүн.
Ошондуктан өзүнүн ИМ коргоо
максаттуу рынокто ийгиликке
жетүүнүн маанилүү фактору
болушу ыктымал.
Компаниялар ИМге болгон укук
аймактык мүнөзгө ээ экендигин
жана кайсы өлкөгө көрсөтүлсө, 
ошол аймакта (өлкөдө же
аймакта) гана өз күчүнө ээ
экендигин унутпашы керек. 
Мындан муну түшүнсөк болот: 
эгер стартап тарабынан бир
өлкөдө же аймакта  алынган
ИМге болгон укук ошол эле
юрисдикцияда өз күчүнө ээ болуп, 
ишмердикти таратууну көксөп
жаткан аймакта күчү жок болушу
мүмкүн.
Стартап өз ишмердигин таратууну
каалаган өлкөдөгү ИМ жөнүндө
мыйзам, стартап көздөгөн
өлкөнүн мый-замдарынан
айырмаланышы мүмкүн. Ошон
үчүн ал тез арада экспорттук же
импорттук операцияларды жүр-
гүзүп, иш алып барууну көксөп
жаткан өлкөлөрдүн чөйрөсү
тууралуу дыкат изилдеп, ошону
менен бирге, ИМди коргоону
камсыздоонун алкагында1 укуктук
механизмдерди аныкташы абзел.
Париж конвенциясы бир канча өл-
көлөрдө патенттерге, товардык
белгилерге жана өнөр жай
үлгүлөрүнө өтүнмө берүүгө
мүмкүн         болгон          маанилүү
инструмент         болуп       саналат2.
Ушул конвенцияга ылайык,
белгилүү бир өлкөдө же

Эл аралык деңгээлге чыгуу
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– Бир РСТ өтүнмөсү РСТга мүчө малекеттердин баарында укуктук күчкө ээ
– Бирдиктүү формалдык талаптар

– Стратегиялык чечимдерди кабыл алууда зарыл болгон патент жөндөмдүлүк жөнүндө   
маалымат алуу

– Өтүнмөнү улуттук иштеп чыгууга байланыштуу көлөмдүү сумманы 18 айга бөлүп төлөө

Пайдалар

2-сүрөт. Патенттик кооперация жөнүндө келишим боюнча жол-жобо

Идеяларды коммерциялаштыруу
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аймакта берилген биринчи
өтүнмөнүн датасы
артыкчылыктуу дата деп аталат.
Ошол эле өтүнмө ээси тарабынан
жана ошол эле ойлоп табууга
кийинки белгиленген мөөнөттө
(артыкчылык мезгил) башка
өлкөлөрдө берилген бардык
кийинки өтүнмөлөр - техниканын
деңгээлин белгилөө максатында -
артыкчылык датасына чейин
берилген болуп саналат.
Артыкчылыктуу мөөнөт
патенттер үчүн 12  ай, товардык
белгилер жана өнөр жай үл-
гүлөрү үчүн 6 ай.

Башка өлкөлөрдө
патенттик укук алууга
өтүнмө берүү
Адатта стартап өз өлкөсүндө  па-
тентке улуттук өтүнмө берет.
Эгер стартап эл аралык деңгээлге
чыгууну ниеттенип, Париж
конвенциясы камсыздоочу
артыкчылыктарды пайдалангысы
келсе, анда ал кызыкдар өл-
көлөргө да 12 ай (артыкчылык
мөөнөтү) ичинде өтүнмө бериши
шарт.

ИМБДУ патенттик кооперация
жөнүндө келишим (PCT) аркылуу
административдик функцияларды
аткаруу менен компанияларга бир
топ өлкөлөрдө патенттик коргоо
алуунун эффективдүү, арзан жана
практикалык жолун3 көрсөтөт.
PCT келишими ойлоп табууга
патенттик коргоо алуу үчүн ар
кайсы юридикция же аймактарга
өзүнчө өтүнмө берүүнүн ордуна,
бир      эле     учурда       бир       нече
өлкөлөргө бирдиктүү “эл аралык”

өтүнмө берүүгө мүмкүндүк берет. 
Улуттук жана аймактык патенттик
ведомстволор «улуттук фаза» 
этабында патент берүү
жоопкерчилигин сактап калышат.

PCT жол-жобосу боюнча
өтүнмөнү түз эле эл аралык
өтүнмө катары, же алгачкы
улуттук патенттик өтүнмө
берүүдөн кийин 12 ай ичинде бер-
се болот.

PCT жол-жобосу (2-сүрөт):

1. Түз эле эл аралык
өтүнмө                             берилет; 
компания эл аралык өтүнмөнү
вариант катары алгачкы
улуттук же аймактык
патенттик өтүнмө берүүдөн
кийин 12 ай ичинде да берсе
болот.

2. Өтүнмө ээси эртерээк
жарыялоону суранбаган
шартта өтүнмө артыкчылык
датасынан 18 ай өткөндөн
кийин жарыяланат.
Жарыялоодо ойлоп табуу
тууралуу маалымат
ачыкталган үчүн өтүнмөнүн
артыкчылык датасынан
баштап 18 ай сыр катары
сактоо каралат.

3.  Артыкчылык датасынан4 
баштап 30 ай ичинде өтүнмө
ээси патенттик коргоо алууну
пландап жаткан РСТга мүчө-
өлкөлөрдү тандоосу керек. 
Андан кийин өтүнмө ошол
өлкөлөрдөгү “улуттук фаза” 
этабына өтөт. Стартап өзүнүн
бизнеси үчүн маанилүү
болгон өлкөлөрдү так аныктап
алып, ошол жактарда коргоо
алууга        далалат         кылуусу

Эл аралык деңгээлге чыгуу
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керек. Анткени анын коммер-
циялык ийгилиги ошол
рыноктордо ойлоп табууга
укуктук коргоо алуудан көз
каранды. Башка жагынан алып
караганда, бул этап көп учурда
коргоону камсыз кылуу үчүн
тандалган өлкөлөрдүн санына
карап көбөйгөн, баштоо үчүн
олуттуу чыгымдары бар стар-
таптарга байланыштуу. Ар бир
өлкөдө компания конкреттүү
ведомство тарабынан
бекитилген алымдарды төлөп,
которуп, жергиликтүү
юристерди жалдоо ж.б.
чыгымдарды жабуусу керек.

4. PCT тутуму — патенттик
өтүн-мөнү берүү жана иштеп
чыгууга багытталган. Бүткүл
дүйнөлүк да, РСТ патенттери
да жок. Ар бир улуттук же
аймактык патент жекелик
негизде берилет жана суралат.
Ар              бир          юрисдикция
улуттук мыйзамдардын
жетекчилигинде өзүнчө па-
тент берүү боюнча чечим чы-
гарат.

5. PCT тутуму Париж конвен-
циясына негизделген салттуу
патент системасына караганда
компанияларга көбүрөөк
убакыт жана көбүрөөк
маалымат берет.

Париж конвенциясына ылайык,
стартап алгач өзүнүн өлкөсүнө
өтүнмө берип, андан кийин
(артыкчылык мезгил ичинде)
башка өлкөлөргө өтүнмө бере
алат. Ал эми РСТ процедурасына
ылайык, стартап ар бир
ишмердигин жүргүзүүнү
каалаган өлкөгө өзүнчө эмес,
РСТда каралган бирдиктүү эл
аралык өтүнмөнү берет.
Стартапка эл аралык изилдөө
жөнүндө отчет берилет.

 Мындан сырткары, эл аралык
алдын ала экспертизалоого жана
эл аралык издөөгө сурам берүү
мүмкүнчүлүгүнө ээ болот.
PCT процедурасы улуттук же
аймактык процессти 30 айга
чейин узартууга жана тиешелүү
чыгымдарды жабууга
мүмкүнчүлүк берет5.
Өзүнүн техникалык
жаңычылдыгына патенттик
коргоо алуу үчүн эл аралык
өтүнмө берүүдө стартап
рыноктогу товардык белгилерин
жана өнөр жай үлгүлөрүн укуктук
коргоону камсыздашы керек.

Башка өлкөлөргө
товардык белгиге өтүнмө
берүү

Чет өлкөдө товардык белгини
коргоону камсыздоо максатында,
стартап анын глобалдык
максатына жана акча каражатына
жараша өтүнмө берүүнүн үч
түрдүү стратегиясын колдонсо бо-
лот:
• Улуттук вариант. Стартап коргоо
алууну каалаган ар бир өлкөнүн
товардык белгилер боюнча ведом-
стволоруна өз-өзүнчө өтүнмө
берүүнү түшүндүрөт;
• Регионалдык вариант. Ал
аймактык товардык белгини
каттоо тутумунун алкагында
коргоо алууну түшүндүрөт жана
ал тутумга     мүчө өлкөлөрдүн
баарында укуктук коргоого
алынат. Ушундай тутумдардын
катарына Интеллектуалдык
менчиктин Африкалык уюму
(ИМАУ), Интеллектуалдык
менчиктин Африка аймактык
уюму (ИМААУ), Бенилюкстун ин-
теллектуалдык менчик боюнча
ведомствосу (БИМВ), Европа
биримдигинын интеллуктуалдык
менчик боюнча ведомствосу
(ЕБИМВ) кирет;
• Эл аралык вариант. Өтүнмө Мад-
рид тутуму аркылуу берилет.

Идеяларды коммерциялаштыруу
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3-сүрөт. Мадрид тутумунда каралган жол-жоболор

– Өтүнмө өлкөлөрдүн көптөгөн санында каттоо үчүн бардыгы болуп бир жолу бир тилде берилет
(116га чейин)

– Бир валютада алымдардын бир топтомун төлөө

– Бирдиктүү борборлоштурулган тутумдун алкагында узартууну жана өзгөртүү киргизүүнү 
камсыздоого болот 

–    Мындай өлкөлөрдү кийин көрсөтүү жолу менен башка өлкөлөргө товардык белгинин күчүн
жайылтуу

Пайдалар

айлар 0 22 120

Товардык белгиге
өтүнмө берүү же
аны каттоо
ИМ боюнча улуттук/ 
Регионалдык ве-
домствого берүү же 
каттоо

 

2

Эл аралык өтүнмө
келип чыккан өл-
көнүн ведомствосу-
на берилген (Мад-
рид  тутумуна мүчө
өлкөнүн ИМ ведом-
ствосу)

Эл аралык өтүнмө
келип чыккан өл-
көнүн ведомствосу-
нан тастыкталган

Баш тартуу тууралуу
чечимди чыгаруу
мөөнөтү бүтөт, эгер-
де – баш тартуу туу-
ралуу чечим чыгарыл-
баса, анда автомат-
тык түрдө коргоо бе-
рилди болуп саналат
(унчупай бекитүү)

ИМБДУ белгиленген
катышуучу
ведомствого эл
аралык каттоо
жөнүндө билдирет
(баш тартуу мезгили
башталат)

Маңызы боюнча
экспертизалоо
Белгиленген каты-
шуучу ведомство-
лордун ар биринде

Белгиленген каты-
шуучу ведомство-
ну нчечими
Коргоо көлөмүнө 
карата:
– Коргоо берилди

(сөзсүз түрдө); 
же

– Коргоого убак-
тылуу баш тар-
тылды

4

Узартуу Ар
бир 10 жылда

Негизги белги Мадрид тутуму

Баш тартуу мезгили

Бузуулар
ИМБДУ
билдирет
(калыбына
келтирүүгө
3 ай)

Акыркы чечим 
Коргоо көлөмүнө 
карата:
– Коргоо берилди;
же
– Баш тартуу 
тастыкталды

Madrid Monitor  до 
төмөнкүдөй билдирүү 
пайда болот:
«Баш тартуу мөөнөтү
бүттү; убактылуу баш
тартуу боюнча эч кандай
билдирүү келип түшкөн
жок (5-тартип
сакталды)»

Эл аралык өтүнмө
ИМБДУга берилген

ИМБДУнун күчү
менен  Формал-
дуулуктардын
сакталышын
текшерүү

Эл аралык каттоо
реестрине киргизи-
лип, ИМБДУнун
Бюллетенине жары-
яланат
(WIPO Gazette)

Эл аралык деңгээлге чыгуу
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ИМБДУ административдик функ-
циясын аткарган Мадрид тутуму
товардык белгилерди каттоонун
жана аны глобалдык
масштабдарда башкаруу-нун
ыңгайлуу      жана     кымбат     эмес
ыкмасы менен камсыздайт (3-
сүрөт). Бир гана өтүнмө берип,
алымдардын топтомун төлөө
менен товардык белгинин ээси
бир нече рынокто коргоо сураса
болот.

Мындан сырткары, Мадрид
тутуму бирдиктүү
борборлоштурган тутумдун
жардамы менен өзгөртүү жүр-
гүзүп, мөөнөтүн узартып, же то-
вардык белгилердин  глобалдык
портфелин кеңейтүү
мүмкүнчүлүгүн берет.
Мадрид тумунун алкагында эл
аралык өтүнмө улуттук же
аймактык өтүнмөгө негизделип,
базалык белги катары катталышы
керек. Базалык белги өтүнмө
ээсинин ишканасынын бардыгы,
жашаган жери же жарандыгы ме-
нен байланышкан Мадрид
тутумуна мүчө-мамлекеттин
аймагында катталышы же каттоо
этабында болушу керек.

Эл аралык өтүнмөнү алгач келип
чыккан өлкөнүн ведомствосуна
(негизги белги катталган же
кароодо турган товардык белги
боюнча ведомствого) берүү зарыл.
Өтүнмө берүүнү тастыктап
ведомство ИМБДУга жиберет.
Өтүнмө  ИМБДУнун формалдык
талаптарын сактоосу боюнча
текшерүүгө алынгандан кийин, ал
эл аралык реестрге      киргизилип,
ИМБДУнун Бюллетенине (WIPO
Gazette) жарыяланат.

Бул тууралуу билдирүү товардык
белгини коргоого суралып жаткан
мамлекетттерге жиберилет. Эгер
стартап товардык белгилер
боюнча улуттук жана аймактык
ведомстволорго өтүнмө бергенден
тарта 6 ай ичинде Мадрид
тутумунун алкагында эл аралык
өтүнмө берсе, ал алгачкы өтүнмө
берген дата артыкчылык датасы
катары эсептелишин талап кыла
алат. Бул, эгерде атаандаштын
ушул артыкчылык датасынан
кийин стартапты кызыктырган
рынокто колдонуу үчүн ошол эле
же ага окшош товардык белгиге
өтүнмө берсе, стартап алгачкы
өтүнмө берген датага таянуу
менен өтүнмөнүн атаандаштын
өтүнмөсүнөн мурда
берилгендигин ырастай алат.

Эгер стартап ошол белгиленген 6
ай ичинде жетишпей калса,
артыкчылыктуу эл аралык
өтүнмөгө көрсөтүүдөн кол жууп,
анын эл аралык каттоо датасы
боюнча иш алып барууга мажбур
болот. Мындай учурда стартап
өтүнмөнү эл аралык каттоого
чейин (бирок стартаптын алгачкы
улуттук же аймактык өтүнмөсүн
берген датасынан кийин)
атаандашы андан мурун өтүнмө
берген болсо, стартап  тийиштүү
коргоону ала албай калышы
мүмкүн.

Башка өлкөлөргө өнөр
жай үлгүсүнө укук алууга
өтүнмө берүү

Чет өлкөдө өнөр жай үлгүсүн
каттоону камсыздоо максатында
стартап анын глобалдык
максатына жана акча каражатына
жараша өтүнмө берүүнүн үч
түрдүү стратегиясын колдонсо бо-
лот:

Идеяларды коммерциялаштыруу
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4-сурөт. Гаага системасы

Эл аралык өтүнмө
ИМБДУга ИМ боюнча
жергиликтүү ведомство
аркылуу келген

ИМБДУнун күчү менен
Формалдуулуктардын
сакталышын текшерүү

6 же 12 60

Баш тартуу
Баш тартуунун мезгили
жарыялоо учурунан тарта
ИМ боюнча ведомствого
жараша 6 айдан 12 айга
чейин созулат

Эгерде баш тартуу тууралуу 
чечим чыгарылбаса, анда 
автоматтык түрдө коргоо 
берилди деп эсептелет
(унчупай жактыруу)

30 36 же 42

Жарыялоонун
мүмкүн болгон
акыркы мөөнөтү

Баш тартуу-
нун мүмкүн
болгон
акыркы
мөөнөтү

¼0

Жарыялоонун 
мүмкүн болгон 
алгачкы 
мөөнөтү

Баш тартуунун мүм-
күн болгон алгачкы
мөөнөтү

Жарыялоо
өтүнмө ээсинин тандоосу
боюнча:
– шашылыш (¼ ай);
– стандарттык (6 ай);
– кийинкиге калтыруу

(белгилүү шарттарда
30 айга чейин)

Узартуу
5 жылга, эки
жолудан кем
эмес  

– Өтүнмө бир ирет жана бир тилде берилип, бир нече юрисдикцияда бир эле класска
тиешелүү продуктуларга 100гө чейин өнөр жай үлгүсүн каттоого мүмкүндүк берет 

– Бир валютада алымдардын топтомун төлөөгө болот
– Сиздин бизнеске киришүү идеяңызды сүроттөгөн каттоо тууралуу билдирүүнү

жарыялоо үчүн убакытты тандоо мүмкүнчүлүгү
– Бирдиктүү борборлоштурулган тутумдун жардамы менен каттоого өзгөртүү киргизүү

аны узартуу процедурасын башкаруу

Пайдалары

ай

Бузуулар
ИМБДУ билдирет
(калыбына кел-
тирүүгө 3 ай)

Эл аралык каттоо
реестрге киргизилет
жана ИМБДУнун веб-
сайтындагы Эл ара-
лык дизайн бюллете-
нинде жарыяланат

Көрсөтүлгөн катышуучу-
мамлекеттин ар бир 
ведомствосу жүргүзөт 
маңызы боюнча экспер-
тизаны (эгер бар болсо)

Коргоо көлөмүнө жараша
көрсөтүлгөн мүчөнүн
ведомствосунун 
чечимдери:
- коргоо берилген
(сөзсүз); же
- коргоодон убактылуу
баш тартылган

Эл аралык деңгээлге чыгуу
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• Улуттук вариант. Стартап өнөр
жай үлгүсүнө коргоо алуу үчүн
ар бир өлкөнүн ИМ боюнча
ведомстволоруна өз-өзүнчө
өтүнмө берүүнү түшүндүрөт;
• Регионалдык вариант. Ал
регионалдык өнөр жай үлгүлөрүн
каттоо тутумунун алкагында
коргоо алууну түшүндүрөт жана
ал тутумга мүчө өлкөлөрдүн
баарында укуктук коргоого алы-
нат. Ушундай тутумдардын
катарына Интеллектуалдык
менчиктин Африкалык уюму
(ИМАУ), Интеллектуалдык
менчиктин Африка аймактык
уюму (ИМААУ), Бенилюкстун ин-
теллектуалдык менчик боюнча
ведомствосу (БИМВ), Европа
биримдигинин интеллуктуалдык
менчик боюнча ведомствосу
(ЕБИМВ) кирет;
• Эл аралык вариант. Өтүнмө Гаа-
га тутуму аркылуу берилет.
ИМБДУ административдик функ-
циясын аткарган Гаага тутуму
стартаптарга өнөр жай
үлгүлөрүнө укук алуу, сактоо
жана аны бүткүл дүйнө боюнча
көптөгөн рыноктордо башкаруу
мүмкүнчүлүгүн берет. Ал үчүн
ИМБДУга бир гана өтүнмө берип,
алымдардын топтомун  бир
төлөсө болот.
Борборлоштурулган тутумга
таянган Гаага тутуму эл аралык
каттоолорду башкарууну
жеңилдетет (4-сүрөт).
Өтүнмө ээси өтүнмө берүүгө
укуктуу болушу үчүн стартап
Келишилген тараптын (Гаага
бирикмесине  мүчө болгон өлкө

