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1. Кіріспе

2050 жылға дейінгі болжам бойынша әлем экономикасының 
конфигурациясында елеулі өзгерістер күтіледі, бұл алдағы жаңа дәуірдің 
технологияларына күрделі түрде көшуге әсер ететін болады. Жуық уақыттағы 
онжылдық ауқымды инновацияларды ендірудің және жоғары технологиялы 
тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің ауқымды нарығындағы 
бәсекелестіктің арта түсетін уақыты болмақ. 

Корнель университетімен, INSEAD бизнес мектебімен және 
Зияткерліктің меншіктің дүниежүзілік ұйымымен бірлесіп дайындалған 
«Жаһандық инновациялық индекс» 2017 ж.баяндамасына сай инновацияшыл 
жетекші елдердің алдыңғы ондығына дәстүрлі түрде Швейцария, Швеция, 
Нидерланды, АҚШ және Біріккен Корольдік, Дания, Сингапур, Финляндия, 
Германия, Ирландия кіреді. Қазақстан Жаһандық инновациялық индекстің 
жалпы рейтингінде1 (2016 жылы) 78-орынға орналасты. 

Мемлекет басшысының экономикалық құрылымды өзгерту, шикізаттық 
экономикадан жоғары технологиялы экономиканың моделіне көшу жөніндегі 
тапсырмасы ғылыми ұйымдардың нақты экономиканың сұранысына 
бағдарлануын арттыру және инновацияны дамыту, экономиканың барлық 
секторларында кәсіпкерлік бастамаларды дамыту және ол үшін қажетті 
жағдайларды жасау қажеттілігін айқындайды. 

Білімге негізделген экономиканы құру ғылыми-техникалық әлеуетті 
тұрақты экономикалық өсудің негізгі ресурстарының біріне айналдыру үшін 
жағдай жасау дегенді білдіреді. 

Инновациялық өнімді немесе технологияларды нарыққа шығарудың, 
ғылыми идеяны нарық өніміне айналдыру процесінің негізгі тетігі 
технологияларды коммерцияландырудың тиімді жүйесін құру болып 
табылады. 

Технологияларды коммерцияландыру, әдетте, ғылыми-зерттеу және 
тәжірибелік конструкторлық жұмыстардың сатысы негізінен аяқталған 
жерден басталады және технологиялық жұмыстар сатысы басталады, яғни 
коммерциялық тұтынушылар үшін құныдылығы бар қасиеттер мен 
басымдықтарды иемденген белгілі бір нақты өнім (технология) немесе 
көрсетілетін қызмет болады. 

Қазіргі кезде Қазақстанда қажетті заңнамалық база қалыптасқан, ұлттық 
инновациялық жүйенің институционалдық қаңқасы құрылған: Ғылым қоры, 

1 Ресей 45-орынды (2016 жылы -43), Армения -59 (60), Беларусь – 88 (79), Қырғызстан – 95 (103), Әзербайжан 
82 (85) орынға орналасты. Жаһандық инновациялық индекс институттар, адам капиталы, ғылыми зерттеулер, 
инфрақұрылым, ішкі нарықты дамыту, бизнестің жай-күйі, технологиялар мен экономикалық білімдерді 
дамыту сияқты инновациялық қызмет сипаттамаларын, сондай-ақ креативті қызмет нәтижелерін қамтиды. 
Қорытынды рейтинг кіші индекстің – инновациялар ресурстарының (қолда бар ресурстар және 
инновацияларды жүзеге асыруға арналған шарттар дегенді білдіреді) және инновациялар нәтижелерінің 
(инновациялық қызметтің қол жеткізілген іс жүзіндегі нәтижелері) орташасы ретінде есептеледі. 
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Технологиялық даму жөніндегі ұлттық институт, Инжиниринг және 
технологиялар трансферті орталығы, технопарктер, Арнайы экономикалық 
аймақтар (АЭА) сияқты инновациялық даму инстиуттары құрылып, жұмыс 
істеуде. Инновациялық жүйенің мүлдем жаңа объектілері – елдің 
инновациялық дамуының көрсеткішіне айналуға лайықты Инновациялық 
технологиялар паркі – Назарбаев университеті жұмыс істейді. 

Статистика комитетінің мәліметі бойынша Қазақстанда 
2017 жылы ғылыми зерттеулермен және әзірлемелермен 386 ұйым жұмыс 
істеді. Зерттеулермен және әзірлемелермен айналысқан жұмыскерлердің саны 
22,1 мың адамды құрады, оның ішінде 17,2 мың адам тікелей ғылыми зерттеу 
жұмыстарымен және әзірлемелермен айналысқан зерттеуші мамандар 
болатын. 

Ғылыми-зерттеу және тәжірибелік конструкторлық жұмыстарға 
арналған ішкі шығындар көлемі 2017 жылы 68,9 млрд. теңгені немесе 
ІЖӨ-ге шаққанда 0,13 %-ды құрады. 

2017 жылы инновациялық өнімдердің (тауарлардың, көрсетілетін 
қызметтердің) көлемі ІЖӨ-ге шаққанда 1,59 %-ды құрады.

Қазақстанда инновациялық-белсенді кәсіпорындардың үлесі 9,6%-ды 
құрады (жалпы кәсіпорындардың саны – 30854, олардың инновациялық 
белсенділеріне жататындары 2974). 

Қазақстанның инновациялық дамуының негізгі проблемалары мыналар 
болып қалып отыр: ғылымды, білімді, өндірісті және бизнесті 
интеграциялаудың төмен деңгейі, ғылыми зерттеулердің аяқталынбауы, 
олардың өндірістен алшақтап қалуы. Жүргізіліп отырған қолданбалы 
әзірлемелер коммерцияландыру және өндіріске ендірілуі түрінде өз жалғасын 
таппайды. Технологиялық жаңашылдықтарды ендірудің және оларды нарыққа 
шығарудың қолданымды тетіктері жоқ. Ғылым әзірше нарықтың 
сұраныстарына жауап бере алмай отыр, әлсіз инновациялық бағдарлануымен 
ерекшеленеді. Ғылыми зерттеулердің нәтижелері жалпы экономикада 
сұранысқа ие емес.

Ғылыми нәтижелердің экономиканың нақты секторында сұранысқа ие 
болуын арттыру және бизнестік құрылымдарды ғылыми зерттеулерді 
қаржыландыруға тарту бұрынғысынша маңызды сұрақ болып қалып отыр. 
Дамыған елдерде ірі халықаралық компаниялар әлемдік инновациялық 
дамудың драйвері болып табылады және табыстарының көп бөлігін 
компанияның одан әрі өсуінің кепілі ретінде ғылыми әзірлемелер мен 
технологияларға инвестициялайды. 
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2. Іс жүзіндегі жай-күйі

Ғылыми және ғылыми-техникалық қызмет нәтижелерін 
коммерцияландыруды ынталандыру жолымен ел экономикасының басымдық 
берілген бағыттарына ғылыми әзірлемелерді ендіру деңгейін арттыру 
мақсатында 2015 жылы «Ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызмет 
нәтижелерін коммерцияландыру туралы» Қазақстан Республикасының Заңы 
қабылданды (бұдан әрі – Заң). 

Заңға сәйкес ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызмет 
нәтижелерін коммерцияландырудың тетіктері болып мыналар айқындалды: 

1) лицензиялық шартты және (немесе) ғылыми және (немесе) ғылыми-
техникалық қызмет нәтижелеріне айрықша құқықтарды басқаға беру шартын 
жасасу; 

2) стартап-компанияларды құру; 
3) ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызмет нәтижелерін өз 

өндірісіне ендіру (пайдалану); 
4) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де 

тәсілдер. 
Заңды іс жүзінде іске асыру мақсатында 2016 жылы «Ғылым қоры» АҚ 

тұлғасында ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызмет нәтижелерін 
коммерцияландыру жобаларын гранттық қаржыландыру бойынша оператор 
айқындалды. 

ҚР Білім және ғылым министрлігінің деректері бойынша қазіргі уақытта 
Қазақстанда ғылыми әзірлемелермен 386 ұйым айналысады. Жоғары білім 
секторында 93 ұйым бар. Зерттеулермен және әзірлемелермен айналысатын 
персонал саны 22 985 адамды құрайды.

2017 жылдың қорытындысы бойынша гранттық қаржыландыру 
шеңберінде 1547 ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық 
жұмыстар және 2015-2017 жылдарға арналған бағдарламалық-нысаналы 
қаржыландыру бойынша 103 ғылыми-техникалық бағдарлама (жалғасып 
отырған зерттеулерді қоса есептегенде) іске асырылды.

2017 жылы 103 ғылыми-техникалық бағдарламаның 95-сі аяқталды. 
Олардың ішінде 83-і салалық және 12-сі іргелі зерттеу бағдарламалары.

Аяқталған бағдарламалардың нәтижелері бойынша 2557 мақала 
жарияланды. 222 қорғау құжаты алынды, оның ішінде 201-і патент, 21-і 
авторлық куәлік. Патенттердің жалпы санының 7-і шетелдік болып табылады. 
86 әзірлеме қолданысқа енгізілді.

Тұтастай алғанда 2016 жылдан бері коммерцияландыруды қолдау және 
дамыту үшін мынадай бағдарламалар әзірленді және іске асырылды:
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- ортақ қаржыландыру арқылы өндірістік секторды ғылымға тарта 
отырып Ғылыми және ғылыми-техникалық қызмет жобаларын 
коммерцияландыруға арналған гранттар;

- стартап-компаниялар құру және инвесторлар тарту шарттарымен 
Дүниежүзілік банктің «Өнімді инновацияларды ынталандыру» жобасы 
шеңберінде Аға және кіші ғылыми қызметкерлер топтарына арналған 
гранттар;

- өндірістік секторлардың жүйелік міндеттерін ғылыммен бірлесіп шешу 
мақсатын көздейтін Дүниежүзілік банктің жобасы шеңберінде Өндірістік 
сектор консорциумдары бойынша гранттық бағдарлама. Конкурстың 
шарттары бойынша жеке меншік сектор, бизнес және өндірістік 
кәсіпорындардың тарапынан міндетті ортақ қаржыландырудың ең төмен 
деңгейі грант сомасының 30%-на дейін;

- жетекші әлемдік білім беру, ғылыми және өндірістік ұйымдардың 
әлеуетін пайдалану, кадрларды дайындау, біліктілігін арттыру және қайта 
дайындау саласындағы Қазақстан Республикасының өндірістік және 
инновациялық әлеуетін дамытуға, сондай-ақ ортақ ғылыми зерттеулер 
жүргізуге, ғылыми әзірлемелерді өндіріске енгізуге бағытталған ЖОО 
жанындағы «Постдокторанттардың (PhD) зерттеулері мен тренингтерін 
қолдау гранттары»;

- Дүниежүзілік банк жобасы шеңберінде технологияларды 
трансферттеу/коммерцияландырудың жұмыс істеп тұрған офистерін қолдау 
үшін (бұдан әрі – ОТТ/ОКТ) Қазақстан ЖОО-да 2017 жылы конкурс өткізілді, 
оның нәтижелері бойынша 10 ОТТ/ОКТ іріктеліп алынды.

Іріктеліп алынған жобалар азық-түлік өнімдерін өндіру; қалдықтарды 
жинау, өңдеу, жою және кәдеге жарату; металлургия; электр жабдықтарының 
өндірісі; фармацевтика; бейметалл минералды өнімдер өндірісі; 
компьютерлер, электрондық және оптикалық өнімдер өндірісі сияқты 
секторлардағы отандық өнімдер өндірісіне бағытталды.

Анықтама үшін:
Ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызмет нәтижелерін 

коммерцияландыру жөніндегі жобаларды гранттық қаржыландыруды 
іске асыру шеңберінде іске қосылған өндірістер.

2018 жылы алғаш рет 12 жаңа өндіріс ашылды:
1) 2017 жылғы 6 желтоқсандағы телекөпірде ҚР Президенті Н.Ә. 