же Өкмөттөр аралык уюм)
жараны, же ошол жерде туруктуу
жашаган, ошол аймакта ишканасы
болгон, же ошол жерде жашап
жүргөн болушу керек. Гаага
тутуму Мадрид тутумуна
салыштырмалуу алдын ала
улуттук же аймактык өтүнмө
берүүнү, же каттоону талап
кылбайт. Эл аралык өтүнмө
түздөн-түз ИМБДУга берилет.  
Аны алгандан кийин ИМБДУ
формалдык талаптардын
сакталышы боюнча текшерүү
жүргүзөт. Эгер текшерүү
оң жакка чечилсе, ИМБДУ
аны эл аралык реестрге
киргизет жана жарыялайт.
Өтүнмөдө көрсөтүлгөн
Келишилген тараптар белгилен-
ген мөөнөттө, өздөрүнүн мый-
замдарына ылайык. Өнөр жай
үлгүсүн каттоо же андан баш
тартуу боюнча чечим кабыл
алышат.
Жогоруда белгиленгендей, өнөр
жай үлгүлөрүнө артыкчылык
мөөнөтү 6 айга берилет. Эгер
стартап бир мамлекетте же
региондо өтүнмө берсе жана сурап
жаткан коргоонун жарамдуулугун
башка өлкөлөргө таратууну каа-
ласа аны Гаага тутумунун
алкагында, биринчи берген
өтүнмөдөн кийин 6 ай ичинде
берсе болот жана алгачкы берген
өтүнмөнүн датасын  белгиленген

Идеяларды коммерциялаштыруу
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артыкчылыктуу дата катары
көрсөтө алат.  Аталган 
мөөнөт ичинде өтүнмө ээси, 
белгиленген артыкчылык
датасынан кийин башка
жактардын ошол эле же ошого 
окшогон өнөр жай
үлгүсүнө өтүнмө берүүсүнө
карата артыкчылык алат. 
Патенттер сыяктуу эле, 
артыкчылык датасы бүтүп, 
биринчи өтүнмө жарыялан-
гандан тарта өнөр жай
үлгүсү «жаңы» деп
эсептелинбейт жана башка
аймактарда коргоо алуу
укугунан ажырайт.
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LYS Technologies Ltd. компания-
сы, Улуу Британия

Негиздөөчүлө
Кристина Петерсен
Хьюго      Страссьо

ИМдин негизги портфели
АКШга жана Европага патенттик
өтүнмөлөр
Бир товардык белги
Программалык камсыздоого жана
алгоритмдерге автордук укук
Коммерциялык сырлар (электрон-
дук маалыматтар) жана ноу-хау

Веб-сайт: https://lystechnologies.io 

Продукт
Аба, тамак-аш, суу, жарык ден
соолуктун нукура жана турмушта
маанилүү булагы болуп саналат.
Заманбап турмушта биз
убактыбыздын 90 пайыздан
ашыгын жабык имараттын ичинде
өткөргөндүгүбүздөн көпчүлүк
кишилерге күндүн нуру жетишсиз. 
Акыркы илимий изилдөөлөр
көрсөткөндөй, күн нурунун
жетишсиздиги уйкусуздук жана
көңүлдүн бир орунда
турбагандыгынан баштап өнөкөт
ооруларына чейинки бир топ ден
соолукка байланыштуу
маселелерди пайда кылат.

LYS компаниясы жарыктын жарда-
мы менен сергек жашоону камсыз
кылуу максатында алып жүрүүчү
технологияны, мобилдик тиркеме-
лерди жана компьютердик модел-
дештирүүнүн математикалык ыкма-
ларын колдонот. Мунун баары или-
мий изилдөөлөрдө, эмгекти коргоо-
до жана ден соолукту калыбына
келтирүүдө колдонулуп келет.

LYS компаниясы үч баскычтуу ык-
маны колдонот: Жарыктын
адамдын жыргалчылыгына тий-
гизген таасирин кабылдоону жого-
рулатат, жүрүм-турумдун өзгөрүшүн
шыктандырат жана ички жарыктан-
дырууну жакшырат. LYS Button көч-
мө оптикалык өлчөгүч түзүлүшү жа-
рыктандыруу деңгээлин так эсеп-
тейт. LYS компаниясынын  Компью-
тердик программасы кишиге жа-
рыктандыруунун күнүмдүк турмуш-
ка тийгизген таасирин түшүндүрүү
менен, бул тууралуу маалыматты
кайра иштеп чыгат. LYS Button
түзүлүшүнүн адамдын абалын тал-
доого эки жумалык программаны
ишке киргизүүнү камсыздай турган
Light Diet® аталышындагы орнотмо
тиркемеси бар. Орнотмо тиркеме
тарабынан берилген    жекелик   ке-
ңештер жана кеңейтилген отчеттор
колдонуучулардын жарыкты колдо-
нууга байланыштуу аз да болсо
күнүмдүк адаттарына өзгөртүүлөр-
дү киргизүүгө үндөйт. LYS   компа-
ниясынын тиркемеси машиналык
окутуу принцибин колдонуу менен
автоматтык түрдө жарыктандыруу-
ну башкаруунун интеллектуалдык
менчик тутуму бар, же жок экенди-
гин аныктайт жана түстүү темпера-
тураны жана жарыктыкты түзөйт.

Идеяларды коммерциялаштыруу
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ИМ, продукт жана бизнес-модель
LYS компаниясынын негиз-
дөөчүлөрү ИМ алардын негизги
приоритети болбосо да,  электрон-
дук маалыматтар компаниянын эң
бир баалуу активи болорун унутуш-
кан эмес.  Компания интеллектуал-
дык менчиктин кубаттуу портфелин
түзгөн – машиналык окутуу алго-
ритмдеринен тарта аппараттык ка-
ражаттардын конструкциясына чей-
ин, анын ичинде АКШга жана Евро-
пага берилген патенттик өтүн-
мөлөр.

Көрсө, агрегацияланган, жеке-
лештирилген жана талданган маа-
лыматтар чоң баалуулукк ээ экен. 
Алар архитектуралык жана куру-
луш компанияларына кызматкер-
лердин жыргалчылыгы жана жу-
муш орундарын натыйжалуу жа-
рыктандыруу максатында  колдо-
нууга жана имаратты 
конструкциялоо байланыштуу 
чечимдерди салмактууу, туура 
чыгарууга жардамдашат. Компания 
жарыктын адамдын организмине 
тийгизген таасирине арналган 
алгачкы маалыматтардын 
көлөмдүү массивин түзгөн. Бул 
массив иштиктүү сунуш болуп 
калды.

Бул стартап өзүнүн продуктусун жа-
на ыкмасын коргоо үчүн РСТ проце-
дура аркылуу өтүнмө берүү жолун
колдонгон. Анткени компания тара-
бынан түзүлгөн маалыматтар жана 
алгоритмдер  аларга атаандаштык 
артыкчылыгын камсыздайт.

Анын маанилүүлүгүн сезүү менен
LYS компаниясы жашыруун маалы-
маттарга тийиштүү жергиликтүү
жана эл аралык мыйзамдардын
сакталышына атайын чараларды
кабыл алат.  Азыркы учурда алар
жарыктандыруу көйгөйлөрү менен
алектенген компанияларга лицен-
зияланган технологияларды өт-
көрүп берүү моделин иштеп чыгуу-
да. LYS технологиясы «Биз жаңы
нерселерди ойлоп табабыз» ата-
лышындагы программанын ал-
кагында, бизнес-идеяларды иштеп
чыгуу боюнча студеттердин чыгар-
мачылык аракеттеринин баштапкы
этаптарын колдоого алган Imperial
Enterprise лабораториясында
иштелип чыккан.

Эл аралык деңгээлге чыгуу

Башка өлкөлөрдө
автордук укукту коргоону
камсыздоо

Автордук укуктарды коргоо
Берн конвенциясына мүчө-
мамлекеттердин6 баарында
автоматтык түрдө
камсыздалат. Берн
конвенциясында бир топ
жалпы талаптар каралат, би-
рок           көпчүлүк      маселе-
лер мүчө-мамлекеттердин
кароосуна калтырылган. 
Ошондуктан, коргоо
юрисдикцияга карата бир аз
деталдар өзгөрүшү
мүмкүн. Автордук укук
өзүнүн мүнөзүнө жараша
аймактык болгондуктан, 
коргоо ар бир өлкөдө ошол
өлкөнүн мыйзамдарына
негизделет.
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Эскертүү

1 Улуттук ИМ ведомстволору тууралуу байланыш
маалыматтарын төмөнкү баракчадан таба
аласыз www. wipo.int/directory/en/urls.jsp.

2 Париж конвенциясына жараша (1883-жылы
кабыл алынган) ИМБДУ административдик
милдеттерди аткарат. Конвенция өнөр жай
үлгүсүн, анын ичинде патенттерди укук коргоо
тууралуу алгачкы эл аралык келишим болуп
саналат.

3 PCT — 150дөн ашуун мамлекеттер катышуучу
болгон эл аралык келишим.

4 Башка учурлар да бар. Европа патенттик

ведомствосу жана Кореянын интеллектуалдык
менчик ведомствосу 31 айлык мөөнөттө
караштырат.

5 Бир топ жеңилдетүүлөр каралган. Аны
www.wipo.int/pct/en/faqs/faqs.html баракчасына
кирип, “Are there fee reductions available under
the PCT?” аталышындагы бөлүмдөн көпчүлүк
учурда берилүүчү суроолордон караңыз.

6 Адабий жана көркөм чыгармаларды коргоо
боюнча Берн конвенциясын www. wipo.int/
treaties/en/ip/berne караңыз.

Идеяларды коммерциялаштыруу
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Бир же андан көп ИМге укук алуу
менен стартап өзүнүн бизнесинде
стратегиялык колдоно алчу
активдерге ээ болот. Ал аны
жогоруда айтылгандай,
атаандаштыкка туруштук берүүнү
жогорулатуу менен өндүрүштө
же өзүнүн продуктусунун жана
кызмат көрсөтүүлөрүнүн марке-
тингинде ИМди түз
интеграциялоо жолу аркылуу
ишке ашыра алат. Мындан
сырткары, ал ИМди кошумча
киреше булагын түзүү, каржыло-
ону камсыздоо, өнөктөштөрдү
жана компаньондорду тартуу,
кыз-маткерлерди жалдоо жана
компаниянын баасын
жогорулатуу үчүн колдонсо бо-
лот.  Бул мүмкүнчүлүктөр
төмөнку мисалдарда каралат.

Лицензиялоо
Өзүнүн негизги бизнесинде
ИМди колдонуу менен бир эле

учурда, же башкаларга аларды
колдонууга укук берүү менен
өзүнүн ИМ объектилерин
колдонуунун башка ыкмаларын
карап көрсө болот. ИМ
материалдык эмес актив болуп
саналат жана сезилип-туюлуучу
же материалдык активдерден
ийкемдүүлүк артыкчылыгы
айырмаланат.  Аны бир эле
учурда көп сандаган
керектөөчүлөр колдоно алышат
жана ал ошол эле мезгилде
өзүнүн мүнөзүн жана сапатын
жоготпойт.  Негизги укуктарга
ээлик кылуу укугун сактап калуу
менен башка бирөөнүн ИМди
колдонуусуна уруксат берүү
лицензиялоо деп аталат. Биринчи
тарап             (лицензиар) өзүнө
тиешелүү уктукту  башка тарапка
(лицензиатка)   колдонууга
мүмкүнчүлүк берет, анын
кайтарымына баалуу нерсе,
адатта, туруктуу акчалай
төлөмдөрдү (роялти)1 алат.

Идеяларды коммерциялаштыруу
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Бул механизм ИМ укуктарына ээ
стартап үчүн өзүнүн ИМ
активдерин үчүнчү тараптарга
сатуу жолу менен өткөрүп берип
кошумча киреше булагын түзүүгө
мүмкүнчүлүк берет.
(5-сүрөт). Ал лицензиаттарды
өзү иш жүргүзгөн аймактан,  же
ошол эле учурда башкаларга
ИМге мүмкүнчүлүк берүү  анын
атаандаштык жөндөмүнө зыян
келтирбеген  башка гео-
графиялык зоналардан таба алат.
Стартап өзүнүн түздөн-түз
атаандашына лицензияны сатуу
менен да пайда көрө алат.
Анткени, стартап атаандашынын
ИМ портфелине мүмкүнчүлүктү
алууну кааласа, лицензияны сатуу
менен колдонуу чөйрөсүн
тарытат же кайчылаш
лицензиялоого мүмкүндүк алат.
Кенен ИМ портфелине ээ
көпчүлүк компаниялар стра-
тегиялык мааниге ээ болгондугу
үчүн сатпай турган жана лицен-
зия берүүгө даяр болгон ИМ
активдерин бөлүүнү уюштурат.

ИМге лицензиялар ар түрдүү
болушу мүмкүн. Мисалы, өзгөчө
уруксаттама -  лицензияны бир га-
на тарапка өткөрүп берүүгө
болот. Көпчүлүк өзгөчө
уруксаттамалардын түрлөрү
ИМдин ээсине белгилүү бир
укуктарды, мисалы,
коммерциялык сунуштарда ошол
ИМди колдонуу укугу
сакталышын камсыз кылат.

Укуктарды лицензиялык өткөрүп
берүүнүн бир эле ИМди бир нече
тараптарга өткөрүп берүү вари-
анты да бар; мындай вариант
өзгөчө эмес (жөнөкөй)
лицензиялоо деп аталат.

Лицензиялык келишимдер лицен-
зиат укуктарды башка тараптар
менен бөлүшө ала тургандай
болуп түзүлүшү мүмкүн; бул суб-
лицензиялоо деп аталат.
Көпчүлүк учурда лицензияларда
аймактык принципте же
ишкердик жааты боюнча
чектөөлөр каралат.

Лицензиялык келишим
тараптардын шартына жараша
ылайыкташкан ийкемдүү инстру-
мент. Анткен менен, көпчүлүк
учурда лицензиялык келишимди
туура түзүү лицензиянын макса-
тынан жана предметинен көз
каранды жана татаал болот.
Мындай учурда өз ишин мыкты
билген адистерге жардам сурап
кайрылуу керек. Лицензиялык
келишимдер бири-биринен аябай
айырмаланышы мүмкүн, бирок
ошентсе да аларды бириктирип
турган нерселерди белгилесе бо-
лот:

•Көпчүлүк юрисдикциялар
лицензиялык келишимдердин
түзүлүшүн жазуу түрүндө
болушун талап кылат.

• Кээ бир өлкөлөрдө лицензиялык
келишимдер патенттик ведом-
ство сыяктуу компетенттүү
улуттук мекемеде катталууга
тийиш.

• Укуктарды берүүгө жана лицен-
зиялык төлөмдөргө тиешелүү
пунктар лицензиялык
келишимдин негизги
элементтери болуп саналат2.

Укук берүүгө тиешелүү пункта
укуктарды кайра өткөрүп берүүгө
ээ ИМге укуктар жана башка
бардык чектөөлөр көрсөтүлөт.

ИМди колдонуунун башка стратегиялык ыкмалары
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Лицензиялык төлөмдөр
пунктунда лицензиар лицензия
өткөрүп берүүнүн акысына эмне
ала тургандыгы көрсөтүлөт.

• ИМди лицензиялоо жөнүндө
келишимдин жарактуу мөөнөтү
лицензияланган ИМге болгон
укуктун мөөнөтүнөн ашпоого
тийиш3.
• Эгер лицензиялык келишим
бир нече юрисдикцияны өзүнө
камтыса, анда алар укуктарды
кайра өткөрүп берүүгө тиешелүү
пунктта өзүнчө белгилениши
керек, же зарыл болгон учурда
өзүнчө келишимдердин
предмети болушу абзел.
Лицензиялык келишимдин
предмети саналган бардык ИМге
болгон укуктар ага чейин
тиешелүү өлкөлөрдөн алынышы
керектиги, айдан ачык.
• Эгер лицензиялык келишимдин
предмети товардык белги болсо,
анда лицензиар лицензияланган
товардык белгинин туура
пайдаланылышын жана
лицензияланган товардык белги
тиешелүү болгон продукциянын
сапатын текшерүүнүн так
эрежелерин камсыз кылуусу
керек.
• Лицензия алуучудан үчүнчү
жактарга лицензиардын ИМ
укуктарына жетүү
мүмкүнчүлүгүн берүү талап
кылынса, лицензиат
лицензиялык келишимде    суб-
лицензия берүү укугун алышы
керек болот, анын негизинде ли-
цензиат сублицензия алуучунун
лицензиаты болуп калат.

Эскерте кетсек, тараптардын
бири-бирине болгон кээ бир
милдеттери лицензиялык
келишимдин мөөнөтү бүткөндөн
кийин да жарактуулугун
жоготпойт. Келишимдин
мөөнөтү аяктагандан кийин
сакталуучу укуктар лицензиянын
объектисине жана келишимдин
мазмунуна жараша өзгөрөт. Би-
рок келишимди туура түзүү
төмөнкү жоболорду өзүнө
камтыйт: лицензиарга ага
тиешелүү төлөмдөрдү алууга
уруксат берет, лицензия алуучуга
калган лицензияланган продук-
цияны сатууга мүмкүнчүлүк бе-
рет,  тараптарга өз ара ишеним
жана жашыруун маалыматты
ачыкка чыгарбоо боюнча
милдеттенмелерди аткарууга
мүмкүндүк берет, келишимдин
мөөнөтү аяктагандан кийин
чектелген аудит жүргүзүү укугун
берүү каралат, ж.б. ИМ бирге
ээлик кылууда турганда,
лицензиялоо тараптар
ортосундагы келишимден жана
юрисдикциядан көз каранды. Бир
лицензиар өзүнчө тараптарга ли-
цензия бере алабы, же жоктугун
аныктоо максатында абалды
терең изилдеп чыгуу керек.
Көпчүлүк учурда ал бирге ээлик
кылуучуга билдирүү жасап же
анын макулдугун алгандан кийин
гана лицензия бере алат. Көбүнчө
бирге ээлик кылуучунун
атаандаштарына лицензия
берүүсү тиешелүү келишим
менен чектелиши мүмкүн.
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Arçelik компаниясы колдон-
гон лицензиялоо стратегия-
сы
Arçelik A.Ş. компаниясы тиричилик
техникасы жана кеңири керек-
телүүчү товарларды өндүрүү жаа-
тында менчик технологияларды
чыгарат жана өзүнүн узак мөөнөт-
түү стратегиялык максаттарына
ылайык, ИМ портфелдерин түзөт.