Назарбаев «Родина» Агрофирмасы» ЖШС базасындағы инновациялық 
өнімнің тәжірибелік өндірісін бастауға рұқсат берді. 2018 жылдың 25 
сәуірінде дизайны жетілдірілген қаптамадағы НӘР синбиотикасын шығару 
жүзеге асырылды;
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2) 2018 жылғы 13 маусымда Теміртау қаласында «ASPHALT 
TECHNOLOGY» ЖШС базасында «SAS CR-800» битум модификаторын 
өндіру жөніндегі жүйені алдын ала іске қосу жүргізілді;

3) 2018 жылғы 4 шілдеде Шымкент қаласында жарықдиодты 
жарықтандыру үшін қуат көзінің «Казтехникас» ЖШС тәжірибелік 
өндірісін алдын ала іске қосу жүзеге асырылды;

4) 2018 жылғы 9 шілдеде Көкшетау қаласында «Көкшетау минералды 
сулары» зауытында табиғи ауыз суын құюдың өндірістік жүйесінің ресми 
іске қосылуы жүргізілді;

5) 17 тамызда Қарағанды қаласында «Сарыарқа» ЕЭА-ның аумағында 
орналасқан «Өтеміс LTD» ЖШС-нің өндірістік корпусында габаритті 
полимербетон бұйымдарын өндіру жөніндегі жүйе іске қосылды;

6) 2018 жылғы 14 қыркүйекте Теміртау қаласында 
«ЭкоПромТехнолоджи» ЖШС базасында өнеркәсіптік және азаматтық 
құрылыс үшін суық және ыстық қолданудың сіңірілетін құрамын өндіру 
жөніндегі өндірістік жүйе іске қосылды;

7) 2018 жылғы 14 қыркүйекте Қарағанды қаласында «Пархоменко 
атындағы Қарағанды машина жасау зауыты» ЖШС базасында Қарағанды 
МТУ галлуазитті нанотүтікшелерді пайдалана отырып тотығуға қарсы 
жабынды өндіру жөніндегі аумақтың алдын ала ашылуын жүргізді;

8-9) 20 қыркүйекте Алматы облысының Абай ауылында «Антиген» 
ҒӨК» ЖШС базасында 2 зертхана ашылды: сүт өнімдеріндегі майлықышқыл 
құрамды, фитостеролдарды және транс-изомерлерді талдау жөнінде және 
халықаралық стандарттар негізінде ара шаруашылығы өнімдерінің сапасы 
мен биоқауіпсіздігін анықтау жөнінде;

10) 24 қыркүйекте Алматы қаласында «Древопласт» ЖШС-нің 
өндірістік базасында механохимиялық сүректердің және одан алынатын 
бұйымдардың алдын ала өндірісі іске қосылды;

11) 2018 жылдың 24 қыркүйегінде Алматы облысында «Bio Project» 
ЖШС базасында құрама жем өндіру жөніндегі технологиялық жүйені 
тәжірибелік іске қосу жүргізілді;

12) 2018 жылдың 25 қыркүйегінде Алматы қаласында «Физиология 
және жануарлар институты» ШЖҚК-дағы РМК базасында Гипоксикалық 
жаттығулар және гипоксикалық терапия орталығының ашылуы жүзеге 
асырылды.

Өнімдердің/көрсетілетін қызметтердің инновациялық түрлерін 
алғашқы коммерциялық сатулар.

9 жоба бойынша инновациялық өнімдер мен көрсетілетін 
қызметтердің алғашқы коммерциялық сатылымдары жүзеге асырылды. 
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Мысалы, 2018 жылдың 8 айында 400,5 млн. теңге коммерциялық кіріс алынды, 
оның ішінде:

- «Көкшетау минералды сулары» АҚ дейтерияның құрамы азайтылған 
(жеңіл су) «Тұран» суының 0,5л, 1,0л және 1,5л ыдыста 4 240 206 дана 
көлемінде сатылымын жүзеге асырды;

- «Антиген» ҒӨК» ЖШС майдың майлану сатысындағы өсімдік 
майларының құрамын айқындау бойынша сүт компанияларына қызметтер 
көрсетті;

- «Маңғышлақ эксперименталды ботаникалық бағы» ШЖҚК-дағы РМК 
ағаш өсімдіктерінің 860 көшетін, 20 әдемі гүлдейтін жапырақты тал-
шіліктерді, жасыл ағаш шарбақ үшін 124 жапырақты тал-шілікті, 9 
шырмалғыш өсімдік және 63 
шай-будандастырылған раушанның сатылымын жүзеге асырды;

- «Родина» Агрофирмасы» ЖШС Астана қаласының нарығында 16 527 
дана көлемінде НӘР синбиотикасының сатылымын жүзеге асырды;

- «Казтехникас» ЖШС жарықдиодты жарықтандыру үшін қуат көзін 
жеткізуге саны 1 000 данадан 2 шартқа қол қойды;

- «ЕСО-PRODUCT» зерттеу орталығы» ЖШС дәнді және майлы 
дақылдардың а/ш дақылдарының тұқымдарын өңдеу бойынша қызметтер 
көрсетті;

- «Математика және механика ҒЗИ» ШЖҚК-дағы ЕМК, «Әл-Фараби 
атындағы Қазақ ҰУ» ШЖҚК-дағы РМК ЖОО қызметін кешенді 
автоматтандыру және цифрлық сервис енгізу бойынша 5 ЖОО-ға қызмет 
көрсету жөнінде шарт жасады;

- «Древопласт» ЖШС 5 Жеткізу шартының негізінде ағаш өңдеу 
өнімдерінің сатылымын жүзеге асырды.
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3. Проблемалық мәселелері

Мынадай өзекті мәселелерді бөліп көрсетуге болады:
- ғылыми әзірлемелердің, технологиялар мен өнімдердің басым 

бөлігінің нарыққа шығуға дайын болмауы, бұл ұсынылып отырған 
технологиялардың әлеуетті инвесторлар алдындағы құндылығын төмендетеді 
(түрлі себептер бойынша, оның ішінде жеткілікті қаржыландырудың жоқтығы 
салдарынан қолда бар ғылыми әзірлемелер толық аяқталмайды, яғни олар 
инвестициялау үшін дайын емес деген сөз);

- инвестициялау мен іске асыру үшін дайын барлық ғылыми 
әзірлемелерді және инновациялық жобаларды қамтитын, тиімді жұмыс 
істейтін бірыңғай республикалық ақпараттық дерекқордың болмауы. 
Бұл ғылым мен ғылыми жобалардың, бизнес пен қаржы құралдарының бір-
бірінен бөлектенуінің бірден-бір себебі;

- зерттеулер мен әзірлемелерді мемлекеттік қаржыландыру үлесінің 
жоғары болуы, ғылымды қажет ететін жеке компаниялардың жоқтығы. 
Бизнес пен ғылым әлі де бір-бірінен алшақ тұр, өзара іс-қимыл жасаудың 
жөнге келтірілген тетіктері жоқ, бірлескен жобаларды іске асыру, 
ынтымақтастық жасау практикасы қалыптаспаған;

- технологиялық жаңашылдықты ендірудің және оларды нарыққа 
шығарудың заманауи және пәрменді тетіктерінің болмауы;

- коммерцияландыру мақсатында білімді генерациялау жүйесінің 
жеткілікті түрде тиімді болмауы. Академиялық, салалық және ЖОО-дағы 
ғылым әлі де «түпкілікті нәтижеге» бағдарланбаған. ЖОО-дағы оқу 
бағдарламалары 50-70 пәнді қамтиды, олардың басым бөлігі оқу аяқталғаннан 
кейін қолданылмайды;

- академиялық және ЖОО ғылымының өндіріспен тұрақты 
байланысының болмауы. Ғылым әзірге нарықтың сұранысын 
қанағаттандыра алмай отыр, ол нашар инновациялық бағдарланумен, 
шаруашылық практикадан алшақ болуымен ерекшеленеді. Тұтастай алғанда 
ғылыми зерттеулердің нәтижесі экономикада қажетсіз және ендірілмейді;

- инновациялық жобаларды іске асырудың бастапқы кезеңдерінде 
бизнесті қолдаудың арнайы қаржылық тетіктерінің болмауы. Бизнестің 
инновациялық жобаларға инвестициялауы қаржылық қолдауды талап ететін, 
тәуекелдермен байланысты салымдар болып табылады;

- жекеше секторды білімге, ғылым мен инновациялық қызметке 
инвестицияларды жүзеге асыруға экономикалық ынталандырудың жоқтығы;

- инновациялық жобалар мен зияткерлік меншікті бағалау жүйесінің 
жеткілікті дәрежеде дамымауы;

- инновациялық дамуды және инновациялық қызметті ынталандыру 
бойынша қабылданып жатқан шаралар туралы ақпараттандырудың төмен 
көрсеткіші;
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- ғалым мәртебесі төмен болып қалуда, бұл дарынды жастарды ғылымға 
тартуға кедергі болып отыр.

- ҚР Білім және ғылым министрлігінің деректері бойынша 
2016 жылы диссертация қорғағандардың жалпы санының ең аз көрсеткіші 4,4 
% – техника ғылымдары мен технологияға тиесілі.
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4. Халықаралық тәжірибе

Экономиканың және қоғамдық өмірдің барлық салаларында үздіксіз 
инновациялық қызмет кез келген ел экономикасының әлемдік нарықта 
табысты болуының кепілі болып табылады. Сонда ғана елдің басқаларды 
басып озып, жаңа технологиялардың және бәсекеге қабілетті ғылыми ортаның 
арқасында алғы шепте болуға және ілгері жылжуға мүмкіндігі бар.

Технологияларды коммерцияландыру саласындағы тәжірибе
АҚШ технологияларды коммерцияландыру саласындағы жетекші ел 

болып табылады. Мемлекеттің өзі ғылыми-технологиялық саясаттың белсенді 
субъектісі болып табылады. Оның рөлі ҒЗТКЖ-ні тікелей қаржыландыру 
шегінен тыс шығып, зияткерлік меншік құқығын қорғаудың тетіктерін әзірлеу, 
зерттеулердің анағұрлым басым және маңызды бағыттарын айқындау, елдің 
технологиялық дамуының стратегиясын әзірлеу, жеке бастаманың дамуы үшін 
жағдай жасау болып отыр.

АҚШ-та шағын бизнестегі инновацияларды дамыту бағдарламасы 
және шағын бизнес саласында технологияларды беру бағдарламасы 
жұмыс істейді. Бұл бағдарламалар шағын компаниялар мен жеке адамдардың 
ғылыми жетістіктеріне анағұрлым сезімтал. Жүйе іс жүзінде идеяның іске 
асырылуын, сондай-ақ әзірлеме тиімділігінің параметрлерін жылдам 
тексеруге мүмкіндік береді.

АҚШ-тың технологияларды коммерцияландыру саласындағы 
заңнамасын шартты түрде үш блокқа бөлуге болады:

- Ұйымдастыру блогы – АҚШ-тың Қорғаныс министрлігі, Энергетика 
министрлігі, Денсаулық сақтау және әлеуметтік қамсыздандыру министрлігі 
сияқты маңызды министрліктер мен ведомстволарға, НАСА, Ұлттық ғылыми 
қорға және т.б. технологияларды коммерцияландыру бойынша кең ауқымды 
өкілеттіктер белгілейтін және беретін заңдар тізбесі. Жоғарыда аталған бес 
ведомство АҚШ-тың ғылыми зерттеулері мен әзірлемелері саласында ерекше 
рөлге ие екенін атап өткен жөн, өйткені ғылыми зерттеулерге бөлінетін жыл 
сайынғы федералдық қаржының жалпы сомасының 94% астамы осыларға 
тиесілі.

- Шағын бизнеске технологиялар трансфері блогы – шағын 
бизнестегі инновациялық қызметтің дамуын, шағын бизнес субъектілерінің 
технологияларды коммерцияландыруын, федералдық және өңірлік 
деңгейлердегі ұйымдардың шағын бизнесті қаржылық қолдауы мен оларды 
кооперациялауын және т.б. реттейтін заңдар. АҚШ-тың заңнамасында 
технологиялар трансфері бойынша тиімді құралдардың бірі ретінде шағын 
бизнесті дамытуға ерекше мән берілген, шағын бизнес саласында бірқатар 
тиісті бағдарламалар бекітілді.

- Ынталандырушы блок – негізінен ғалымдарды, инженерлерді, 
технологиялар трансферті жөніндегі алуан түрлі іс-шараларды өткізетін және 
федералдық министрліктер мен зертханалармен тығыз іс-қимыл жасайтын 
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ұйымдарды қаржылық ынталандыруға (роялти, көтермелеу, сыйақы алуға) 
бағытталған заңдар. Бұған бюрократиялық сипаттағы бірқатар мәселелерді 
шешетін, технологияларды коммерцияландыру саласындағы түрлі рұқсат пен 
жеңілдік беру (мәселен, жеке компаниялардың эксклюзивті лицензияларды 
алу мүмкіндігі; ел үкіметі қолдауымен жасалған өнертабыстардың 
бірқатарына жеке меншік құқығын сақтауға; федералдық ұйымдардың 
делдалдармен және жеке компаниялармен технологиялар трансфері бойынша 
келісімшарттар мен шарттарды өз қалауы бойынша жасасуы және т.б.) 
рәсімдерін жатқызуға болады.