Arçelik A.Ş. компаниясы өзүнүн ли-
цензиялык ишмердигинде техноло-
гияларын негизги жана негизги
эмес деп, экиге бөлүп карайт. Бе-
рилген технологияны натыйжалуу
коммерциалаштырууда лицензиат-
тын потенциалдык шыгы эсепке
алуу менен негизги эмес техноло-
гияларга лицензия берүү мүмкүн-
чүлүгүн кароого даяр.

Arçelik A.Ş. компаниясы эгер эки
тарапка пайдалуу болгон учурда
башка компаниялар менен патент-
телген технологияларды кайчылаш
лицензиялоону ишке ашырууну
талкуулоого каршы эмес. Мындай
талкууларда Arçelik A.Ş. компания-
сы жөнү жок стратегия же анын са-
патсыз аткарылышы продуктуну
ийгиликтүү  коммерциялаштырууга
зыянын тийгизип, а анын сапатсыз
башкарылуусу брендге же анын
буюмуна залалын тийгизүү тобо-
келдиктерин баалап көрөт.

Мындан сырткары компания па-
тенттик партфелдерди түзүү про-
граммаларына катышууга аракет-
тенет.  Тиешелүү консорциум
Arçelik A.Ş. компаниясынын ишмер-
дигине байланыштуу технология-
ларга кызыкдар болсо, анда ал
технологиялык патенттерин кели-
шим боюнча өткөрүп берүүгө даяр.

Эгер лицензиялоо стартаптын биз-
нес-моделинин негизги элементин
түзсө, ал эми лизцензияны сатуу
анын негизги киреше табуу
булагынын бири болсо,
продуктуларды же кызмат
көрсөтүүлөрдү сатуу менен эмес,
лицензиялык келишимдердин
негизинде технологияларга
болгон мүмкүнчүлүктү
камсыздоо менен алектенсе болот.
Лицензиялоого негизделген биз-
нес-моделди колдонгон
компаниялар    катары     Bluetooth
жана Dolby айтсак болот. Dolby
компаниясы кеңири керектөөчү
товарларды өндүрүүдө
лицензиялык технологияларды
колдонгон оригиналдуу
жабдууларды өндүрүүчүлөргө
(OEM-компанияларга)
лицензияларды берет.

Ушул эле нерсе автордук
укуктарды акчага айландырган
жана көп учурларда үчүнчү
жактарга лицензия боюнча
программалык камсыздоолорду
өткөрүп берген стартаптарга
тиешелүү. Өзүнүн бизнес-
моделине, ИМге жана ишмердик
чөйрөсүнө жараша
лицензиялоого негизделген стар-
тап жогорку активдүү (күнүнө
бир нече чакан лицензияларды
иштетет) же аз активдүү (жылына
бир чоң лицензия сатат) болушу
мүмкүн; ал бизнести өнүктүрүү,
сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү,
накталай каражаттардын агымын,
ага тиешелүү лицензиялоо
стратегияларын жана
келишимдердин стандарттык
формаларын башкаруу
максатында өзүнүн профилин
эсепке алуу менен лицензиялоо
процессин даярдоонун тийиштүү
жол-жобосун иштеп чыгышы
керек.
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Dermis Pharma Saglik ve Kozmetik
Anonim Şirketi компаниясы , Түркия

Негиздөөчүлөр
Профессор Озген Озер Доктор Эврен
Хоман Гокдже
Доктор Сакине Тунджай Танриверди

Негизги ИМ портфели
•Эки патент (Түркияда катталган) 
•Бир европалык патент
•Австралия, Бразилия, Китай, Рос-

сия Федерациясы, Америка Кошмо
Штаттары жана Японияда 
берилген патенттер

•РСТ жол-жобосун боюнча 
(Канадада улуттук фаза боюнча)
берилген өтүнмө 

•Бир товардык белги
•Коммерциялык сырлар жана ноу-

хау
Веб-сайт: www.dermispharma.com

Продукт
Клиникалык сынап көрүүнүн
жыйынтыгы менен бекитилген
Dermalix™ жараларды айыктыруучу
матрицалык пластыры – диабеттен,
оюлуудан же күйүктөн келип чыккан
өнөкөт тери жараларын дарылайт.
Түркиядагы Эгей универстиетинде
өткөрүлгөн изилдөөнүн жүрүшүндө
илимпоздордун тобу өнөкөт тери
жараларынын, өзгөчө кант
диабетинен пайда болгон
жаралардын айыгышын бир топ
ылдамдаткан антиоксиданттарды
камтыган микробөлүкчөлүү тери
матрицасын ойлоп табышты.
Dermis Pharma компаниясы бардык
ченемдик талаптардын
сакталышын камсыз кылган. 2021-
жылы Dermalix продуктусунун
рынокко чыгышы күтүлүүдө.

Интеллектуалдык менчик, про-
дукт жана бизнес-модель
Эгей универстиетинин технология-
ларды өткөрүп берүү  кызматы
(ТӨБК) Патенттик кооперация
жөнүндө келишимде каралган тар-
типте патентти калыбына кел-
тирүүгө байланыштуу алгачкы чы-
гымдарды көтөргөн жана бул үчүн
Dermis Pharma компаниясынан ча-
кан үлүшүн алган.

Венчурдук инвестициялар фонду
Эгей университетине оригиналдуу
патенттик өтүнмөнүн улуттук этап-
та кароо чыгымдарын жабуу үчүн
насыя берген. Өндүрүштү уюшту-
руу, маркетинг жана адам ресур-
стары менен байланышкан чы-
гымдарды жабууда керектүү бол-
гон баштапкы капиталды табуу
зарылдыгын эске алуу менен,
компаниянын негиздөөчүлөрү
стратегиялык өнөктөштүк меха-
низми аркылуу өз технологияла-
рын рынокко алып чыгышкан.

тент менен камсыздалган атаан-
даштык артыкчылыгы стратегия-
лык өнөктөштү тартууда маа-
нилүү рол ойноп, жыйынтыгында
патенттик укуктарды өткөрүп
берүүгө өбөлгө түздү.

Идеяларды коммерциялаштыруу

http://www.dermispharma.com
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Стартап өзүнүн бизнесин
жандандыруу үчүн керектүү
ИМди издөө жана алуу
зарылчылыгына дуушар болушу
мүмкүн. Мисал катары төмөнкү
жагдайларды карап көрөбүз.

• Университет ИМ объектисине
ээ. Университеттен ушул ИМ
объектисин өстүрүү жана
рынокко сатуу менен
алектенген стартап
«бутактанып чыгат». Идеалдуу
жагын карап көрсөк, ИМ
стартапка тийиштүү болушу
керек, бирок университет аны
өткөрүп бере албайт же
өткөрүүнү каалабайт.
Ошондуктан стартап лицензия
алууга мажбур.

• Иш-аракет эркиндигин камсы-
здоо4. Мындай  жагдайда стар-
тап өзүнүн продуктуларын жа-
на кызмат көрсөтүүлөрүн
иштеп чыгуу жана аны
коммерциялаштыруу үчүн
үчүнчү тараптардан ИМге
мүмкүнчүлүк алышы керек бо-
лот.   Иш-аракеттердин
эркиндигин лицензия алуу
жолу менен жеңилдетүүгө бо-
лот. Лицензия алууда
компаниянын өнүгүүсүнө
жараша же аны башка
субъектке сатууда пайда болушу
мүмкүн болгон келечектеги
муктаждыктарды кылдаттык
менен талдап чыгуу зарыл.
Эгерде стартап мүмкүн болгон
күтүлбөс жагдайларды алдын
ала изилдебесе, анда лицензия
берүүнүн шарттарын кайра
карап чыгуу зарылчылыгы
келип чыгышы жана бул чоң
чыгымдарга алып келиши же
такыр чечилбес ишке
айланышы мүмкүн.

Патент менен камсыздалган
атаандаштык артыкчылыгы
стратегиялык өнөктөштү
тартууда маанилүү роль ойноп,
жыйынтыгында патенттик
укуктарды өткөрүп берүүгө
өбөлгө түздү.
Түркиянын эң бир ири
фармацевтикалык компания-
ларынын бири менен болгон
кызматташтык стратегиялык
өнөктөштүккө айланды жана
ошонун алкагында Dermis Pharma
компаниясы өзүнүн бардык
катталган патенттерине, Dermalix
продуктусуна болгон өтүнмөлөрүнө
жана товардык белгисине болгон
укуктарын өткөрүп берген. Dermis
Pharma компаниясы Dermalix
брендинин продуктуларынын
коммерциялык сатылуусунун
натыйжасында келип түшкөн
кирешелердин ачыкталбаган
пайыздык үлүшүн алат.

Стартап ар кандай долбоорлордо
колдонгон ноу-хаунун олуттуу
көлөмүн сактап келет. Мындан

сырткары, стартап өзүнүн Dermalix
продуктусу боюнча стратегиялык
өнөктөштөрү менен болгон мындан
аркы кызматташтыгынын артынан
продуктунун техникалык баалуулу-
гун арттырган дагы үч илимий жа-
рыялоо даярдаган.

ИМди колдонуунун башка стратегиялык ыкмалары
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Идеяларды коммерциялаштыруу

Укуктарды кайра өткөрүп
берүү

Кайра өткөрүп берүү ИМ
объектисин сатууну түшүндүрөт.
Цедент ИМ объектисине менчик
укугун цессионарийге өткөрүп бе-
рет, адатта анын аксына баалуу
нерсе алат, бирок ар качан эле
андай эмес. Өткөрүп берүү,
уруксат берилген учурда,
символикалык төлөм түрүндө
жүргүзүлүшү мүмкүн. Өткөрүп
берүү аяктагандан кийин цессио-
нарий ыйгарылган ИМ
объектисине болгон бардык
укуктарга ээ болот. Өткөрүп берүү
процесси ар кайсы өлкөдө ар
кандай болушу жана үчүнчү
тараптардан коргоо максатында
улуттук реестрге каттоону талап
кылышы мүмкүн. Эгер кайра
өткөрүп берүү көптөгөн
юрисдикцияда ИМ укуктарынын
тобуна тиешелүү болсо, тараптар
ИМ укуктарынын улуттук
мүнөзүн жана объектини сатуу ар
бир юрисдикцияда
мыйзамдардын колдонулушуна
ылайык болушун камсыздоону
эске алышы зарыл. Белгилей
кетүүчү нерсе, бир эле учурда
кайра өткөрүп берүүнү жана
лицензиялоону  түшүндүргөн
аралашма ыкма да колдонулушу
мүмкүн.  Элестетип көрсөк,
мисалы, эки өлкөдө  бир эле
технологияга өз-өзүнчө эки баш-
ка  патент берилген. Стартап А
өлкөсүнөн  кайра өткөрүп
берүүнүн негизинде патент алып,
В өлкөсүндө лицензиялык
келишим менен иштей берсе бо-
лот.

Финансылык каражаттарга
болгон мүмкүнчүлүк

Стартап өзүн камсыз кылуу үчүн
керек болгон каржыны
тапмайынча, ага каржылоо керек
болот. Бардык эле эми түзүлүп
жаткан компаниялар киреше
алышы үчүн, алгач бир топ
каражат салууга мажбур болот.

Кеп стартап басып өтүшү керек
болгон белгилүү "өлүм өрөөнү"
жөнүндө болуп жатат. Стартап
жаңы түзүлөөрдө керектүү
болгон акча каражаты жок
болгондугу үчүн финансылык көз
карандысыздыкка жетүүгө чейин
жүгүртүү чыгымдарын жабууга
керектелүүчү ири капитал
керектелет. Кээ бир учурларда
стартап компаниянын
негиздөөчүлөрү тарабынан
каржыланат.

Анткен менен көпчүлүк
стартаптар көбүнчө ири
көлөмдөгү каржылоого муктаж.
Ошондуктан, көптөгөн стартап-
тар баштапкы кадамдарында же
өсүү процессинде колдонуучу бир
нече каржылоо булактарын
табууга умтулушат.  Мындай
шарттарда, адатта, стартап
ИМдин кыртышын  карап чыгуу
жана анын ИМди коргоо үчүн
тийиштүү чараларды көрүп
жатканына кредиторлорду
ишендириши керек. Төмөндө кээ
бир каржылык булакта-рына
мүнөздөмө берилген, ал эми
каржылоо этаптары 6-сүрөттө
көрсөтүлгөн.

Мамлекеттик көмөкпулдар
ТДД4 категориясына кирген же
андан төмөн технологиялар
салттуу инвесторлордон
каржылоо алуусу күмөн. Анткени
мындай технологияларда
көптөгөн техникалык жана иш-
кердик тобокелдиктери бар.
Мындан сырткары, каражаттарды
алууга укугу бар юридикалык жак
болбошу да мүмкүн. Технология
көбүнчө университет сыяктуу
кененирээк структурада иштелип
чыгуусу мүмкүн.
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бюджеттенже мамлекеттен
бөлүнөт

дери
узакмөөнөттүү насыяларды

берипжаңы ишинбаштаган
дарга өзтехнологияларын өнүк

түрүүгө жана алардын
пайдалуулугунтастыктоогоже

бизнесмоделдеринишке
ашыруугажардамберет

чандаболот

ИМди колдонуунун башка стратегиялык ыкмалары

Каржылоо булактарынын бул жалпы
графиги стартаптарга
инвестициялоонун көптөн бери
калыптанып калган экосистемаларын
чагылдырат. Практикада каржылоо
схемалары кайсы өлкө экендигине ка-
рата өзгөрүп турат.

Көрүнүп тургандай, киреше алууга
чейинки фазада (өлүм өрөөнүн кесип
өтүү учурунда) каражаттар, адатта,
достордон, үй-бүлөлөрдөн жана
акмактардан (ДҮБА), бизнес-
ангелдерден, балким, мамлекеттик
гранттардан келиши мүмкүн.

Көпчүлүк венчурдук фонддор (ВФ) акча
каражаттарынын оң агымын камсыз
кыла алган компанияларга
инвестициялоону туура көрүшөт
(алардын кирешеси чыгашалардан
ашат). Кээ бир венчурдук фонддор
(эреже боюнча алар жогорку
технологиялык жаатта иштешет) эми
киреше таба турчу этаптан эле
каржылайт. Негизинен – ангелдик
инвестициялоодон тарта венчурдук
фонддордон каржылоо алууга чейин
стартап каржылоонун бир нече этабы-
нан өтөт. Ар бир этаптагы
инвестициялоонун көлөмү баштапкы
этапта салынган каражаттын
көлөмүнөн бир топко көбүрөк болот.

Белгилей кетчү нерсе, алгачкы этаптарда
кирешенин өсүү ийри сызыгы (кызгылт сары)
технологиялык циклдин узактыгын көрсөткөн
ийри сызык менен дал келиши ыктымал
(көк). Белгилей кетчү нерсе, алгачкы
этаптарда кирешенин өсүү ийри сызыгы
(кызгылт сары) технологиялык циклдин
узактыгын көрсөткөн ийри сызык менен дал
келиши ыктымал (көк). Мындан үйрөнө
турган жөнөкөй сабак, эгерде стартап
инновацияны токтотуп, алгач иштеп чыккан
технологияга гана таянса, технология
эскирген сайын анын кирешеси азайып
кетиши мүмкүн.

Бул этапта     ТДДны      жогорулатууга
зарыл болгон каражат негизинен
изилдөөчүлүк максатта, университет
тарабынан каралган бюджеттен же
мамлекеттен бөлүнөт.

Бул жалпы эрежеде өзгөчөлүктөр
бар. Кээ бир мамлекеттерде
ишкердикти шыктандыруу үчүн
микроинвестициялоо механизмдери
түзүлгөн, алар көмөкпул же узак
мөөнөттүү насыяларды берип, жаңы
ишин баштагандарга өз
технологияларын өнүктүрүүгө жана
алардын пайдалуулугун тастыктоого
же бизнес моделдерин ишке
ашырууга жардам берет.

Пайдалуулугун ырастоо жана ИИТКИ
жүргүзүү стадиясын каржылоо үчүн
бир аз сумманы берүүгө даяр бизнес-
ангелдер  чанда болот.
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Расмий изилдөөчүлүк гранттар
инвестиция аркылуу түзүлүүчү
ИМ объектисине ээлик кылуу жа-
на пайдалануу боюнча шарттарды
эске алышы ыктымал («Келишим
түзгөн ИМ»). Ошондуктан
изилдөө жүргүзгөн   мамлекет-
тик мекеме же университет ИМге
келишимин талап кылышы
мүмкүн жана мындай жагдай
ишкерди өз стартабын эркин
колдонуу укугун чектеши мүмкүн.
Университеттин ресурстары
(лабораториялар, материалдар,
адам ресурстары) катышкан
учурда, же ишкер университ
менен эмгек келишимин түзгөн
шартта университет же изилдөөнү
каржылаган тараптар изилдөөнүн
натыйжасында түзүлгөн ИМ
объектисине толук же анын бир
бөлүгүнө укуктуу экендигин
айтып чыгышы мүмкүн. Бул
жергиликтүү мыйзамдардан жана
университеттин саясатынан көз
каранды5; ошондуктан
стартаптардын негиздөөчүлөрү
ИМге           карата       жергиликтүү
мыйзамдарды дыкат текшерип,
университеттин ушул жаатта
жүргүзгөн саясатын так билиши
керек болот.

Биргелешкен долбоорлорду,
консорциумдарды жана эл аралык
изилдөө программаларын
каржылоо да күтүлгөн
келишилген ИМди пайдаланууну
жана бөлүштүрүүнү чектеген ар
кандай жолдор менен
шартталышы мүмкүн. Мындан
сырткары, долбоордун алкагында
анын катышуучуларынан долбоор
боюнча өнөктөштөрүнө алардын
ээлик кылган ИМин көрсөтүү та-
лап кылынат («баштапкы ИМ»).
Эгерде стартап колдонгон бизнес-
модель үчүнчү тараптын
баштапкы ИМинен көз каранды
болгон келишим түзгөн ИМди
пайдаланууну болжосо, камсыздоо
менен байланышкан маселелерди
чечүүсү керек болот.

Идеяларды коммерциялаштыруу

Стартаптар инновацияларды колдоого
багытталган башка мамлекеттик
механизмдерден да пайдалана
алышат. Мисалга, салык тутумдары
компаниялардын ИИТКИ
жүргүзүүдөгү чыгымдарын  салык
декларациясынан алып салууга
мүмкүндүк берет. Мындай шарт,
компаниялардын чыгашаларынын
колөмүн азайтууга көмөк болот.
Дагы компанияларга ИМ укугунан
алынган кирешеден салыктык
чегерүүлөрдү камсыз кылган «Патент
кутусу» (Patent Box) сыяктуу схемалар
да бар.