Германияда коммерцияландыру үлгісі басым технологиялық жобаларды 
іріктеу әрі қолдау және шетелдік технологияларды алып, оларды жетілдіріп 
пайдалану әрі кейін кеңінен тарату қағидаты бойынша жасалады. Неміс үлгісі 
шеңберінде инновациялық жобалар мен мемлекеттік-жекешелік әріптестік 
арқылы жүзеге асырылатын бағдарламалар, сондай-ақ ірі жоғары 
технологиялық компаниялар айтарлықтай рөл атқарады.

Ғылыми-техникалық нәтижелерді өнеркәсіптік игеру өңірлік, жергілікті 
деңгейде жиі іске асырылады, биліктің жергілікті органдары инновациялық 
инфрақұрылым субъектілерін қалыптастыруға, шағын бизнес пен 
кластерлерді дамытуға айтарлықтай үлес қосады, бұл қызмет өңірлік 
проблемаларды шешудің аса маңызды бағыттарының бірі ретінде жүзеге 
асырылады.

2002 жылға дейін Германияда зерттеушілерге «профессорлық 
артықшылық» ұсынылатын: олар өз өнертабыстарын зерттеу ұйымдарына 
немесе мемлекетке ұсынуға міндетті болмайтын. «Профессорлық 
артықшылық» зерттеушілерді қорғалу қабілеті бар немесе қорғалу қабілеті 
жоқ кез келген зияткерлік меншіктің жалғыз иесі деп айқындайды. 
Зерттеушілер өнертабыстарын өз қалауы бойынша пайдалануға құқылы 
болған. Осы заңнамалық норма жойылғаннан кейін 2002 жылы мемлекеттік 
зерттеу ұйымдары өздерінің зерханаларында өткізілген зерттеулердің 
нәтижелеріне меншік құқығын алды.

Германияның патент заңы қызметкердің жеке немесе мемлекеттік 
мекемеде істейтініне қарамастан, жұмыс берушілер мен жалдамалы қызметкер 
үшін зияткерлік меншік құқығына қатысты қағидаларды қамтиды. Заңда 
жалдамалы қызметкер өнертабысты жұмыс берушіге ұсынуы қажет деп 
айқындалған. Жұмыс берушінің оны қабылдауға не одан бас тартуға құқығы 
бар. Егер жұмыс беруші өнертабысты қабылдаса, оған патент берілуі мүмкін. 
Егер өнертабысқа патент берілген болса, ол пайдаланады және бұл жағдайда 
жұмыс беруші кірістің бір бөлігін жалдамалы қызметкерге беруге міндетті. 
Жұмыс беруші өнертабыстан бас тартқан жағдайда, жалдамалы қызметкердің 
оны өз қалауы бойынша пайдалануға құқығы болады.

Бұрын мемлекеттік ғылыми мекемелерді қаржыландыру көзі ретінде 
мемлекет коммерцияландырудан тікелей пайда алатын, өйткені мұндай 
кірістер институттарға берілетін мемлекеттік қаржылық қолдауды қысқартуға 
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алып келеді. 1998 жылдан бастап мемлекеттік қаржыландыру тетігі өзгертілді. 
Мемлекет тарапынан қаржыландырылатын институттар бюджеттерін 
қысқартпай-ақ коммерцияландырудан кіріс алу мүмкіндігін алды.

Израильдің жоғары орындардың ғылыми қызметін коммерцияландыру 
жөніндегі тәжірибесі мол, мұнда университеттер кең ауқымды ғылыми-
зерттеу жұмысымен айналысады және ғылымның дамуына ықпал етеді.

Әлемде тұңғыш рет Израиль ғылымды қажетсінетін өнеркәсіптік 
жобаларды университеттік бағдарламалармен байланыстыра бастады. 
Бұдан басқа, университеттер жанынан (жиі жергілікті және шетелдік 
компаниялармен бірлесіп) олардың техникалық әзірлемелері негізінде өнімді 
коммерциялық өткізумен айналысатын еншілес өнеркәсіптік фирмалар 
құрылады. Израиль университеттері алған патенттердің едәуір болуы 
университеттік ғылым мен өнеркәсіптің ынтымақтастығы тиімділігі 
көрсеткіштерінің бірі болып табылады.

Ұлыбританияда компаниялар өткізетін ғылыми зерттеулерді дамытуға 
арналған ҒЗТКЖ-ға салықтарды төмендету жүйесін пайдалану тәсілі 
қолданады, ЭЫДҰ елдерінде ҒЗТКЖ-ны салықтық ынталандыруды жүзеге 
асыру өз нәтижелерін берді. Бұл практика тиімділігі тұрғысынан әртүрлі 
бағаланады. Алайда Британия үкіметі ҒЗТКЖ-ға салықтарды төмендету 
жүйесі ҒЗТКЖ-ға қаражат жұмсауды «тым болмағанда толық алынбаған 
салыққа тең» көлемде арттыруы мүмкін деп есептейді.

Қазіргі кезде ҒЗТКЖ-ны салықтық ынталандыру әдістері тікелей 
субсидиялаудан гөрі неғұрлым тиімді деп саналады. Әрине осы әдістерді 
үйлестіріп пайдалану анағұрлым тиімді нәтиже беретін еді. Салықтық 
жеңілдікткрдің артықшылығы – ҒЗТКЖ-дан алынған нәтижелер жекелеген 
тұтынушыларға да (өнімдердің арзан бағасы және жоғары сапасы), тұтастай 
алған қоғамға (жұмыс орындары) да жетеді, ал субсидиялар жеке 
инвестордың ғана қалтасын толтырады.