Достор, үй-бүлө жана акмактар
(ДҮБА)

Кайсы гана этапта болбосун стартап
расмий эмес булактардан каржылануу
мүмкүнчүлүгүн мисалга, достордор
жана үй-бүлө тарабынан ала алат.
Мындай каражаттар көп болбойт;
адатта, мындай учурда расмий
келишим    түзүү    талап    кылынбайт
жана стартаптын бухгалтердик
ведомствосуна көрсөтүлбөйт. Эгер
стартап ушундай каражаттарды кабыл
алууну чечсе, келечекте юридикалык
жана салыктык көйгөйлөрдөн алыс
болушу үчүн аны ал дыкат
документтештирип коюусу абзел.
Стартаптын жаралышы жана анын
өнүгүүсүнүн алгачкы этаптары өзүн-
өзү камсыздоо менен ишке ашкан
учурда, ИМге болгон менчик укугу
боюнча маселе стартаптын бир нече
негиздөөчүсү болгон учурда көйгөй
жаралышы мүмкүн. Өнөктөштөр
ИМди бөлүштүрүү маселесин
болушунча тез  чечиши керек. Адатта,
бул маселе негиздөөчүлөрдүн
ортосунда  (акционердик келишим)
келишим түзүү жолу менен чечилет
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Мисалы бир стартап каржылоону
чечип, экинчиси ИМди же
техникалык       билимди       ортого
салат. Анын арты менен жаңы ИМ
түзүлөт. Стартапка тийиштүү
ИМге болгон бардык укуктарды
өткөрүп берип, ИМди коргоого
тиешелүү өтүнмөнү өз алдынча
ишкерлердин эмес, стартаптын
атынан берүү максатка
ылайыктуу.

Бизнес-ангелдер

Ангел инвесторлор — өзүнүн
каражатын салуучу жеке тараптар;
дал ушунусу менен алар үчүнчү
тараптардын каражаттарын
башкарган венчурдук фонддордон
айырмаланып турат. Ангел
инвесторлор адатта,
каражаттарын өзүнүн
профессионалдык тажрыйбасы
бар, же кызыкчылыгы бар
чөйрөгө гана акча каражаттарын
салышат. Алар венчурдук
фонддорго салыштырмалуу аз
өлчөмдө (бирок эң алгачкы
этаптарында) акча салышат.
Жакшы бизнес-ангелдер бир гана
акча каражатын бербестен,
тажрыйбасы менен да бөлүшүп,
стартаптын продуктусун колдоого
алат жана бизнестин кеңейишин
шарттайт. Ал эми эң акыркы
этаптарда стартапка
каражаттарды мобилдештирүү
жана башкарууга байланыштуу
маселелерин чечүүгө
көмөктөшөт. Адатта, венчурдук
фонддор сыяктуу эле, ангел
инвесторлор стартапка салган
каражатынын кайтарымына анын
акцияларын алат. Дал ошондон
аларда өзү түзгөн же ээлик
кылган ИМ жок болсо да, колдоо
көрсөтүп      жаткан      компанияга
карата материалдык кызыкчылык
пайда болот.

Бизнес-ангелдер чанда гана
буюмдук укуктарды берүү
тууралуу сурашат, эгер мындай
сураныч түшкөн болсо, ишкер бул
маселеге өтө дыкаттык менен
карашы        керек.          Ал        эми,
институционалдык инвесторлор
адатта стартаптан ИМге тиешелүү
укуктарын жаңы компанияга ,
мисалы, эгерде ишкерге таандык
болсо бул укуктар университет
сыяктуу өзүнчө бир уюмга же
жеке адамга, өткөрүп берүүнү
суранышат.

Венчурдук фонддор

Венчурдук фонддор (ВФ)
Венчурдук фонддор (ВФ) бизнес
ангелдерге караганда бир кыйла
айкын институционалдык
мүнөзгө ээ. Адатта алар башка
инвесторлор, бай жеке жактар же
фонддордун фонддору бир-
геликте салым жасаган фонддорду
башкарышат. ВФга каражат
салган инвесторлорду
жалпысынан «жоопкерчилиги
чектелген өнөктөштөр» (“limited
partners”) деп атап коюшат.
Көпчүлүк ВФдо инвестициялоо
чөйрөсүндө өздөрүнүн
артыкчылыктары бар жана
каражаттар алар тарабынан
белгилүү этаптарда гана
каржыланат. Инвестициялардын
өлчөмдөрү («Тикеттик
өлчөмдөр» деп аталат) фондго
жараша өзгөрүп турат. Венчурдук
фонддор институционалдык уюм
болгондуктан жана алардын
жоопкерчилиги чектелген
инвесторлорунун алдында
фидуциардык милдеттенмелери
бар болгондуктан, бизнес-
ангелдер инвесторлоруна караган-
да потенциалдуу кардарларды
текшерүү жана каражаттарды
бөлүштүрүү боюнча чечим кабыл
алуу үчүн көбүрөөк убакыт
сарпталат.

ИМди колдонуунун башка стратегиялык ыкмалары



ВФга кайрылууну пландап жаткан
ишкер, стартаптын ишкердик
багыты  жана     талап     кылынган 
сумма фонддун инвестициялоо
критерийлерине жооп береби, же
жокпу, так аныктап алышы керек.
Мобилдик тиркемени иштеп
чыккан жана   500      миң       АКШ 
долларын алууну каалаган стартап
биологиялык илимдерди
өнүктүрүүгө жана эч качан 20
млн. АКШ долларынан кем
каржылоону салбаган венчурдук
фонддон каржылоо ала албайт.

Албетте, эгерде долбоорлору
азырынча киреше алып келбеген
болбосо, ишкерлер баштапкы
капиталды издөөгө аргасыз
болушат; бирок, акча агымы
жакшы стартапка да (ал үчүн ал
өзүнүн акцияларынын бир
бөлүгүн сата алат) инвестиция
керек болушу мүмкүн, мисалы,
ишкердикти кеңейтүү, жаңы
рынокторго чыгуу же рынокко
жаңы продуктуларды киргизүүгө
керектелет. Негизги максат –
жаңы компаниянын наркын
жогорулатуу. Адатта, стартап
каржылоонун ар кандай
этаптарынан өткөндө, анын
негиздөөчүлөрүнө таандык үлүш
бир топ кыскарат. Мындан
алынуучу негизги сабак:
компаниянын наркы өскөн сайын
ар бир акциянын баасы да өсөт.
Эгер            компания              мыкты
натыйжаларды көрсөтсө, анын
жалпы наркы өсөт жана көлөмү
жактан чакан акциянын топтому
кымбаттайт.

Мисал катары алып көрөлү,
ишкер 1 млн. АКШ долларга
бааланган стартаптын 80
пайыздык үлүшүнө ээ. Ишкердин
акциялар топтому 800 миң АКШ
долларын түзөт.
Бир         нече           инвестициялык
салымдардан кийин стартаптын
наркы 500  млн.     долларга өстү,
бирок бул убакытка чейин
ишкердин акциялык үлүшү 10
пайызга кыскарган. Анткен менен
ишкерде калган акциялар
топтомунун наркы 50 млн. АКШ
долларына чейин өстү.

Стартаптын наркын
жогорулатуу

Жогоруда белгиленгендей, ИМ –
бул баалуулукка ээ актив. Бул
баалуулук актив боюнча соода
иштерин жүргүзүүнү
жеңилдетет жана компаниянын
наркын жогорулатууга шарт
түзөт. Азыркы билимге
негизделген экономикада
бардык эле компаниянын жалпы
наркында туюлбаган
материалдык эмес активдердин
үлүшү өсүп, ал эми
материалдык активдердин
үлүшү азайып баратат. Бул
көрүнүш бир гана
жаңычылдыкка – туюлбаган
материалдык эмес активге басым
жасап, материалдык активге ээ
эмес стартаптарга мүнөздүү.
Мындай стартаптардын
наркынын көпчүлүк бөлүгүн
стартаптарды түзгөндөргө
таандык болгон билимдин наркы
жана алар тарабынан иштелип
чыккан жаңычылдыктардын
наркы түзөт.

Идеяларды коммерциялаштыруу
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Бирок, наркты так баалоо кыйын
жана көп учурда оңой эмес,
өзгөчө жаңыдан баштаган учурда,
анткени ага таандык ИМ жетиле
элек же ИИТКИ жүргүзүүдө же
каттоо процессинде болушу
мүмкүн. Мындан сырткары,
ИМди наркы туруктуу эмес. Ал
патентти каттоо, технологиянын
наркын баалоо, лицензиялоо
боюнча мүмкүн болгон
өнөктөштөрдүн кызыкчылыгын
арттыруу,    көрсөтүлгөн       техно-
логияга суроо-талаптын эртеңи,
аны башка технологияларга ал-
маштыруу мүмкүнчүлүгүнүн
деңгээли сыяктуу ж.б.
факторлордун таасиринен
убакыттын өтүшү менен өзгөрүп
турат. Мындан сырткары,
патенттик өтүнмөнү жокко
чыгаруу, менчикке болгон укуктук
талаштар, атаандаштыкка
жөндөмдүү продуктунун пайда
болушу же жаңы жөнгө салуучу
көйгөйлөр ИМдин наркын
төмөндөтүшү мүмкүн.
Кантсе да, наркты баалоону эр-
терээк жүргүзүү абзел.  Биринчи-
ден, стартап коммерциялаштыруу-
ну каалаган ИМ объектисинин по-
тенциалдык наркы менен ири кор-
порацияларга берилип жаткан
ИМ объектисинин баасынын
айырмасы бар экенин билүү
керек. Алгач биринчи объектинин
потенциалдуу наркы аябай төмөн
болот.   Бул     стартаптын     ишине

байланыштуу тобокелдикти
түшүндүрөт.  Бирок стартап
өсүү баскычынан ийгиликтүү
өтүп, өзүнүн бизнес-модели
менен натыйжалуулук жаатынан
таанылса, ага тиешелүү ИМ
объектиси өсүп, лицензиялоо
процессин шарттаган акча
каражаты катары наркы бир топ-
ко көтөрүлүшү мүмкүн.
Ушуларды эске алуу менен, бир
топ себептер боюнча баштапкы
этаптарда          ИМдин      наркын
баалоону жүргүзүү пайдалуу бо-
лот, анын ичинде, төмөнкүлөр
үчүн:

• Стартапка ИМ объектисин ин-
вестициялаган тараптын (акча
каражатын салган тараптардан
айырмаланып) акционердик
капиталдан анын үлүшүнүн
эсебин чыгаруу. Мисалга, эле-
стетиңиз, патенттик өтүнмө
100 АКШ долларына бааланат,
ал эми экинчи  тарап стартапка
дал ошончо суммада акча
каражатын салууга даяр.
Мындай учурда  эсеп башкача
жүргүзүлбөгөн болсо,
өнөктөштөр стартаптын
капиталына 50 пайыздан ээлик
кылышат;

•инвесторлорду тартуу.
Потенциалдуу инвесторлор
өздөрүнүн инвестициясынын
кайтарымына канча үлүш ала
тургандыгы жөнүндө так
түшүнүккө ээ болушу үчүн
акча каражатын издеп жаткан
стартап сандык түрдө
эсептелиши керек.

ИМди колдонуунун башка стратегиялык ыкмалары
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Стартаптын ИМинин
акчалай наркын баалоо
анын жалпы баасын
жогорулатып, анын негиз-
дөөчүлөрүнө    ошол       эле
инвестициялоонун    ордуна
берилген акциялардын
топтомун азайтууга
мүмкүндүк берет.
Элестетебиз, стартаптын
баштапкы иш жүргүзүү
этабында инвестор 100 миң
АКШ долларын салууга
даяр. Эгер стартап 500 миң
АКШ долларына бааланса,
инвестор 20 пайыздык
үлүшкө ээ болот.

• Бирок, эгерде ошол эле
стартаптын негиздөөчүлөрү
ИМдин наркына таянып анын
баасын 1 миллион долларга
чейин көтөрө алышса, алар
өздөрүнүн үлүшүн көбөйтө
алышат жана инвестор ошол эле
көлөмдөгү инвестициянын
ордуна акциялардын 10 пайызын
алат;
• Стартап үчүнчү жакка, мисалы,
университетке таандык ИМ
объектисине лицензия алууну
каалашы мүмкүн. Лицензия
боюнча алуу пландалып жаткан
ИМ объектисинин наркы
стартапты түзүүгө байланыштуу
чыгымдарга таасирин тийгизет.

1-таблица. ИМдин наркын өзгөрткөн факторлор

	

 WIPO. IP PANORAMA. Module 11 on IP valuation. 
www.wipo.int/export/sites/www/sme/en/documents/pdf/ip_panorama_11_learning_points.pdf.

Идеяларды коммерциялаштыруу

http://www.wipo.int/export/sites/www/sme/en/documents/pdf/ip_panorama_11_learning_points.pdf


63

Бирок стартап башка
альтернативдик вариантта
сүйлөшүү жүргүзсө (ИМ
объектисине лицензияны
кийинчерээк алса),
инвесторлордон акча алууга
аракет кылса (ИМ объектисине ли-
цензия алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ
бо-луш үчүн) же ИМдин ээси
менен роялтини бөлүп төлөө
боюнча макулдашууга барса
(мындай шартта роялтинин
көлөмү өсөт, бирок стартап фи-
нансылык агымын жакшыртуу
мезгилине чейин роялтини бөлүп
төлөйт) болмок;
• ИМ  объектисин   сатууга,  лицен-
зиялоого, күрөө катары
колдонууга же ИМди
коммерциялаштыруудан салык
жеңилдиктерин алуу максатында
(салык саясаты буга жол берген
өлкөлөрдө) да бааланышы керек.
Компания да анын
карамагындагы бардык ИМ
портфелине сандык баалоону
жүгүзүп, компаниянын наркынын
эсебин чыгаруу максатында
баалоодон чыгарылган бааны
өзүнүн бухгалтердик эсептерине
актив катарында көрсөтө алат.

ИМдин наркын баалоонун бир
нече ыкмалары бар7. Алардын
ичинен көп колдонулгандары
төмөндө көрсөтүлгөн.

Чыгымы көп ыкма

Бир ИМ объектисинин баасын
баалоого мүмкүндүк берген
чыгымдуу ыкма окшош ИМ
объектисин (же так ошол эле) өз
алдынча түзүүгө, же
инвесторлордон каражат алууга
аракет кылууга (ИМ объектисине
лицензия алуу мүмкүнчүлүгүн
алууга) же ИМ ээси менен
төлөмдү роялтини бөлүп төлөөгө
макулдашууга (бул учурда,
роялтинин көлөмү көбөйөт, би-
рок эреже катары, стартап жакшы
каржылык агымы   түптөлгөнгө
чейин бөлүп төлөөнү узартат)
байланышкан чыгымдардын
көлөмүн аныктайт; Тиешелүү түз
чыгашалар жана альтернативалуу
чыгымдардын суммасы кошулуп,
ИМдин моралдык эскириши эске
алынат.  ИМ объектисинин
акыркы баасы мисалга, иштеп
чыгууда кетирилген чыгымдарды
эсептөө, учурдагы бааны
аныктоону шарттаган
инфляцияны эсепке алуу, ИМдин
моралдык эскиришине  карата
кошумча оңдоо жолу менен
аныкталат. ИМдин моралдык
эскирүү деңгээлин эсептөөдө
функционалдык, техникалык жа-
на экономикалык аспекттер эске
алынат.

Функционалдык мооралдык
эскирүү азыркы учурда мындан да
жакшыртуу боюнча башка
альтернативдүү варианттар жок,
алмаштырууга мүмкүн болбогон,
ИМ объектисин колдонууда пайда
болгон кошумча операция
чыгымдарын аныктоо жолу менен
эсептелинет. Техникалык
моралдык эскирүү техникалык
өсүп-өнүгүүнүн натыйжасында
белгиленген ИМ объектиси
өзүнүн пайдалуулугун жоготкон
учурда ишке ашат.

өзүнүн пайдалуулугун жоготкон
учурда ишке ашат.

ИМди колдонуунун башка стратегиялык ыкмалары
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Мисалы, кийинки муундагы
компьютердик дискета түзмөгү
үчүн патенттер эч нерсеге
арзыбайт, анткени техникалык
жактан мыкты альтернативалар
мурунтан эле бар. Экономикалык
моралдык              эскирүү          ИМ
объектисин анын эң бир
кемчиликсиз жана эң мыкты
формасында пайдалануу мындан
ары инвестициянын тийиштүү
кайтарымын камсыз кылбаганда
пайда болот.
Чыгымдуу ыкманын эки вариан-
ты бар. Наркын калыбына
келтирүү ыкмасы ИМ объектисин
дал өзүндөй көчүрмөсүн
түзүүгө байланышкан
чыгымдарды баалоону
түшүндүрөт. Наркты
алмаштыруу ыкмасы бир эле
функцияны аткарган окшош
интел-лектуалдык менчик
объектисин түзүүгө
байланышкан чыгымдарды
баалоону түшүндүрөт.

Рыноктук ыкма
Рыноктук ыкма ИМ объектисинин
наркын окшош ИМдин, окшош
шартта сатылган реалдуу наркы
менен салыштырууну
түшүндүрөт.   Мындай
салыштырмалуу баалоо үчүн  ак-
тивдүү рынок жана дал өзүнө
окшош ИМ объектиси,  же
салыштырылуучу же окшош ИМ
объектилеринин тобу керектелет.
Эгер бул объектилер толук туура
келбесе, ушул айырманын ордун
толтуруучу коэффицентти табуу
керек.
Бул ыкманы колдонуу менен жүр-
гүзүлгөн баалоонун тактыгы
төмөнкү учурда жогорулайт:
өткөрүлүп берилген укуктардын
мүнөзү жана көлөмү жөнүндө
маалыматтардын, анын ичинде
бүтүмдүн        шарттары          жана

милдеттери тууралуу
маалыматтын  (бул кайчылаш
лицензиялообу, соттук талаштар-
дын натыйжасында берилген ли-
цензия болобу ж.б.) бар
болгонунда.
Анткен менен кайсы ИМ
объектиси болбосун өзүнчө
уникалдуу болуп саналат.
Ошондуктан, так дал ошондой, же
ошого окшогон ИМ объектисин
табуу мүмкүн эмес. Мындан
сырткары, окшош ИМ
объектилерине тиешелүү
бүтүмдөрдү тапкан күндө да, ал
бүтүмдөр              тууралуу           так
маалыматты алуу өтө кыйынга
турат. Анткени андай
маалыматтар адатта жашы-руун
мүнөздө болот.

Киреше ыкмасы
Киреше ыкмасында ИМ
объектисинин наркын анын
келечектеги экономикалык
пайдасы боюнча баалоо жана
убакыттын белгилүү бир учуруна
карата наркын аныктоо үчүн
оңдоону киргизүү каралат.
ИМдин наркын баалоодо бул
ыкма кенен колдонулат.

Бул ыкманы колдонууда ИМ
объектисинин жарактуу
мөөнөтүнүн ичинде алууга
мүмкүн болгон келечектеги
кирешелердин (же келечектеги
үнөмдөөнүн) көлөмүн
божомолдоп, ИМ объектисине
түздөн-түз тиешелүү
чыгымдарды эске алуу менен
кирешелерди же үнөмдөөлөрдү
тууралоо, тобокелдиктерди баалоо
жана             акырында             оңдоо
же                           капиталдаштыруу
коэффициентин колдонуу менен
белгилүү бир убакытта
кирешенин көлөмүн аныктоо
керек.

Идеяларды коммерциялаштыруу
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бир шарты катары мүмкүн болгон
ИМ ээлерине жана лицензиялык
келишимдерге өтө этият мамиле
жасашы керек. Кызматташтык
сунуштаган тараптар
өнөктөштөрүнөн ИМ укуктарын
өткөрүп       берүүнү      же     кенен
камтуудагы   лицензия       берүүнү
талап кылышат. Мындай талаптар
стартаптын бизнес-моделине же
анын кызыкчылыктарына туура
келбей калышы мүмкүн.

 

Өнөктөштөрдү жана
шериктештерди тартуу

ИМ портфелин туура башкаруу
стартаптын ИМге олуттуу мамиле
жасап, жогору баалап жана анын
корголушун камсыздалган
аракетин түшүндүрөт. Бул чара
потенциалдуу шериктештердин
ишенимин артырат. Ынгайлуу
шарттар түзүлүп, ойлоп табуунун
укуктары бузулбай,  долбоордун
ийгиликтүү ишке ашары
болжолдонот.

Акыркы убакта “ачык инновация”
деп аталган интеллектуалдык
менчикке байланыштуу
кызматташуу маселесине
көбүрөөк көңүл бурулуп жатат.
Ачык инновациялык принципти
карманган компаниялар
коомпаниядан сырткары
новатордук идеяларды издөө
менен өздөрүнүн коммерциялык
сунуштарын илгерилетүү үчүн
сырткы өнөктөштөрдү активдүү
тарта алышат. Мурун
инновациялык ишмердик жабык
эшик артында, башкалардын
анчалык маанилүү салымысыз
ишке ашырылчу.

Бүгүнкү күндө бардык
коммерциялык уюмдар сырткы
өнөктөштөрдү тартышат. Чакан
компаниялар ири долбоорлорго
катышууга жана өздөрүнүн
интеллектуалдык менчик
активдерин натыйжалуу
башкаруу жана ири компаниялар
үчүн бизнес жагымдуулугун
жогорулатуу үчүн чараларды
көрүү аркылуу башкаларга
өздөрүнүн      ойлоп      табуучулук
жана чыгармачылык
жөндөмдүүлүгүн көрсөтүүгө
көбүрөөк аракет кылышат.  Ачык
инновациялык моделдер
стартаптар үчүн өзгөчө
мүмкүнчүлүктөрдү сунуштаса да,
алар кызматташуунун
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Ар бир стартаптын ийгилиги ИМ
тутумун         этибарга       албоогоо
байланыштуу тобокелдиктерди,
ошондой эле анын атаандаштык
жөндөмүн  жогорулатуу үчүн
кантип колдонууну түшүнүүдөн
көз каранды. Стартап өзү
колдонгон же таянган инновация-
ларды коргой албаса, анда
жогоруда айтылган бизнесин
чыңдоо жана кеңейтүү
мүмкүнчүлүктөрүнөн ажырап
калат. ИМ тутумунун кантип
иштешин билбеген стартап, бир
топ чабуулдарга жана керексиз
чыгымдарга        дуушар        болот.
Стартап биринчи кезекте ИМге
байланышкан тобокелдиктерди
башкаруу тутумун өзүнүн жалпы
бизнес-стратегиясына
туташтырышы керек. Төмөндө эң
олуттуу делген тобокелдиктерге
кыскача баяндама берилген.

Менчик укугу жана аны
колдонуу укугу кимге
таандык экендигин
аныктоо

Баштапкы этаптарда эле
коргоону камсыздай албоо
Жогоруда белгилеп өткөндөй,
жогорку технологиялык стартап
рынокко инновациялык
продуктуну же жаңы кызмат
көрсөтүүнү  киргизүү максатын-
да түзүлөт, кээде жалгыз продук-
ту же бир кызмат көрсөтүү
жөнүндө сөз болот. Көп учурда
инновация стартаптын жалгыз же
негизги баалуулугу болуп
саналат. Мындай стартап үчүн
негизги тобокелдиктердин бири
бул           инновацияны        коргой
албагандыктан           баалуулуктан

ажырап, аны үчүнчү тарапка
өткөрүп берүү, натыйжада, ал
бүткүл бизнес модели  тобокелге
салат. Ошондуктан стартап
өзүнүн инновациясын коргоону
камсыздап, аны үчүнчү тараптар-
дын ээлик кылуусунан сакташы
керек. Мындай тобокелдикти
алдын алуу үчүн төмөнкү
чараларды аткаруу керек:

• Болушунча эртерээк катоодон
өткөрүү керек;
• Каттоонун акыркы мөөнөтүнүн
жана графигинин талаптарын
аткаруу;
• Аны               айланып өтүү
мүмкүнчүлүгүн  жокко    чыгаруу
үчүн ойлоп табуунун формуласын
туура түзүү;
• Бардык тийиштүү рыноктордо
кор-гоого жетишүү;
• Бардык                                кийинки
жакшыртууларды              коргоону
камсыздоо.

ИМге карата аймактык принцип
иштегендигине байланыштуу,
стартап колдонгон ИМди коргоо
стратегиясы ал кызыккан бардык
рынокту өзүнө камтышы керек.
Стартап ИМге коргоо алгандан
кийин, белгиленген алымдарды
төлөө менен аны сакталышын
камсыздашы керек.

Маалыматтын чыгып
кетүүсүн болтурбоо
Стартап коргоону суроо
убактысына чейин потенциалдык
ИМ объектисин жашыруун
сактабаса коркунучка кабылат.
Ушул колдонмодо белгилен-
гендей, эгер стартап түзгөн
инновациялык продукт же өнөр
жай үлгүсү
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ачыкталса (чакан чөйрөдө болсо
да), стартап аны  жаңычыл ката-
ры көрсөтө албайт жана  коргоо
ала албайт (эгер жеңилдик
мезгили каралган болсо,  ачыктоо
ошол мезгил аралыгында болгон
учурду эске албаганда). Эгер
ачыктоо болуп кетсе, стартап көз
ачып, жумганча жараксыз болуп
калат.  Ушундай эле жагдай
жашыруун бизнес маалыматты
ачыктоодо, эгерде мындай
ачыкка чыгаруу ачыкка чыгарбоо
келишимине ылайык ишке
ашпаса, ал   коммерциялык   сыр
катары корголбойт. Ошондуктан
стартап ачыкка чыгарбоо
тууралуу         келишимди        жана
тийиштүү ыкмаларды түзүп, аны
ишке ашырып, тишелүү чаранын
жеке кызматкерлер жана үчүнчү
тараптар, жеткирип берүүчүлөр,
өнөктөштөр жана кардарлар
тарабынан сакталышын камсыз
кылышы зарыл.

Укуктарды кайра өткөрүп
бере албай калуу
Жеке кызматкерлер же көз
карандысыз жеткирип
берүүчүлөр же  подрядчиктер
жаңы нерсени жарата алат же
анын жаралуусуна салым кошо
алат. Стартап анын
кызматкерлеринин же
подрядчиктеринин эмгегинин
натыйжасына болгон укукту
өзүнүкү деп, болжолдоп
жаңылбашы керек. Мындай
жагдайда                                  улуттук
мыйзамдардагы тийиштүү
жоболорду дыкат изилдеп чыгуу
абзел.

Кээ бир өлкөлөрдө эмгек
келишиминин негизинде
аткарылган жана анын алкагында
ишке ашкан ойлоп табууга болгон
укук             жумуш           берүүчүгө
калтырылат. Бирок көпчүлүк
стартаптар убакыттын өтүшү
менен, башкача мыйзамдар
боюнча иштеген көптөгөн
өлкөлөр менен иштешүүгө туура
келет. Мындай жагдайда
стартаптарга түзө турган эмгек
келишимине менчик укугуна
байланыштуу жоболорду
киргизүү сунушталат. Ошону
менен бирге, жакынкы келечекте
ИМ кантип колдонулат жана ал
компанияны өнүктүрүүдө кандай
шартта колдонула тургандыгы
жөнүндөгү маселени дыкат
талдоо керек. Ар дайым улуттук
мыйзамдарды көңүл коюп изидөө
керек. Анткени ал мыйзамдарда
инновацияны ойлоп тапкан
жумушчуларга биринчи тандоо
укугун калтырган жоболор, иш
берүүчүнү ал кызматкерлерге сый
акы төлөөгө милдеттендирген
пункттар жана башкалар болушу
мүмкүн.
Ушул эле себептер боюнча стартап
үчүнчү тараптар менен келишим
түзүүдө ИМ укугуна тиешелүү
маселелерди так түшүндүрүп
көрсөтүшү керек. Эгер ойлоп
табуучулук же чыгармачылык
ишмердик көз карандысыз
подрядчиктер тарабынан ишке
ашса, подрядчик жана стартаптын
ортосунда түзүлгөн келишимде
компаниянын ийгилиги үчүн
керектелген эмгек
натыйжаларына болгон бардык
укуктарды стартапка өткөрүп
берүү сөзсүз түрдө  каралашы
керек.

Идеяларды коммерциялаштыруу
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Келишимде мындай пункт жок
болгон учурда, эгер ал
натыйжалар стартапка өткөрүлүп
берилбеген болсо, көз карандысыз
подрядчик өзүнүн эмгегинин
натыйжасына болгон менчик
укугуна ээ болуп кала берет
(өзгөчө компьютердик
программаларды иштеп чыгуу,
веб-сайттарды жана сүрөттөрдү
долбоорлоштуруу сыяктуу
чыгармачылык ишмердик түр-
лөрүнө карата). Кайталап өтөбүз,
стартаптар бардык ишти алдын
ала ойлонуп, улуттук
мыйзамдарды изилдеп чыгып,
сырткы тараптар менен бардык
келишимдерди жана
контракттарды түзүүдө менчик
укугун аныктоо маселелерин так
макулдашып алуусу керек.
Контрактта жеке кызматкерлер
тарабынан түзүлгөн  же үчүнчү
тарптарга тапшырык кылынган
инновациялык продуктуларга
болгон бардык укуктар стартапка
өткөрүлүп берилет деп
көрсөтүлүшү керек.
Ошондой эле стартапты бир нече
адам түзгөн, алардын ар бири
алгачкы инновациялык идеяны
иштеп чыгууда жана аны андан
ары өнүктүрүүдө салым кошкон
учурлар да болот. Алардын
бирөөсү же бир нечеси өзүнүн
укугун өткөрүп берүү тууралуу
билдирбестен, стартаптын
курамынан чыгып кеткен учурда,
стартап бизнесин улантуу үчүн
керек  болгон    ИМге    ээ    болбой
калган абалга туш болушу
мүмкүн.
Стартаптар үчүнчү жактарды
контракт боюнча жалдап же
колдонгондой эле схема менен
чоңураак компаниялар белгилүү
бир милдетти аткаруу үчүн чакан
компаниялар менен  келишим
түзөт.  Мындай жагдай, ачык
инновациялык           принциптерге
негизделген                             учурда,
ири               компаниялар           бир

топ себептерден улам белгилүү
бир техникалык көйгөйдү чечүү
өтүнчү менен чакан
адистештирилген компанияларга
кайрылышат. Мындай учурларда
стартап сырткы подрядчик катары
иш           алып          барат.        Ишке
киришүүнүн алдында стартап
өзүнүн жасаган ишинин
натыйжасында түзүлгөн  ИМге
ким ээлик кылаары боюнча ири
компания менен так макулдашып
алышы керек. Стартап жаңы
чечимди иштеп чыгып (кели-
шимдик ИМди түзөт), үчүнчү
тарапка таандык болгон ИМге
болгон мүмкүнчүлүктү алган
(баштапкы ИМ)учурда схема
аябай татаалдашат. Бул жагдайда
кимге кайсы укук таандык
экендигин макулдашып, түзүлгөн
ИМге карата кандай чектөөлөр
пайда болушу мүмкүн экендигин
тактап алуу аябай маанилүү. Бул
татаал маселелерди алдын ала
изилдеп, чечүү зарыл.
Стартаптын максаты ал түзгөн
ИМге толук кандуу укукка ээ
болушу керек. Эгерде менчик
укугун алуу мүмкүн болбосо, стар-
тап белгилүү максатта тийиштүү
ИМди коолдоонуу укугун алууга
жетишиши керек. Материалдык
мүлк сыяктуу эле, маселе менчик-
ке карата бардык шектенүүлөрдү
жоюу болуп саналат.

Соттук териштирүүнү алдын
алуу

Кымбат баалуу соттук
териштирүү, адатта, агрессивдүү
сот аткаруучуга каршы турууга
ресурстары жок стартапты
кыйратышы       мүмкүн.       Соттук
териштирүүлөр көбүнчө
келечектүү жаш стартапты жок
кылууга аракет кылган ири
компаниялардын (же тагыраак
айтканда, каражаты бар ар кандай
атаандаштын) сүйүктүү каражаты
болуп саналат.

Тобокелдиктерди башкаруу
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Стартаптарга ошондой эле "прак-
тикалык  эместер" деп аталган
(көбүнчө "патенттик троллдор"
деп аталат) коркунуч жаратат.
Алар үчүнчү тарапка таандык
менчик технологиясын колдонгон
чакан компанияларды табууга
умтулган бизнес моделди
колдонушат жана лицензияны
сатып алууга мажбурлоо үчүн
сооттук териштирүүлөрдү
башташат.

Тобокелдиктердин бул түрлөрүн
үчүнчү жактардын укуктарынын
бар же жок экендигин текшерүү
жана ал укуктардын сакталышын
камсыз кылуу аркылуу азайтууга
же жок кылууга болот. Бардык
катталган укуктарды текшерүүгө
болот (патенттик өтүнмөлөрдүн
берилген күнүнөн тартып 18
айдан кийин текшерүүгө болот),
стартап башкага таандык болгон
өнөр жай үлгүсүн, фирмалык
үлгүнү же патенттелген
технологияларды колдон-
богондугун оңой эле текшерип,
тактап алса болот. Мындан
сырткары, стартаптар башкалар
тарабынан түзүлгөн, корголгон
чыгармалардын автордук укугун
бузуудан жана жашыруун бизнес
маалыматка мыйзамсыз
мүмкүнчүлүк алуудан алыс
болуусу керек. Туура эмес
ташталган кадамдар стартаптын
убактысын текке кетирүүсүнө же
аброюна доо кетирген  кымбат
соттук териштирүүлөргө алып
келиши мүмкүн.

Иш-аракеттин          эркин-
диги, же патент
тазалыгына экспертиза
жүргүзүү

Сатартап инновациялык иш-
мердигинин уюгун камтыган
ИМ   укуктарына   ээ    болушу
мүмкүн, бирок рынокто про-
дуктуну коммерциялоо үчүн
бул укуктар жетиштүү болбой
калышы мүмкүн. Чындыгын-
да, интеллектуалдык менчик
укуктарынын көпчүлүгү, атап
айтканда, патенттик укуктар
“терс укуктар” катары көр-
сөтүлүшү мүмкүн. Патент ээси
өзүнө берилген патенттик до-
кументте билдирилген ойлоп
табууну пайдалануу жана экс-
плуатациялоо укугун автомат-
тык түрдө албайт. Патент па-
тент ээсине патенттелген ой-
лоп табууну башкалардын
пайдалануусуна бөгөт коюу
укугун гана берет. Стартаптын
өзүнүн продуктусун коммер-
циялаштыруу үчүн башкалар
ээлик кылган ИМге болгон
мүмкүндүк керектелиши мүм-
күн.

Мисалы, элестетебиз, стартап
электроондук өзү жүргүчтөр-
дү (самокат)    кубаттоо    үчүн
жаңы жана инновациялык ор-
нотмону  рынокко алып чы-
гууну көксөөп жатат. Ал
орнотмонун конструкциясына
соруп чыгаруучу       заряддоо 
кабели кирет. Стартап өз
продуктусун өндүрүп же
саткан рынокто башка
компанияга тийиштүү болгон
соруп чыгаруу  тутумуна па-
тент бар. Дал ошондон стартап
өзүнүн соруп чыгаруучу
кубаттоочу кабелдүү
инноовациялык кубаттоо
орнотмосун сатуу үчүн ал
компаниядан уруксат алуу
зарылчылыгы келип чыгышы
мүмкүн.

Идеяларды коммерциялаштыруу
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Эгер стартап андай уруксатты
албастан эле өзүнүн продукту-
сун рынокко чыгарган болсо,
соруп чыгаруу тутумуна па-
тенти бар компания бир топ
чараларды көрүшү мүмкүн.
Ал стартаптан кабелди колдо-
нууга бөгөт коюуну же
ИМди уруксатсыз пайдалан-
гандыгы үчүн акы төлөөсүн
талап кылышы толук мүмкүн.

Мындай жагдайларды бол-
турбооо үчүн компания өзүнүн
продуктуларын өзү кызыккан
рынокто сатуусуна бөгөт
боолгон   үчүнчү жактардын
ИМ      объектисине       карата
атайын издөө жүргүзүшү ке-
рек. Мындай издөө патент та-
залыгына  экспертиза жүр-
гүзүү деп аталат2.

Тобокелдиктерди башкаруу
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• Стартап А продуктуну
өндүрүп жана сатууну каалайт.
Ал өз продуктусун «“Jambu”» 
аталышы менен чыгарууну
пландап жатат.

• Продукт өзүнө жети элементти
камтыйт.

• Стартапта жети элементтин
бешин камтыган эки патенттик
өтүнмө бар (сүрөттө боз жана
кызгылт түстө белгиленген).

• Бириктирүүчү элементтер
(кызгылт сары түстө
белгиленген) турмуштук мааниге
ээ жана жалпы менчик
категориясына кирет.

• Вентилге (жашыл түстө
белгиленген) үчүнчү тараптарга
таандык патент бар.

• Сунушталып жаткан “Jambu”
фирмалык аталышына (башка
продуктунун категориясын
тиешелүү)  коргоону мурда эле
башка компания алган.

Эгер ушул бул мисалды карап көр-
сөк, стартап вентилдин (жашыл
түстө белгиленген) үчүнчү тараптар
тарабынан патенттелгени боюнча
көйгөйгө кабылды. Стартап төмөнкү
варианттарды колдонсо болот:

•Продуктудан патенттелген
вентилди алып салуу. 

•Патенттелген вентилди
колдонбооо учүн
конструкцияны өзгөртүү.

•Патент ээсинен вентилге болгон
патентти сатып алуу же аны
колдонууга лицензия алуу.

•Патенттин жарактуулугун
талашуу.