Инновациялық парктердің жұмыс істеу тәжірибесі – Кремний 
(немесе силикон) алқабы

Силикон алқабында үш мыңнан астам фирма әрекет жасайды. Олардың 
жүздегені компьютер шығарады, шамамен мың фирма бағдарламалық 
қамтылым шығарумен маманданған. Ақпараттық технологиялар саласында 
жұмыс істейтін Америка инженерлерінің шамамен 40%-ы Силикон алқабында 
қызмет етеді. Сол жерде Станфорд университеті орналасқан. Силикон алқабы 
1951 жылы жұмыс істей бастады, сол кезде Станфорд университетінің вице-
президенті Фред Терман қаржылық жағдайын жақсарту мақсатында 
университетке тиесілі жер учаскелерін ұзақ мерзімді жалға бере бастады. 
Жиырма жыл өткен соң бұл әлемдік электроника орталығына айналды.

Силикон алқабы өзінің дамуына ықпалын тигізген жеті қағидатты 
басшылыққа алады.

Аздан бастап, көпке қол жеткізуге ұмтылыңыз. Компаниялар үнемі 
өз мүмкіндіктерін кеңейтуде. Силикон алқабының инновация саласындағы 
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сарапшылары қаржыландыру, дарын және баспасөз беттерінде жариялау 
арқасында тұжырымдаманы айқындап, әлемді бағындыру бағытында әрекет 
етуді игергендер жеңіске жететінін біледі. Мәселен, Tesla, электр қуатынан 
оталатын алғашқы спорт машинасын жасап, сонымен тоқмейілсіп қалған жоқ. 
Сондықтан да Tesla ассортименті былтырғы жылы 400 %-ға өсті.

2. Дарындылар бассейнінде жүзіңіз. Силикон алқабы компаниясы 
дарындыларды іздеу және дамыту ісіне шығармашылықпен қарайды. 
Компания әдеттегідей әңгімелесу жүргізбейді. Студенттерге нағыз бизнес-
міндеттерді ойын үлгісінде шешуді ұсынады. Ең ерекшеленгендері 
компанияда тағылымдамадан өтуге, содан кейін тұрақты жұмысқа орналасуға 
мүмкіндік алады.

3. Клиенттер үшін емес, олармен бірге инновациялар құрыңыз. 
Көптеген компаниялар тұтынушыларға өнім жасауға қатысуға мүмкіндік 
береді. Мәселен, Zazzle Phone құрылғылары, жеке кружкалар, футболкалар 
мен сөмкелерді жай ғана сатумен шектелмейді. Тұтынушылар өз дизайндарын 
басқаларға сатып, одан түскен сомадан белгіленген пайызбен қаржы алады.

4. Өзгешені әдеттегіге айналдырыңыз. Мысалы, Intuit клиенттерді өз 
кеңсесіне шақырады. Ай сайын компания өзінің барлық қызметкерлеріне HR-
менеджерлерден бастап қаржы сарапшыларына дейінгі нағыз 
тұтынушылармен әңгіме құруға мүмкіндік береді. Кейбір қызметкерлер жай 
ғана тыңдайды. Басқалары жаңа өнімдер мен қызмет көрсету идеяларын 
тестілейді. Көптеген компаниялар өз бизнесін мұқият пысықтап жатқанда, бұл 
компания тұтынушыларға не керек екенін дәл біліп отырады.

5. Ынтымақтастыққа жағдай жасаңыз. Алқапқа ақылды адамдар 
Стэнфордтан, Берклиден және жақын маңдағы басқа университеттерден 
келеді. Кәсіпкерлер келешегі зор стартаптарды қаржыландырады. 
Компаниялар бірлесіп жұмыс істейді және сонымен бірге бәсекеге түседі. 
Дания, Финляндия және Ирландия үкіметі өз отандастарының Силикон 
алқабы желісіне кіруін жеңілдету үшін осында өз инкубаторларын құрды. 

Мәселен, Facebook қызметкерлері түрлі командалармен жұмыс істеуі 
үшін кеңселерінде жиі өзгерістер жасайды. Ал Google болса, әлеуетті 
стартаптарға өз ғимаратынан орын береді.

6. Тәуекелге бармаңыз, «Көбірек тәуекел етіңіз» – бұл Американың 
корпоративтік мантрасы. Силикон алқабы сізді тәуекел етуге шақырмайды, 
дұрысы, қате болса да еркін ойлау және әрекет ете білу керек. Компания 
идеяның әбден «күйіп кеткенін» күтпей-ақ, оны піспей тұрғанда тестілеген 
жақсы болатындығын түсіне отырып, тәжірибе мен қателіктерді бағалай 
біледі.

7. Инновациялар жасаушы қозғаушы күш болыңыз. Booz&Company 
жүргізген зерттеу көрсеткендей, әлемдегі компаниялардың 20 пайызы өз 
стратегияларын инновация стратегиясымен нығайтады. Силикон алқабында 
бұл көрсеткіш – 90 пайыз. Компанияларда инновацияның терең тамыр алғаны 
сонша оларға арнайы стратегия керек емес. 
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Алдыңғы қатарлы инноватор-елдердің тәжірибесі
Швейцария инновациялық мүмкіндіктер деңгейі бойынша әлем елдері 

арасындағы рейтингте үнемі бірінші орында. Оған төмендегідей факторлар 
жәрдемдесті:

1. Инновация саласындағы ойластырылған федералдық саясат. 
Швейцарияда жыл сайын ІЖӨ-нің 3 пайызы зерттеуге және ізденістерге 
жұмсалады. Еуроодақпен екіжақты келісімнің арқасында Швейцариядағы 
жоғары оқу орындарының зерттеушілері барлық еуропалық қаржыландыру 
бағдарламаларына қол жеткізе алады. Өз кезегінде ұйымдар мен компаниялар 
халықаралық инновациялар орталығы ретінде Швейцарияның 
басымдықтарын пайдалана алады. Мысалы, Novartis фармацевтік компаниясы 
осылай жасады. Міне сондықтан, Базельдегі Novartis университет қалашығы 
«ең ақылдыларға» үздік жұмыс ортасын ұсынады. Компьютерлік 
технологиялар саласына қатысты тағы бір жарқын мысал: Цюрих көліндегі 
Рюшликон нанотехнологияларды зерттеу институты – IBM компаниясы мен 
Цюрихтың Жоғары техникалық мектебі әріптестігінің нәтижесі.

Швейцария инновациялар паркі Швейцарияның алдыңғы қатарлы 
инновациялық мемлекет болуына және бәсекелестікті сақтауға жәрдемдеседі. 
Инновациялар паркінің негізі Цюрих пен Лозандағы Швейцария Жоғары 
техникалық мектептерінің қатарындағы екі хаб, сондай-ақ Аргау, Базель және 
Бильдегі үш желілік алаң негізінде 2016 жылы қаланды.

Швейцария ұлтық қоры (SNF) барлық ғылыми пәндер зерттеулеріне 
9,3 миллиард франк (2016 жыл) бюджетпен қолдау көрсетеді. 

2. Халықаралық маңыздағы өнеркәсіп кластерлерін құру және 
дамыту. Швейцарияда өндірушілердің, тауарлар мен қызмет көрсетулерді 
жеткізушілердің, зерттеу институттарының тармақталған желілері сатып 
алушы-сатушы тізбегі аясында, сондай-ақ жалпы технологиялармен және 
дағдылармен өзара тығыз байланысты. Елде мынадай кластерлер құрылған:

- автокөлік (автомобиль өнеркәсібі кәсіпорны дәл механика мен 
микромеханика, материалдар мен пластмассаны өңдеу технологиясы 
саласында пайдалы әріптестерді жанына орналастырады);

- құрылыс технологиясы (Цугтегі Siemens Building Technology 
компанияларының халықаралық штаб-пәтері құрылыс технологиясының 
өңірлік кластеріне пайда әкеледі); 

- экологиялық технология (Швейцария экологияға бағытталған 
технологиялар және энергияны тиімді пайдалану жүйесін әзірлеудің әлемдік 
көшбасшысы);

- ақпараттық технология (Google, IBM, Dell, HP, Reuters и Orange 
орналасқандықтан ақпараттық және коммуникациялық компаниялар үшін 
Швейцария бизнесті жүргізудің маңызды орталығы саналады);

- биологиялық ғылым, химия, фармацевтика (Новартис и Рош);
- эксклюзивті сағаттар өндірісі;
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- машина құрылысы және металлургия өнеркәсібі, электроника (ABB, 
Buhler, Georg Fischer и Schindler);

- медициналық техника (медициналық технологиялық компанияларды 
зерттеуге және дамытуға инвестиция орта деңгейден асып түседі. Synthes и 
Sonova сияқты белгілі швейцарпиялық компаниялармен қатар американдық 
Medtronic сияқты шетелдік компаниялар саны өсуде);

- шикізат саудасы (Еуропадағы бірнеше сауда жолдарының тарихи 
қиылысындағы Швейцария шикізат саудасы бойынша маңызды орындардың 
бірі болып табылады. Женева шикі мұнай мен астық саудасының негізгі 
алаңына айналды. Екі ірі Xstrata және Glencore компаниялары орналасқан Цуг 
қаласында әлемдік тау-кен өнеркәсібі өнімдерін сату орталығы құрылды).

3. Жоғары білікті кадрлар, оқу орындарының жоғары деңгейі. 
Халықаралық зерттеу нәтижелері көрсеткендей, швейцариялық қызметкерлер 
аса бейім және өз ісіне мықты берілген. Олар сондай-ақ өте сауатты, шет 
тілдерін біледі және жұмыста үлкен халықаралық тәжірибеге ие.

Швейцарияның кәсіби білім беру жүйесі жоғары технологиялық 
секторларда басты рөл ойнайтын техникалық мамандардың (лаборанттар, 
информатиктер, полимеханиктер және басқалар) болуын қамтамасыз етеді. 
Зерттеулер мен әзірлемелер саласындағы швейцариялық мамандардың үштен 
бірі осы университеттік емес жолдан өтеді. 

Соған нақты мысал - әлемдегі қызықтыратын жұмыс берушілердің бірі 
болып есептелінетін Google компаниясы. Оның штаб-пәтері Цюрихте 
орналасқан, швейцариялық жоғарғы оқу орындарымен бірге тығыз 
ынтымақтастықта жұмыс істейді, олар өз алдына компанияға жоғары білікті 
қызметкерлерді жыл сайын қосуды қамтамасыз етіп отыр. 

4. Экспортқа жоғары деңгейде бағдарлану дәрежесімен бірге шағын 
және орта бизнестің инновацияларды қаржыландыруы. Швейцарияда 
жаңа өнімдер мен технологияларды өндіретін шағын және орта 
кәсіпорындардың саны көршілес елдермен салыстырғанда жоғары. Осындай 
бірегей кәсіпорындардың бірі Люцернада орналасқан Schurteaq компаниясы, 
ол инновациялар саласындағы әлемдік көшбасшы, сондай-ақ электр және 
электронды құрауыштардың өндірушісі болып табылады. Компания 1933 
жылы негізін қалады. Бүгін онда 1 600 астам қызметкер жұмыс істейді. Осы 
үшінші буындағы отбасылық компанияның бірнеше елдерде өкілдіктері бар. 

5. Швейцария фирмалары әртүрлі салалардың технологияларын 
біріктіруіне байланысты жоғары инновациялық әлеуетпен ерекшеленеді. 
Мысалы, экономиканың көптеген салаларындағы цифрландыру технологиясы 
өсудің маңызды құралының бірі болып табылады. Нақты машина жасау 
саласында бүкіл өндірістік процестердің 55%-да информатика мен 
электрониканы қолдану маңызды рөлге ие. Швейцарияда осы салада керемет 
мамандар бар. 

Кәсіпорындардыңжеке зерттеулер мен әзірлемелерге арналған 
құралдарға қолжетімділігі жақсы. 2016 жылы Швейцарияда зерттеулер мен 
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әзірлемелерге арналған барлық инвестициялардың үштен екісі жеке 
компанияларға ұсынылады (15,6 миллиард франк). 

Технологиялар мен инновациялар жөніндегі комиссия (СТІ) сала мен 
жоғарғы оқу орындары арасындағы зерттеулер мен әзірлемелер 
жөніндегі бірлескен жобалардың шеңберіндегі шығындардың 50% дейін 
қаржыландыру арқылы технологиялармен алмасуға ықпал етеді. 

6. Зерттеулер мен әзірлемелерге бағытталған ағымдағы шығыстар 
салықтар есебінен жабылуы мүмкін. Бұдан басқа, кәсіпорын зерттеулер мен 
әзірлемелер саласындағы үшінші тұлғалардан болашақ тапсырыстарға салық 
салынатын табыстың 10% дейін (1 миллион СНҒ дейін) қайтаруы мүмкін. 