Продукт вентилсиз иштебеши
мүмкүн, биринчи вариант жокко
чыгат. Эгер стартап альтернатив-
дүү вентилди конструкциялай ал-
баса, анда патенттин ээсине аны
сатып алуу же лицензиялоо боюн-
ча кайрылса болот. Бирок патент
ээси патенттелген вентилди сатуу-
ну же  лицензиялоону   каалабаса,
же бизнес модели үчүн жогору баа-
ны талап кылып жатса, стартап бул
долбоордон аргасыз

7-сүрөт. Патент тазалыгына экспертиза жүргүзүүнүн мисалы: A
продукту, анын ар бир элементти камтыган  курамдык элемент-
тери жана патенттер

Жалпы менчик
1-патент камтыган
2-патент камтыган
Үчүнчү жактын патенти менен
камтылган

Иш-аракеттин эркиндигин аныктоо принцибинин практикада кандай
жүзөгө аша тургандыгын түшүнүү үчүн төмөндө белгилүү бир өлкөнүн
мисалында патент тазалыгына экспертиза жүргүзүүнүн ойлоп табылган
мисалын карап көрөбүз.

Идеяларды коммерциялаштыруу



73

баш тартып, патентти бузгандыгы
боюнча күнөөлүү катары соттук
териштирүүгө дуушар болушу
мүмкүн. Же болбосо көптөгөн
чыгымдарды алып келген
патенттин жарактуулугун
талашууга катышса болот.
Окуянын мындай өнүгүшү
продуктусун иштеп чыгууга жана
коммерциялаштырууга көптөгөн
убакыт жана акча каражатын
кетирген стартап үчүн жагымсыз
жагдай.

Иш-аракет эркиндиги маселелери
көбүнчө патенттерге карата талкуу-
ланып жатканы менен, бул маселе
башка ИМ объектилерине карата
да келип чыгышы мүмкүн. Биздин
мисалда, стартап «Jambu» ата-
лышын өзүнүн продуктусуна ыйга-
рууну ойлоп жаткан. Бирок ал бул
аталыш корголгондугун жана баш-
ка продуктуга карата колдонулуп
жаткандыгын билди. Бул учурда
аталышты колдоно берүү мүмкүн,
анткени эки товардык белги бир
эле аймакта продукциянын ар кан-
дай түрлөрүнө карата колдонулушу
мүмкүн, эгерде эле маселе «жал-
пыга белгилүү» товардык белгиге
тиешелүү болбосо (бул учурда чек-
төөлөр бар).

Башка мисалдарды карап көрөбүз.
Стартап аппараттык каражаттарды
өндүрүүгө ниеттенип жатат, бирок
анын  иштөөсүнө      же  башка
тутумдар менен тутумдашуусун
камсыз    кылууга  программалык

камсыздоого муктаж, ал эми ал
програм-малык камсыздоо
автордук укуктар менен корголгон.
Же болбосо, стартап мобилдик
тиркемени иштеп чыкты, бирок ал
колдонмо программалардын
интерфейсине мүмкүндүк алууга
же программалык камсыздоону
иштеп чыгуучу топтомго муктаж, а
алар үчүнчү тараптарга таандык.
Автордук укукка ылайык, ачык
программалык кам-сыздоого ли-
цензия берүү стартаптын
баштапкы кодду коммерци-ялык
максатта пайдалануусуна же ал
иштеп чыккан жалпыга жетки-
ликтүү кодду түзүүгө жол бербөөчү
келишимдик милдеттенмелерге
байланышы мүмкүн.

Стартап өзүнүн продуктусун ком-
мерциялаштырууну         ниеттенип 
жаткан ар бир географиялык
аймакта патент тазалыгына экс-
пертиза жүргүзүшү зарыл. Анткени,
ИМ укугу кайсы өлкөгө же аймакка
берилген болсо, ошол жерде гана
жарактуу болот, а патент
тазалыгына жүргүзүлгөн эксперти-
за  ар кайсы өлкодө ар кандай
натыйжа бериши мүмкүн.

Ушул бардык себептердин улам,
жаңы баштаган стартаптарга
патенттин тийиштүү экспертизасын
мүмкүн болушунча эртерээк жана
кызыкдар болгон бардык
рыноктордо жүргүзүү сунушталат
жана бул процесс продукцияны
өнүктүрүүгө олуттуу каражат
сарпталганга чейин жасалышы
керек.

стартаптар технологияга болгбон
мүмкүнчүлүк үчүн чоң суммада ка-
ражат төлөп калышы, алардын

Тобокелдиктерди башкаруу
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Мындай алдын алуу чараларын
көрбөгөн стартаптар технологияга
болгон мүмкүнчүлүк үчүн чоң
суммада каражат төлөп калышы,
алардын аброюна зыян келтирүүгө
айыпталып соттук
териштирүүлөргө кабылышы
мүмкүн. Бардык рынокто патент
тазалыгына толук кандуу, кенен
экспертиза жүргүзүүгө каражаты
жетишсиз стартаптар
приоритеттерин (тобокелдикти
жараткан рыноктор,
мүнөздөмөлөр, патент ээлери ж.б.)
кайрадан карап көрүшү керек бо-
лот.

Убакытты жана
ресурстарды текке
кетирүүнүн алдын алуу

Көпчүлүк стартап жаңылыштык
ме-нен, өзүнүн идеясын аябай
жакшы көрүп калат да, анын
жаңы экендигин текшербейт, бул
идея же вариант башка бирөөнүн
оюна келбеген болушу керек деп
ойлошот. Мындай катачылык
стартапты жана продуктуну жок
боолууга түртүшү мүмкүн. Эгер
ошол же ошого окшогон идея
башкалардын оюна келип, аны
стартап кызыккан рыноктордо
коргоону камсыздап койгон
болсо,   стартап     ал    рынокторго
такыр чсыга албайт.

Ошондуктан стартап
атаандаштарды изилдөөнү
үйрөнүшү керек. Ал турмушка
керектүү маалыматтарды алып,
күтүүсүз келген окуялардан
сактанууга шарт түзөт.

Атаандаштарды изилдеген стар-
тап өзүнүн изилдөө жана
өнүктүрүү аракеттерин чоң
мүмкүнчүлүктөрдү ача турган,
зарыл болсо, өнүгүү процессин
оңдоп же өзгөртүү киргизип, биз-
нес моделин өзгөртө алат, потен-
циалдуу өнөктөштөрдү жана
атаандаштарды аныктайт же өз
идеясынан баш тарта алат.

Коомдук маалымат базалары
маалыматтын маанилүү булагы
болуп кызмат кылат жана
стартапка туура чечим кабыл
алууга, каталарды кетирбөөгө
жардам берет. Жарыяланган
патенттик өтүнмөлөрдү жана бе-
рилген патенттерди камтыган бир
катар патенттик, ошондой эле
товардык белгилер  жана өнөр
жай үлгүлөрү боюнча маалымат
базаларынан акысыз текшерүү
жүргүзсө болот. Ал техникалык,
укуктук жана коммерциялык
маалыматтардын эң бир баалуу
булагы болуп саналат.

Эскертүү

1 Маанилүүсү, патент тазалыгын
экспертизалоодо ойлоп табуунун формуласы
патентти коргоо укугунун көлөмүн (патенттик
документтин өзгөчө бөлүгү) аныктайт. Бул
экспертизанын максаттары үчүн башка жерде
эмес, ушул формулада айтылган ой
маанилүү.

2 “IP and Business: Launching a New Product: 
freedom to operate.” ИМБДУнун журналынын
2005-жылдын сентябрь айы үчүн чыгарылган 
номери. www.wipo.int/wipo_magazine/en/2005/ 
05/article_0006.html.
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Managing Intellectual Property Issues in Franchising

ИМ маалымат
базаларын колдонуу



Мурда белгиленгендей эле, стар-
тап патент, товардык белги же
өнөр жай үлгүсүн алууга өтүнмө
бергенден кийин тиешелүү
улуттук же аймактык ИМ
ведомствосу өтүнмөнү белгилүү
бир мөөнөт өткөндөн кийин
жарыялайт, анын узактыгы ИМ
укугуна жана юрисдикциясына
жараша болот. Патенттерди,
товардык белгилерди, өнөр жай
үлгүлөрүн камтыган маалымат
базалары техникалык, укуктук
жана коммерциялык маалы-
маттын баалуу булагы болуп
саналат. Анын үстүнө интернети
бар бардык колдонуучу ага
акысыз түрдө кире алат.
Стартаптар бүткүл ишмердиги
аралыгында бул маалымат
базаларын пайдалуу маалымат
булагы катары колдонуп, алардын
жардамы менен ИМди
колдонуудан тобокелдиктерди
башкарууга чейинки ар түрдүү
ма-селелерди  чечүүгө болот.

Патенттик маалымат
базалары

Патент алуу үчүн өтүнмө ээси
ойлооп табуу тууралуу
маалыматты ачыкташы керек,
анын үстүнө бул маалымат
техниканын ушул жааттагы адиси
түшүнө тургандай жетишүү
деңгээлде кенен жана так болушу
зарыл. Бул маалымат патенттик
маалымат базасында сакталат жа-
на анда:
• Техникалык чечимдер тууралуу
кенен маалыматтар камтылат;
• Көбүнчө башка эч жерден
таппай турган уникалдуу
маалымат           булагы            болуп

саналат;
• техникалык жана илимий
иштердин
ар кандай түрлөрүнүн кеңири
диапазонун камтыйт;
• издөө жүргүзүүнү жеңилдеткен
патенттик маалыматтын эл
аралык жиктештирүү тутумуна
ылайык, маалыматтын
классификациясын камсыз кылат.

Стартап өзүнүн улуттук
ведомствосу тарабынан
жүргүзүлүүчү акысыз маалымат
базаларын1, патенттик
документтердин көптөгөн улуттук
жана аймактык тандалмаларына
жетүү мүмкүнчүлүгүн камсыз
кылган ИМБДУнун
PATENTSCOPE2 патенттик
маалыматтар базасын жана
Espacenet системасы сыяктуу
аймактык уюмдарга таандык
маалымат базаларын же google
patents жана lens.org сыяктуу жеке
камсыздоочулар тарабынан
сакталган маалымат базаларын
издөөдө пайдалана алат. Жеке
коммерциялык кызмат
көрсөтүүчүлөр аркылуу
жеткиликтүү жана татаал
издөөлөргө жана ар тараптуу
талдоо жүргүзүүгө мүмкүндүк
берген патенттик маалымат
базаларын түзүшөт. Андай
маалымат базаларынын катарына
Derwent Innovation, Questel Orbit,
PatBase, TotalPatentOne, Ambercite,
PatSeer, PatSnap, WIPS Global жана
East Linden кирет. ИМБДУнун
адистештирилген патенттик
маалыматка жетүү (ASPI)3
программасына коюлган
талаптарга жооп берген
өлкөлөрдө негизделген
стартаптар бул маалымат
базаларына акысыз же
арзандатылган            баада      кире
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алышат. Кээ бир стартаптар
акысыз же бир аз төлөм үчүн
кеңеш берүүчү же издөө иш-
чараларын аткарган улуттук
патенттик ведомстволордун
кызматынан пайдаланса болот.
Акырында, кээ бир жерлерде
стартаптар ИМБДУнун
Технологияларды жана
инновацияларды колдоо
борборлору (TИКБ, www.wipo.int/
tisc) тарабынан көрсөтүлүүчү
кызматтардан пайдала-на
алышат.

Патенттик маалымат базаларында
камтылган маалыматтар менен
таанышуу стартаптарга
төмөнкүдөй жардамдарды берет:

•изилдөөлөр жана иштеп
чыгуулардагы иш-аракеттердин
кайталануусуна жол бербөөгө;
• ойлоп табуунун патенттик жөн-
дөмүнүн деңгээлин баалоого;
•үчүнчү тарапка таандык
патенттик бузууларды алдын
алууга;
•ойлоп табуулардын
уникалдуулугун жана
атаандаштыкка туруштук берүү
деңгээлин баалоого;
•четке кагылган патент
өтүнмөлөрүндө жана кээ бир
өлкөлөрдө жараксыз же
мөөнөтү өтүп кеткен патенттер-
де сүрөттөлгөн технологияларды
колдонууга4;
•атаандаштардын инновациялык
иш-мердиги жана келечектеги
багыттары жөнүндө маалымат
алууга;
•лицензиялоо, технологиялык
өнөктөштүк, биригүү жана
сатып алуулар боюнча бизнес
чечимдерди кабыл алуу
процессин жакшыртууга.

Vispera Bilgi Teknolojileri
Sanayi İç ve Dış Ticaret Anonim
Şirketi компаниясы, Турция

Негиздөөчүлөр
Профессор Айтюл Эрчил Д-р
Джейхун Бурак Акгюл
Негизги ИМ портфели

• Улуу Британияда, Америка
Кошмо Штаттарында жана
Түркияда алынган патенттер

• Индияда, Улуу Британияда, Аме-

рика Кошмо Штаттарында жана
Түркияда катталган товардык
белгилер

• Программалык камсыздоого
автордук укук

• Коммерциялык сырлар

Веб-сайт: www.vispera.co

Продукт

Vispera компаниясы тез
өтүмдүүлүккө жана күнүмдүк суроо-
талапка ээ болгон товарларды
таануу кызматын көрсөтөт (FMCG).
Ал визуалдык таануу

ИМ маалыматтар базасын колдонуу
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технологияларын колдонот, бул ре-
алдуу убакыт режиминде чекене
сатуу маалыматтарын, анын ичин-
де текчеде турган товарлар жөнүн-
дө маалыматты, алардын жетиш-
сиздигинен же ашыкча толуп
кетүүдөн улам бузулуп кетүүлөрдү
азайтууга жардам берет.

Товардык запастардын деңгээлин
көзөмөлдөөнүн колдонулуп жаткан
ыкмалары автоматтык эмес мони-
торингге, товарлардын туура жай-
гаштырылышына көз салууга жана
запастардын бар экендигин
текшерүүгө негизделген. Мунун ба-
ары чоң чыгымдар менен кошто-
луп, аябай жай ишке ашат жана так
маалыматтарды бере бербейт.
Vispera компаниясынын маалыма-
ты боюнча анын технологиясын
колдонуу сатуулардын көлөмүн 15-
18 пайызга жогорулатат жана чы-
гымдарды 15 пайызга кыскартат.

ИМ, продукт жана бизнес-мо-
дель
Ушул бизнес-моделди иштеп чыгуу
өзүнө патенттик активдүүлүгү төмөн
аймактарын деталдуу түрдө
аныктоо жана талдоо үчүн ИМ
маалыматтар базасын кылдат
издөөнү камтыды. Бул
аймактардын  тандалган себеби,
алар кенен бизнес
мүмкүнчүлүктөрдү ачат.

Стартап өзүнүн өнүгүү процесси-
нин алгачкы этаптарында Патент-
тик кооперация келишиминин ал-
кагында берилген эки башка өтүн-
мөнү жарым-жартылай каржылоо
үчүн ар кандай мамлекеттик субси-
дияларды колдонгон. Негиз-
дөөчүлөр                    операциялык
 чыгымдарды                         жабуу,

ИМге байланышкан башка өтүн-
мөлөрдү төлөө жана юридикалык
маселелерди чечүү үчүн венчурдук
фонддордун каражатын колдонуш-
кан.

Vispera компаниясына таандык ИМ
портфели  анын глобалдык өнүгүү
стратегиясы үчүн аябай чоң маани-
ге ээ. Патенттерди жана товардык
белгилерди алууга кошумча,
компания Улуу Британияда, Амери-
ка Кошмо Штаттарында жана Түр-
кияда автордук укукту коргоого, Ин-
дияда, Улуу Британияда, Америка
Кошмо Штаттарында жана Түрки-
яда катталган товардык белгилер-
ди каттоого жетишкен.

Компания өзү иштеп чыккан кодго
автордук укук алып, коммерциялык
сырларга жана ноу-хауго коргоону
камсыздады. А эл аралык деңгээл
жөнүндө сөз болсо, Vispera компа-
ниясы анын интеллектуалдык иш-
мердигинин натыйжасына болгон,
эң негизгиси иштелип чыккан про-
граммалык касыздоого лицензия-
ларды сатуу анын бизнесинин
масштабын кеңейтет деп ишенет.

Патенттик маалыматты
колдонуу жана патенттик
ландшафтты талдоо

«Патенттик    ландшафтты    топо-
графиялоо» же «патенттик
ландшафтты талдоо»
технологиянын бул чөйрөсүндө
жеткиликтүү патенттерди
тутумдуу издөөнү жана талдоону
түшүндүрөт. Топографиялоо
аталган технология тармагындагы
ландшафттын

Идеяларды коммерциялаштыруу
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абалы, техникалык чечимдердин
түрлөрү, ошондой эле ушул
"талаадагы" алдыңкы жана
жаңы оюнчулар жөнүндө
түшүнүк берет. Ал издөө
сурамдарын жана негизги
сөздөрдү, Эл аралык патенттик
жиктештирүү (ЭАПЖ) же
Биргелешкен патенттик
жиктештирүү (БПЖ)        индекс-
терин жана даректүү издөө жүр-
гүзгөн операторлордун топтомун
колдонуу менен техниканын
деңгээлин аныктоо үчүн
издөөнү жүргүзүүгө
негизделген. Бул көп тараптуу
процесс. Маалыматтардын
топтомун түзүү иши бүткөндөн
кийин  ар кандай патенттик
аймактарды талдоо жана
визуалдаштыруу жүргүзүлүшү
мүмкүн. Бул стартаптардын,
илимий мекемелердин жана көп
улуттуу корпорациялардын маа-
нилүү салыштырма, сандык жа-
на сапаттык мүнөздөгү
маалыматтар ме-нен камсыз
болушун шарттайт. Талдоого
алынуучу, берилүүчү же са-
лыштырыла турчу маалыматтын
түрү ар бир ландшафттык
топографиялоо операциясынын
максатына        жараша         болот
(8-сүрөттү караңыз)5.

Патенттик талдоо ар түрдүү
маалыматтарды алууга шарт
түзөт, анын ичинде:
• кызыктырган техникалык
тармактарда технологиянын
өнүгүү тенденциялары тууралуу.
Биздин тынымсыз өзгөрүлүп
жаткан дүйнөдө бир
технологиялар бат эле       актуал-
дуулугун жоготот, ошол эле
мезгилде    башкалары    жасалма

интеллект сыяктуу бат өнүгүүгө
дуушар болушат, мындай жагдай
чоң көлөмдөгү маалыматтардын
көбөйүшүнө шарт түзөт. Эгерде
компаниялар S6 ийри сызыгында
белгилүү бир технология кайда
экенин жана алар издеп жаткан
технологиялар кайда барарын
аныктай                                 алышса,
алар               коммерциялаштыруу
стратегияларын туура уюштуруп,
изилдөө жана өнүктүрүүгө так
көңүл бура алышат. Мындай
маалымат ошондой эле
патенттик активдүүлүктүн
чокусун аныктоого жардам берет,
б. а рынокторго кирүү кыйынга
турган эл көп жерлерди («кызыл
океан» деп аталат) жана
атаандаштык анча күчтүү эмес,
патенттик активдүүлүгү төмөн
аймактарды ("көк океан"деп
аталат) аныктоого жардам берет.
Стартаптар келечектүү
мүмкүнчүлүктөрдү «ак
мейкиндиктер» деп аталган
салыштырмалуу аз изилденген
аймактардан издесе болот.
Талдоонун кээ бир түрлөрү дал
ушундай аймактарды аныктоого
багытталган;
• аталган «талаадагы» активдүү
оюнчулар жөнүндө. Патенттик
маалыматты талдоо ушул
тармактагы лидерлерди, жаңы
баштап жаткандарды,
потенциалдык өнөктөштөрдү
жана атаандаштарды аныктоого,
ошондой эле алардын патенттик
ишмердиги кантип
өнүккөндүгүн билүүгө шарт
түзөт. негизги ойлоп
табуучулардын ведомстволук
тиешелүүлүгүн,                       анын

ИМ маалыматтар базасын колдонуу
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8-сүрөт. Үч өлчөмдүү концепция картасы

Патенттик ландшафты изилдөө жөнүндөгү отчеттор өзүнө үч өлчөмдүү концеп-
ция картасын камтышы мүмкүн. Алар колдонуунун жыштыгын жана табылган
патенттик документтерде (маалыматтар топтомун) белгилүү бир терминдердин
концентрациясын визуалдык түрдө көрсөтүүгө мүмкүндүк берет. Аябай
кызыкчылыкты арттырган тармактар жогорулатылган же «чокулар» түрүндө
берилип, түстүн кочкулданышынан айырмаланышы мүмкүн. Активдүүлүгу
төмөн тармактар чокулардын ортосунда жайгашкан: «ак мейкиндиктер»
рынокко чыгууга аракеттенген стартаптарды өзгөчө кызыктырат.  Кээ бир
компаниялар үч өлчөмдүү концепция картасынын ар кандай варианттарын
сунушташат. Алардын катарына Derwent Innovation компаниясы тарабынан
иштелип чыккан Themescape, PatSnap Landscape аталышындагы варианты жана
Orbit концепциялык картасы кирет. Алардын бири төмөндө сүрөттөлгөн. Vantage
Point сыяктуу кээ бир текстти интеллектуалдык талдоо каражаттары жана Python
же R сыяктуу ачык баштапкы коддуу каражаттары бир эле типтеги талдоого
мүмкүндүк берет.

Булак: PatSnap (www.patsnap.com).

ичинде алардын ар кандай
түзүмдөр менен мүмкүн болгон
байланыштарын жана
патенттик документтерде
авторлош катары көп
кездешкен өнөктөштөрүн
аныктоого мүмкүндүк берет. А
бул маалымат тармактык
ишканалар, илимий чөйрөлөр,
стартаптар жана тармактанган

компаниялардын ортосундагы
кызматташтык схемаларын
ачыктайт. Мындан тышкары,
ойлоп табуучу жөнүндө маалы-
мат анын мурда кимдер менен
иштегени жана азыр ким менен
иштеп жатат, ошондой эле
биргелешкен илимий жана
жамааттык долбоорлорго
катышуусу тууралуу маалымат
бере алат.

http://www.patsnap.com
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Товардык белгилер жана
өнөр жай үлгүлөрү боюнча
малымат базалары

Стартап өзүнүн кыялындагы
объек-тиси болгон жана анын
продуктусун-да камтылган бардык
аспектилерди камтыган товардык
белгиге байланып, убактысын жа-
на акчасын коро-туудан мурун, ал
товардык белгинин тазалыгы
боюнча издөө жүргүзүшү керек.
Бул издөө башка бирөө ушундай
же ушул сыяктуу белгини катта-
багандыгы   же  аны  ошол  эле  же
окшош продуктуларга карата
колдонуп жатпагандыгы боюнча
ишенимдүү болууну шарттайт.
Стартап өзү ойлонгон аталыштын
мурунтан эле колдонулуп
жатканын билүү үчүн издөөнү
Интернеттен жөнөкөй издөө туту-
мунун жардамы менен жүргүзсө
болот. Андан кийин товардык
белгилер боюнча улуттук жана
аймактык ведомстволорго
таандык маалымат базаларынан,
мындан сырткары, бренддер
боюнча ИМБДУнун глобалдык
маалымат     базасынан7     издөөгө
болот. Эң жакшысы, товардык
белгилер боюнча ишенимдүү
өкүлдөргө кайрылуу туура болот.
Ал эми өнөр жай үлгүлөрү
боюнча да ошол же ошого окшош
үлгүнүн катталганын, же жокту-
гун текшерип алуу керек. Бул мак-
сатта үлгүлөр боюнча ИМБДУнун
гло-балдык маалымат базасын8

колдо-нуңуз.

Автордук укук
Автордук укук менен корголгон
чыгарманы текшерүү аябай
кыйынга            турат.          Анткени

бардык эле өлкөлөрдө автордук
укук реестри жүргүзүлбөйт жана
аны каттоо сөзсүз түрдө
милдеттендирилбейт же каттоо
автордун өз      эркине      коюлат.
Бирок, автордук укук менен
корголгон чыгарма тиешелүү
болушу мүмкүн болгон бизнес-
идеяларга жана атаандаштардын
бизнесине көңүл буруп, ИМге
байланыштуу потенциалдуу оң
жана терс жактарын аныктоо үчүн
онлайн издөө жүргүзүүгө болот.
Жогоруда белгиленгендей,
автордук укук идеянын өзүн эмес,
идеянын айтылышынын,
көрсөтүлүшүнүн же
сүрөттөлүшүн формасын коргойт.
Ошондуктан, автордук укук менен
корголгон чыгармага
салыштырмалуу жаңычылдыгы
менен айырмаланган өз алдынча
өзгөчө чыгарманы жаратууга бо-
лот. Мисалы, программалык
камсыздоонун коду каалаган
натыйжаны ар кандай жолдор
менен бере алгандыктан, үчүнчү
жактын укуктарын бузбастан
жаңы кодду түзүүгө мүмкүн.
Мындан сырткары, кээде иштеп
жаткан чыгарманы кыйгап өткөн
идеяны иштеп чыгуу үчүн лицен-
зия алууга болот. Эгерде жаңы
продукт колдонууга жеңил, өзүнө
тартып турган же практикалык
ишке ашырууга жарамдуу же
рынокко чыгууга натыйжалуу
болсо,        атаандаштык        артык-
чылыкка жетишүүгө болот.

Домендик аталыштар

Жогоруда айтылып өткөндөй,
стартап өзү тандаган домендик
аталыш бош же бош эместигин
текшерүүсү зарыл9. Эгер издөө
мындай аталыштын бар
экендигин көрсөтсө, башка
домендик       аталышты          карап

ИМ маалыматтар базасын колдонуу
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көрүү зарыл, же домендик
аталышты ээси макул болсо, аны
сатып алса болот. Ошондой эле, 
компаниялар өздөрүнүн
тандаган атын өзгөртүшү
мүмкүн же аны башка жалпы
жогорку деңгээлдеги домендерде
(gTLDs), анын ичинде
жеткиликтүү болушу керек
болгон жаңы домендер менен
каттоого аракет кылса, же муну
өлкө кодунун жогорку
деңгээлдеги домендерин (ccTLDs) 
пайдалануу менен жасаса болот. 
(Домендик аталыштар боюнча
толук маалыматты «Өзүңдүн
продуктуңду рынокто кантип өз-
гөчөлөнтсө болот» бөлүмүнөн
табууга болот.) 

менчиктегитурганойлоптабуулардыколдонууойлоп
табуучуларжанаишкерлерүчүнколдонмодон,www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/ wipo_pub_1063.pdf. таба

аласыз

ИМБДУ. PATENTSCOPE. “Patent Landscape Repor ts.”

циклининбардыкэтаптарынжаратууөнүктүрүү
жетилгендикжанаакыркыканыккандыктынграфикалык

көрүнүшү.7 ИМБДУБренддербоюнчаглобалдыкмаалымат
базасы

ИМБДУҮлгүлөрбоюнчаглобалдыкмаалыматбазасы
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1 www.wipo.int/directory/en/urls.jsp.
2 www.wipo.int/patentscope.
3 www.wipo.int/aspi.
4 Коомдук менчик жаатындагы маалыматтарды табуу жана

колдонуу жөнүндө маалыматты ИМБДУнун «Коомдук
менчиктеги турган ойлоп табууларды табуу – ойлоп
табуучулар жана ишкерлер үчүн колдонмо» басылмасында
(2020-жыл). https://www.wipo.int/edocs/ pubdocs/en/
wipo_pub_1062.pdf. жана  ИМБДУнун  Коомдук менчиктеги
турган ойлоп табууларды колдонуу – ойлоп табуучулар жана
ишкерлер үчүн колдонмодон, www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/
wipo_pub_1063.pdf. таба аласыз.

5 ИМБДУ. PATENTSCOPE. “Patent Landscape Repor ts.”
www.wipo.int /patentscope/en/ programs/patent_landscapes.

6 Технологиялык S-ийри сызыгы технологиянын жашоо циклинин
бардык этаптарын — жаратуу, өнүктүрүү, жетилгендик жана
акыркы каныккандыктын графикалык көрүнүшү.

7 ИМБДУ. Бренддер боюнча глобалдык маалымат базасы,
www.wipo.int/reference/en/branddb.

8 ИМБДУ. Үлгүлөр боюнча глобалдык маалымат базасы.
www.wipo.int/reference/en/designdb.

9 ICANN. Domain Name Registration Data Lookup.   https://
lookup.icann.org/lookup.
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ИМ аудити1 компания ээлик
кылган же сатып алган, же
колдонгон ИМге үзгүлтүксүз
сереп салууну жүргүзүүнү
түшүндүрөт. Аудит
тобокелдиктерди баалоо, аларды
башкаруу, көйгөйлөрдү жоюу жа-
на ИМ объектисин башкаруунун
мыкты ыкмаларын киргизүү
максатында жүргүзүлөт.  Компа-
ниянын ИМ объектисин, тиешелүү
келишимдерди, тийиштүү
шайкештик саясатын жана жол-
жоболорунун сакталышын
комплекстүү кароого негизделген
аудит, компаниянын төмөнкү иш-
аракеттерине жардамдашат:

• инвентаризация жүргүзүүгө же
өзүнүн ИМ чөйрсүндөгү
активдерин жаңылоого;
• ал активдердин колдонулуп, же
колдонулбагандыгын талдоого;
• компания колдонуп жаткан ИМ
объектисин башка бизнес же
үчүнчү тараптар ээлик
кылышын, же жоктугун
аныктоого;
• компания колдонгон ИМ
объектиси башка укуктарды
бузган жокпу жана компаниянын
ИМине байланыштуу укуктарын
башка тараптар бузуп жаткан
жокпу, ошону аныктоого.

2-таблицада ИМ аудитинин
максаттары үчүн колдонулган
суроолордун жөнөкөйлөтүлгөн
тизмеси келтирилген. Компания
алган маалыматты өзүнүн бизнес
максаттарына жетүү үчүн ИМ
объектилеринин ар бирине карата
кандай кадамдарды жасоо ке-
ректигин аныктоо үчүн колдоно
алат2.

Компания үчүн ИМ аудити жалпы
көмөкчү процедура катары жана
анын ИМ объектилеринин абалын
так аныктоо керек болгон учурда
өтө конкреттүү максаттарга жетүү
үчүн каражат катары да кызмат
кыла алат. Мисалы, инновациялык
продуктуну же кызмат көрсөтүүнү
иштеп чыккан, аны ИМ
объектисине айландырган же ага
жетише элек  стартап анын кандай
дагы варианттары бар экендигин
аныктагысы келиши мүмкүн.
Аудит стартапка ИМ объектиси
анын бизнесин-стратегиясын
кантип бекемдей ала турган-
дыгын аныктоого, өзүнүн атаан-
даштыкка жөндөмдүүлүгүн
баалоого жана тобокелдиктерди
башкарууну камсыздоого жардам
берет. Мындан сырткары аудит
инвесторлор менен пикир алышуу
үчүн     даярданууга    да    көмөкчү
болот. Инвесторлор ИМ
контекстинде стартаптын абалын
так түшүнүүнү каалашат. Дал
ушул себептер боюнча аудит
стартапты сатууда да пайдасын
тийгизет («эң акыркы этабында»).

Мындан сырткары, аудиттин
жүрүшүндө негизги бизнеске
түздөн-түз таасирин тийгизбеген
жана кошумча киреше булагын
түзүү үчүн лицензиялануучу же
сатыла турган активдер, ошондой
эле аларды күтүүгө ашыкча
чыгымдарды жаратуучу жана ИМ
портфелинен      жок       кылынууга
тийиш болгон ашыкча активдер
аныкталат.

Идеяларды коммерциялаштыруу
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2-таблица. ИМ аудитинин жүрүшүндө каралууга зарыл болгон суроолордун 
жөнөкөйлөтүлгөн тизмеси

1. Кайсы интеллектуалдык менчик объектилери бар?
• Продуктуларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү аныктоо үчүн колдонулган белгилер,
аталыштар, ярлыктар
• Новатордук идеялар, буюмду өндүрүүнүн жаңы ыкмалары, техникалык чечимдер
• Адабий чыгармалардын натыйжасы, программалык камсыздоолор, музыкалык
жарнама рооликтери, видеоклиптер ж.б.
• Өзүнө тартып турган таңгак, дизайн, оригиналдуу формалар ж.б.
• Ички бизнес маалымат, мисалы, отчеттор, маалыматтарды талдоонун жыйынты-
гы, маркетинг маалыматы, өндүрүүчүлүк маалымат, ноу-хау, анын ичинде, терс жыйын-
тыктагы ноу-хау, кардарлардын тизмеги жана кардарлар тууралуу маалыматтар, эксплуа-
тация жана долбоорлоштуруу боюнча колдонмо, өнөр жай үлгүлөрү, чиймелер,   диаграм-
ма жана искусство чыгармалары, идеялар жана пландар, формулалар жана эсептер,
прототиптер, лаборатоориялык жазуулар жана сыноолорду жүргүзүүнүн отчеттору,
сатуучулар жана жеткирип берүүчүлөр тууралуу маалымат, ИИТКИ тууралуу маалымат,
нарктар, баалар, кирешелер, чыгашалар жана пайда тууралуу маалыматтар, божомол-
дор жана пландар, жарнамалык материалдар, финансылык маалымат, бюджет жана сме-
та, программалык камсыздоолор жана баштапкы коддор.

2. Ушул ИМ объектилери кооммерциялык сырлар, патенттер, товардык белги-
лер, өнөр жай үлгүлөрү же автордук укук катары коргоо ала алабы?

3. Менчик укугу боюнча маселелер барбы?
• Сөз болуп жаткан идеяларды компаниянын негиздөөчүлөрү, анын кызматкерлери
өздөрүнүн ишинин бир бөлүгү катары иштеп чыгышканбы же подрядчылар же жеткирип
берүүчүлөр же кардарлар тарабынанбы?

4. ИМ менен байланышты белгилеген тийиштүү келишим барбы?
• Алар укуктарды кайра өткөрүп берүү маселесине кандай карашат?

5. Эгер келишимде укуктарды кайра өткөрүп берүү каралбаган болсо, компания-
нын пайдасы үчүн укуктарды кайра өткөрүп алууга, же аларды лицензиянын неги-
зинде өткөрүп алуу аракеттери болгонбу?

6. Укуктардын бузулушу боюнча маселе жокпу?
• Компания кандайдыр бир үчүнчү тараптардын укугун бузуп жаткан жокпу? 
• Үчүнчү тараптар компаниянын укуктарын бузуп жаткан жокппу?

7. Менчик укугу жана бузуулар боюнча көйгөйлөр жок болгон шартта:
• Товардык белгиге, домендик аталышка, патентке жана өнөр жай үлгүсүнө тий-
иштүү өтүнмө берүү чаралары көрүлгөнбү?
• Ошол өтүнмөлөрдү же активдерди талап кылынган тийиштүү алымдарды өз
убагында төлөө менен күчүндө сакталып жатабы?

8. Өтүнмөлөр компания кызыккан бардык өлкөлөргө берилгенби?

9. Бизнес маалыматты атаандаштардан купуя сактоого чаралар көрүлгөнбү:
• Маалыматка мүмкүнчүлүктү чектөө: коргоо боюнча чараларды кабыл алуу аркы-
луу;
• Маалымат ачыкталып кетпеши үчүн кызматкерлер жана үчүнчү тараптар менен
ачыктабоо тууралуу келишим түзүү аркылуу;
• жумуштан кетип жаткан кызматкерлер менен атаандаштык иш-аракеттерди бол-
турбоо тууралуу келишимдерди түзүү жолу менен; маалыматтын атайылап ачыкка чы-
гышына жол бербөө максатында кызматкерлерди корпоративдик ички процедуралар ме-
нен тааныштыруу.

ИМ Аудити
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Аудиттин жүрүшүндөгү биринчи
кадам – стартапка таандык ИМ
объектилерин табуу. Бул анын
бардык интеллектуалдык
активдерин аныктоону жана
алардын ичинен   ИМ     объектиси
катары коргоого алына
тургандарын бөлүп алууну
түшүндүрөт. ИМ объектиси
укуктук аныктамасы бар жана
белгилүү бир укуктарга ээ болууну
билдиргендигинин негизинде
интеллектуалдык активдердин ка-
тегория алдындагылары катары
айырмаланышы мүмкүн.

Ички жамааттык процессте стар-
тап баарынан мурда өзүн
атаандаштардан айырмалап
турган жана ага атаандаштык
артыкчылыкты берген өз-
гөчөлүктөргө байкоо  жүргүзөт.
Мисалга, стартапта так иштелип
чыккан долбоорду башкаруу жол-
жобосу, кооптуу химикаттарды
сактоо ишинде билими жана
тажрыйбасы же жеке кардарлар
базасын башкаруу тутуму барбы,
же жокпу? Кызматкерлердин
билими компаниянын маанилүү
интеллектуалдык активи катары

каралабы? Кызматкерлердин
билимин баалоо өтө оор. Баалоо
ыкмаларынын бири, ар бир
кызматкердин салымын баалоо
үчүн тиешелүү талаптар менен
кызматкерлердин кызматтык
нускамаларын салыштыруу. Бул
процесске компаниянын өзүнүн
интеллектуалдык активдерин
баалоого жана субъективдөөгө
мүмкүндүк берүүчү иш
кагаздарын жүргүзүү        (лабора-
ториялык журналдар, иштин
жүрүшү боюнча кыскача
отчеттор, изилдөө документтери
ж.б.) көмөктөшөт.

Аудиттин жүрүшүндө ИМ
объектиси же ИМ объектиси боло
ала турган деп саналган   активдер
такталгандан кийин, алардын
статусун аныктоо абзел. Кайсы
ИМ объектилери компаниянын
менчик укугуна таандык жана
укуктардын күчү сакталып
жатабы? Эгер ИМге менчик укугу
жок болсо,   аны алууга аракеттер
жасалганбы,  же лицензиялык
келишим түзүү жолу менен аны
колдонуу укугун алабы?

1. ИМ объектилери компаниянын стратегиялык бизнес максаттарына жетүүгө 
кандай салым кошо алат?
• Алардын баары компаниянын негизги ишмердигинде колдонулабы?
• Башкалар аларды колдонуу укугун ала алышабы?
• Алдын кээ бирлеринен кутулуш керек эмеспи, же бирөөгө белекке берип, же 
башка колдонуу табуу керек эмеспи?
• Аларды инвесторлорду, өнөнтөштөрдү жана шериктештерди тартуу үчүн 
колдонсо болобу?

Эскертүү. Коошумча маалымат алуу үчүн бул жакка кайрылыңыз South-East Asia IPR SME Helpdesk. IP Audit Checklist. 
www.southeastasiaiprhelpdesk.eu/sites/default/files/publications/EN_Audit.pdf. См. также Alan R. Singleton. IP Audit Checklist
(Singleton Law Firm, P.C). https://nebula.wsimg.com/d88b0ffd498cd797d780f38d40a0a316?AccessKeyId= 
532DB1B257AADAEA6A76&disposition=0&alloworigin=1.

2-таблица. (уландысы)

Идеяларды коммерциялаштыруу

http://www.southeastasiaiprhelpdesk.eu/sites/default/files/publications/EN_Audit.pdf
https://nebula.wsimg.com/d88b0ffd498cd797d780f38d40a0a316?AccessKeyId=532DB1B257AADAEA6A76&disposition=0&alloworigin=1
https://nebula.wsimg.com/d88b0ffd498cd797d780f38d40a0a316?AccessKeyId=532DB1B257AADAEA6A76&disposition=0&alloworigin=1
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Аудиттин жүрүшүндө топтолгон
маалыматтар,  стартаптын ички
процесстердеги талуу жерлерин
аныктоого, чыгымдарды
оптималдаштырууга, укуктарды
бузуу тобокелдиктери тууралуу так
билүүгө жана кызматташтык үчүн
мүмкүнчүлүктөрдү аныктоого
жардам берет.

ИМге басым жасаган көпчүлүк
стартаптар өзүнүн ИМ
портфелинин абалына көз салбай
катачылык кетиришет.  Дал ушул
катачылыктын айынан өзүнүн ИМ
укугунун артынан жеткен
артыкчылыктарын жоготуп
алышы мүмкүн.  Карап көрөлү,
биринчи продукт патент түрүндө
коргоо алды. Стартап
инновациялык ишин улантып,
ушул продуктунун жаңы,
маанилүү функцияларга ээ болгон
кийинки муунун чыгарды.
Анткени мене, ал биринчи
патентке таянып жакшыртууга
жетишкендигине коргоо алуу
жөнүндө ойлонгон жок. Бул
жагдай жаңы деп саналган про-
дукт көчүрмө объект болуп
калышына алып келет. Анын
кесепетинен атаандаштар
стартаптын рыноктогу
атаандаштык артыкчылыгын
начарлатууга аракет кылышат.
Стартап колдонгон Стартаптын
инновациялык иш
стратегиясынын өзгөрүшүн
эсепке алуу менен, ал колдонгон
ИМди башкаруу стратегиясы да
өзгөрүлүп турушу зарыл.
Стартаптар өздөрүнүн ИМинин
корголушу жетиштүү деңгээлде
экендигине жана учурдагы
талапка жооп бергендигине
ишенимдүү болушу үчүн мезгил-
мезгили менен ИМ аудитин
жүргүзүп турушу керек.

Эскертүү

1 ИМге өз алдынча баалоо жүргүзүү боюнча
ИМБДУнун веб-сайтынан билсеңиз болот.
ИМди текшерүүдөн өткөрүү куралдары:
www.wipo.int/ipdiagnostics.

2 ИМБДУ: IP Audit, Module 10. www.wipo. int/
export/sites/www/sme/en/documents/pdf/
ip_panorama_10_learning_points.pdf.

ИМ Аудити

http://www.wipo.int/ipdiagnostics
http://www.wipo.int/export/sites/www/sme/en/documents/pdf/ip_panorama_10_learning_points.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/sme/en/documents/pdf/ip_panorama_10_learning_points.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/sme/en/documents/pdf/ip_panorama_10_learning_points.pdf
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Enterprising Ideas 

1-тиркеме. Кызмат
көрсөтүүчүлөр
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Чектелүү ресурсу менен стартап
көпчүлүк учурда
квалификациялоо сырткы кызмат
көрсөтүүчүлөрдү жалдоо
мүмкүнчүлүгүнө ээ болушпайт.
Көпчүлүк стартаптар сырттан
жардам керектигин түшүнүшпөйт
же аны алууга мүмкүнчүлүгү жок
болот. Адатта, стартаптардын
негиздөөчүлөрү бул
зарылчылыкты четке кагышат же
ал тоскоолдуктарды өз алдынча
чечүүгө аракеттенишет.  Анткени
стартаптар аларга керектүү
жардамды алууга эки маанилүү
чөйрөдө батына беришпейт:
юридикалык кеңеш берүү жана
ИМге карата колдоо. Тилекке
каршы, бул көйгөйдү чечүүнүн
оңой жолу жок болсо да, качан
жардамга муктаж экенин билген
стартап убактылуу чечимдерди
таба алат. Стартаптын негиз-
дөөчүлөрү жергиликтүү
акселерациялык же инкубатордук
программаларды колдонуу
мүмкүнчүлүктөрүн изилдеп, эгер
стартап илимий экосистемада
түзүлсө технологияларды
өткөрүп берүү кызматтарына
(ТӨБК) кеңеш сурап кайрылышы
керек  жана акысыз же бир аз
тыйынга базалык колдоо
көрсөткөн башка провайдерлерди
тартууга аракет кылышы зарыл.
Каражаттарды мобилдештирүү
баскычындагы стартаптар өзүнүн
бюджетинин чыгымдар
беренесинде сырткы кызмат
көрсөтүүчүлөрдү жалдоону жана
ИМ укуктарын жаңылоо жана
колдоо үчүн алымдарды төлөөнү
киргизүүнү карашы керек.
Көпчүлүк венчурдук фонддор
мындай чыгымдарды көтөрүүгө
каршы болушпайт, анткени алар
каныккан адистердин кеңеши аба-
суудай эле керектигин жакшы
түшүнүшөт.

Стартаптарга кантип патенттик
өтүнмөнү толтуруу, базалык
доокументтерди даярдоо же
жашоого туруктуу бизнес-моделди
иштеп чыгууга байланышкан
кеңештер керектелиши мүмкүн. 
Кээ бир уюмдар ишкерлерге эң
алгачкы этаптардан баштап
жардам көрсөтүшөт. Бирок
мындай уюмдарды бардык
жерден эле табууга мүмкүн эмес.

Акселераторлор
Адатта, акселераторлор катары
стартаптын бизнесин өнүктүрүү
процессин тездетүүгө
жардамдашкан коммерциялык
уюмдар чыгышат. Акселераторлор
устаттык кылуу жана
потенциалды жаратуу менен
алектенишет. Кээ бир учурларда
акча салышып, анын
кайтарымына бир аз үлүштүн
тооптомун сурашат. Белгилүү
акселераторлор өтүнүч менен
кайрылгандарды аябай дыкат
изилдешет жана аябай тандашат.
Акселератордун максаты –
стартапты венчурдук каржылоо
алууга даярдоо. Базар
экономикасы калыптанган
өлкөлөрдө университеттер же
технопарктар акселераторлордун
ролун ойношот: алардын кээ
бирлери биологиялык илимдер,
жашыл технологиялар ж.б.
сыяктуу тар адистештирилген
базада болот. Жакшы
акселераторлор стартапка
жогоруда белгиленген
көйгөйлөрдү чечүүгө жардам бер-
ген белгилүү бир тармактагы, ИМ
чөйрөсүнүндөгү же укуктук
маселелер боюнча мугалимдерди
же адистерди беришет.   Кээ бир
акселераторлордун башка өлкөдө
жайгашкан бөлүмдөрү да бар,
алар көптү үмүттөндүргөн
стартаптарды эл аралык деңгээлге
алып чыгууга шарт түзүшү
мүмкүн.

1-тиркеме. Кызмат көрсөтүүчүлөр
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Инкубаторлор
Инкубаторлор, эрежеге ылайык,
университеттин, венчурдук
фонддун же компаниянын
базасында түзүлөт. Алар пайда
табууну көздөшпөйт. Бирок кээ
бирлери келечекте стартаптан
үлүш алуу укугун көздөшү
мүмкүн. Көпчүлүк инкубаторлор
стартаптын жаңы баштаган
этаптарынан, керек болсо,
юридикалык каттоосунан тарта
эле жардам көрсөтүүгө даяр. Бул
стартаптардын негиздөөчүлөрүнө
бизнес-идеяны дыкат иштеп
чыгып, инкубатордун жардамы
менен турмушка жарамдуу
стратегияны жана бизнес-моделди
түзүүгө шарт түзөт. Жакшы инку-
батор. Базалык бизнес-моделди
түзүүгө, ИМге тиешелүү
маселелерди чечүүгө, юридика-
лык жардам берүүгө байланыш-
кан устатчылык кызматтарын
көрсөтөт жана стартаптардын
негиздөөчүлөрүн кызыктырган
суроолору боюнча пайдалуу
маалымат беришет.

Технологияны башкаруу
кызматтары
Бул түзүмдөр технологияларды
өткөрүп берүү кызматтары же
билимдерди башкаруу
кызматтары  белгилүү жана
университеттин же илимий-
изилдөө борборлорунун алдында
түзүлөт. Мындай кызматтардын
иштөө схемасы кайсы өлкөдө
болгонуна жараша кенен өзгөрүп
турат. Бирок алардын негизги
максаты – тармактык
ишканаларга лицензиялоонун
негизинде ИМди (адатта, универ-
ситет тарабынан алынган
патенттерди) өткөрүп берүүнү

камсыздоо жана уни-верситетке
кошумча киреше булагын түзүү.
Теоретикалык жактан алып
карасак, технологияны башкаруу
кызматы   стартапка    же    универ-
ситеттен бөлүнгөн өзүнчө
түзүмгө да ИМди өткөрүп бере
алат. Бирок бул жагдайда мындай
кызматтардын иштөө ыкмалары
жана максаттары кенен өзгөрүп
кетет. Технологияны башкаруу
кызматтарынын милдети илимий
чөйрөлөрдө ишкердик
активдүүлүктү колдоо жана
инкубатордун же акселератордун
ролун натыйжалуу аткаруу болуп
саналат. Башкалар өзүнүн ИМ
портфелинен толук кандуу пайда
көрүүгө аракет кылып, бөлүнгөн
түзүмдөргө өзгөчө шарттарды
жана жеңилдиктерди бербей
коюшу мүмкүн. Жалпысынан,
технологияны башкаруу
кызматынын кызматкерлери
ИМге тийиштүү маселелерди
чечүүдө тажрыйбага ээ болушат
жана мындай кызматтар
негизинен патентке өтүнмөнү
камсыз кылууга жана баштапкы
ишкананын чыгымдарын жабууга,
кээде кичинекей үлүштүн ордуна
артыкчылыктуу акцияларды
сатып алууга, же ал киреше ала
баштагандан кийин патент алуу
боюнча чыгымдарды калыбына
келтирүүгө убада берүүгө даяр.

Өкмөттүк, өкмөттүк эмес жа-
на эл аралык колдоо
программалары

Көпчүлүк өкмөттөр ишкердикти
жана инновацияларды өнүктүрүү
максатында кызыктуу
программаларды сунуштайт.

Идеяларды коммерциялаштыруу
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Алардын кээ бирлери стартапты
баштоо үчүн алдын ала чакан
капитал берүүгө даяр. Кээ бир
өкмөттөр патент алуу үчүн
чыгымдарды жабуу үчүн
белгилүү бир шарттарда гранттар-
ды беришет. Көпчүлүк улуттук па-
тенттик ведомстволордун колдоо
кызматтары бар. Ал жерде
кызматкерлер кантип өтүнмө
берип, ИМге коргоо алса боло
тургандыгын түшүндүрүп
беришет. Кээ бир эл аралык
фонддор өздөрүн кызыктырган ар
түрдүү техникалык тармактарда
же рыноктук секторлордо
инкубатордук жана акселератор-
дук кызматтарды көрсөтүшөт.
Көпчүлүк эл аралык уюмдар
квалификациялуу адистердин
тарамына, пайдалуу маалымат
базаларына жана эл аралык
алдыңкы практикалар жөнүндөгү
маалыматтарга болгон
мүмкүнчүлүктөрдү жана
маалыматтарды беришет
(Ресурстар                 аталышындагы
2-тиркемени караңыз).
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Enterprising Ideas 

2-тиркеме. Ресурстар
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ИМБДУ (2006-жыл). Чыгармачылык
менен түшүндүрүү – «Чакан жана
орто ишканалар үчүн автордук укук
жана чектеш укуктар»
аталышындагы темага киришүү.
«Бизнес үчүн интеллектуалдык
менчик» сериясы, 
4-номер. www.wipo.int/edocs/ pubdocs/
en/sme/ 918/wipo_pub_918.pdf

ИМБДУ (2015-жыл) Successful 
Technology Licensing. https:/ 
www.wipo.int/edocs/ pubdocs/en/ 
licensing/903/wipo_ pub_903.pdf

ИМБДУ (2017-ж). Белгини түзүү – 
«Чакан жана орто ишканалар үчүн
товардык белгилер жана бренддер» 
аталышындагы темага киришүү. 
«Бизнес үчүн интеллектуалдык 
менчик» сериясы, 1-номер. 
www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_ 
pub_900_1.pdf

ИМБДУ (2018-жыл). Келечекти
ойлоп табуу – «Чакан жана орто
ишканалар үчүн патенттер»
аталышындагы темага киришүү.
«Бизнес үчүн интеллектуалдык
менчик» сериясы, 3-номер.
www.wipo.int/ edocs/pubdocs/ en/
wipo_pub_917_1.pdf

ИМБДУ (2019-жыл). Жакшы
компанияда: Франчайзингдеги
интеллектуалдык менчик маселелери.
«Бизнес үчүн интеллектуалдык
менчик» сериясы, 5-номер.. https:/
www. wipo.int/edocs/pubdocs/en/sme/
1035/ wipo_pub_1035.pdf

ИМБДУ (2019-жыл). Мыктылыкка
умтулуу:  «Чакан жана орто
ишканалар үчүн өнөр жай үлгүлөрү»
аталышындагы темага киришүү.
«Бизнес үчүн интел-лектуалдык
менчик» сериясы, 2-номер.
www.wipo.int/ edocs/pubdocs/en/
wipo_pub_498_1.pdf

ИМБДУ (2020-жыл). Коомдук мен-
чиктеги турган ойлоп табууларды
колдонуу – ойлоп табуучулар жана
ишкерлер үчүн колдонмо. 
www.wipo.int/edocs/pubdocs/ en/ 
wipo_pub_1062.pdf

ИМБДУ (2020-жыл). Коомдук мен-
чиктеги турган ойлоп табууларды
колдонуу – ойлоп табуучулар жана
ишкерлер үчүн колдонмо. 
www.wipo.int/edocs/pubdocs/ en/ 
wipo_pub_1063.pdf

ИМБДУнун академиясы. Дистанттык 
окутуу программасы. www.wipo.int/ 
academy/en

ИМБДУнун бренддер боюнча глобал-
дык маалымат базасы. www.wipo.int/ 
reference/en/ branddb

ИМБДУнун белгилер боюнча глобал-
дык маалымат базасы. www.wipo.int/ 
reference/en/ designdb

WIPOGreen Licensing Check List. 
www3. wipo.int/wipogreen/en/network/ 
index. html#licensing

ИМБДУ — Ойлоп табуучуларга 
жардам көрсөтүү программасы ( IAP). 
www.wipo.int/iap

2-тиркеме. Ресурстар
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ИМБДУнун диагностикалык куралы 
ВОИС. www.wipo.int/ipdiagnostics

ИМБДУ — веб-сайт «Бизнес үчүн 
ИМ». www.wipo.int/sme/en

WIPO IP PANORAMA. www.wipo.int/ 
sme/en/multimedia

WIPO Lex Database Search. https:// 
wipolex.wipo.int/en/main/legislation

ИМБДУ — патенттик ландшафттар 
жөнүндө отчет. www.wipo.int/ 
patentscope/en/ programs/ 
patent_landscapes

ИМБДУ — PATENTSCOPE
маалымат базалары. www.wipo.int/
patentscope

ИМБДУ — Технологияларды жана 
инновацияларды колдоо борбору 
(ТИКБ). www. wipo.int/tisc

ИМБДУ — Жогорку окуу жайлары 
жана интеллектуалдык менчик. 
www.wipo.int/about-ip/en/universities_
research

ИМБДУнун веб-сайты: www.wipo.int 

ИМБДУ жана Эл аралык соода 
палатасы (2012-жыл). 
Интеллектуалдык менчиктин
бизнестеги кызматы: 
интеллектуалдык менчик
кызматтарын түзгөн соода
палаталары жана бизнес-
ассоциациялар үчүн  маалымдама. 
www.wipo.int/publications/en/details. 
jsp?id=295&plang=EN

ИМБДУ (2003-жыл).
Интеллектуалдык менчиктин
сырлары: чакан жана орто
экспорттоочулар үчүн колдонмо.
www.wipo.int/publications/en/
details.jsp?id=294&plang=EN

ИМБДУ (2005-жыл). Баалулуктарды
алмашуу, технологияларды
лицензиялооо жөнүндө келишим
түзүү — окуу китеби. www.wipo.int/
publications/en/details.
jsp?id=291&plang=EN

көркөм өнөр чыгармаларынын марке-
тинг: интеллектуалдык менчиктин
орду. www.wipo.int/publications/en/
details. jsp?id=281&plang=EN

ИМБДУ (2003-жыл).
Интеллектуалдык менчиктин
сырлары: чакан жана орто
экспорттоочулар үчүн колдонмо.
www.wipo.int/publications/en/
details.jsp?id=294&plang=EN

ИМБДУ (2005-жыл). Баалулуктарды
алмашуу, технологияларды
лицензиялооо жөнүндө келишим
түзүү — окуу китеби. www.wipo.int/
publications/en/details.
jsp?id=291&plang=EN

ИМБДУ жана Эл аралык соода
палатасы (2003-жыл). Кол өнөр-
чүлүк буюмдарынын жана көркөм
өнөр чыгармаларынын маркетинги:
интеллектуалдык менчиктин орду.
www.wipo.int/publications/en/details.
jsp?id=281&plang=EN

ИМБДУ (2003-жыл).
Интеллектуалдык менчиктин
сырлары: чакан жана орто
экспорттоочулар үчүн колдонмо. 
www.wipo.int/publications/en/ 
details.jsp?id=294&plang=EN

ИМБДУ (2005-жыл). Баалуулуктарды
алмашуу, технологияларды
лицензиялооо жөнүндө келишим
түзүү — окуу китеби. www.wipo.int/ 
publications/en/details.
jsp?id=291&plang=EN

Идеяларды коммерциялаштыруу
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Managing Intellectual Property Issues in Franchising
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