Финляндия 
Финляндияның экономикасы мен әлеуметтік саласының дамуындағы 

жоғарғы көрсеткіштерге көп жағдайда Финляндия мемлекеттік саясатындағы 
басты басымдыққа – елдің инновациялық даму түріне ауысуына байланысты 
қол жеткізілді. 

Финляндиядағы ұлттық инновациялық жүйені мынадай ұйымдар 
қалыптастырады:

Премьер-министрдің басшылығымен Финляндияның Ғылым және 
технология саласындағы саясат жөніндегі кеңесі, Жұмыспен қамту және 
экономика министрлігі, Білім беру министрлігі, 

Технологиялар мен инновацияларды қаржыландыру жөніндегі фин 
«ТЕКЕС» агенттігі, Финляндияның «ВТТ» Техникалық зерттеулер орталығы, 
«Финпро» фин экспортына жәрдемдесу жөніндегі қауымдастығы, «Финвера» 
Экспорттық қызметті кредиттеу жөніндегі мемлекеттік агенттігі, «СИТРА» 
Ұлттық инновациялар қоры. 

Елде 1967 жылы құрылған Финляндия Парламентінің жанындағы 
тәуелсіз қоғамдық қор − «СИТРА» Фин инновациялар қоры ерекше 
орынға ие. 

Қордың қызметі ғылыми зерттеулерді ынталандырудан және 
қаржыландырудан, оқыту бағдарламаларын ұйымдастыру мен іске асырудан, 
инновациялық жобаларды қолдаудан, шағын және орта кәсіпкерлікті 
дамытудан, жобаларды қаржыландыруға венчурлік капиталды тартуға жәрдем 
көрсетуден тұрады. 

«СИТРА» қоры заманауи жоғары технологияларды қолдау мен дамыту 
және Финляндия кәсіпкерлігін дамытудың әртүрлі ұйымдастырушылық-
құрылымдық және қаржылық кестелерін, тәжірибесін әзірлейтін, сынайтын 
және ендіретін ұйым болып табылады. 

Атап айтқанда, Қордың ұсыныстар базасында «ТЕКЕС» қызметі 
жасалды, перспективалы технологиялық әзірлемелерді коммерцияландыру 
үшін бастапқы қаржыландыру жүйесі енгізілді, ҒЗТКЖ венчурлік 
қаржыландыру және инновациялық қызметке жеке қаражаттарды тарту жүйесі 
құрылды. Бұдан басқа, бизнес-инкубаторлардың негізінде дамып келе жатқан 
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кәсіпорындарды қолдау жүйесі құрылды. Финляндияда шамамен 14 бизнес-
инкубатор ойдағыдай жұмыс істейді. 

Қазіргі уақытта қорда шамамен 100 адам жұмыс істейді, оның 1/3 
ғылыми-зерттеу саласындағы, 1/3 бизнес пен капиталдың жұмсалуын дамыту 
саласындағы жобалармен байланысты және 1/3 қордың қызметін басқару 
саласында жұмыс істейді.

«СИТРА», ең алдымен, инновация саласында жұмыс істейтін шағын 
және орта кәсіпорындарға айтарлықтай көңіл аударады. Қор ҒЗТКЖ-ны 
венчурлік қаржыландыру жүйесін құрды және инновациялық қызметке жеке 
меншік қаражатты тарту мүмкіндігін іс жүзінде жүзеге асырды. 

Қор бағдарламаларында ұзақ мерзімді капитал салуды талап ететін 
жобаларды іске асыру үшін мемлекеттік-жекешелік әріптестіктің 
басымдықтары табысты пайдаланылып келеді, ол экономикалық 
тәуекелдерді қатысушылардың арасында тең бөлуге, күрделі жобаны 
басқаруды тиімді қамтамасыз етуге, сондай-ақ әртүрлі қаржыландыру 
көздерін пайдалануға мүмкіндік береді.

Өзінің фин экономикасының ілгерінді дамытуға жәрдемдесу және оның 
бәсекеге қабілеттілігін арттыру сияқты негізгі міндетін шешу үшін қор елде 
жоғары технологияларды дамыту бағдарламаларын іске асырудың оңтайлы 
тетіктерін жасау мақсатында ғылыми зерттеулерді тұрақты түрде 
ұйымдастырып отырады.

Технологиялар мен инновацияларды қаржыландыру жөніндегі 
«ТЕКЕС» Фин агенттігі 1983 жылы құрылған. Қызметінің негізгі бағыттары 
– ғылыми зерттеулердің басым бағыттарын айқындау жұмыстарын 
ұйымдастыру және сарапшылық бағалау жүргізу; ұлттық инновациялық 
стратегия шеңберіндегі жоғары технологияларды дамыту мен ендіруге 
бағытталған ҒЗТКЖ-ны жоспарлау және қаржыландыру; инновация 
саласындағы шағын және орта бизнесті, зерттеу институттары мен 
университеттерін қолдау; инновациялық нарыққа қатысушылар арасындағы 
ынтымақтастыққа жәрдемдесу, оның ішінде халықаралық деңгейде 
жәрдемдесу. Бұл ретте Агенттік өзінің ғылыми зерттеулерін жүргізбейді.

Агенттіктің деректері бойынша, 2016 жылы аяқталған жобалардың 
нәтижесінде шамамен 2250 жаңа өнім түрі, көрсетілетін қызметтер мен 
басқа да инновациялық әзірленімдер шығарылған, 1 мыңға жуық патенттер 
мен патенттік өтінімдер тіркелген.

ҒЗТКЖ-ны қаржыландыру, «таза» технологияларды кеңінен 
пайдалануды қоса алғанда, табиғи ресурстар және олардың тиімді 
пайдаланылуы; кәсіпкерліктің жаңару факторы ретінде дигитализация; 
денсаулық пен бақуаттылық; іскерлік өмірдің жаңа экожүйелері; қосылған құн 
жасау; нарықтарға қолжетімділік сияқты басым бағыттар бойынша жүзеге 
асырылады.

Аталған бағыттар шеңберінде мынадай ұлттық технологиялық 
бағдарламалар іске асырылады:
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 5thGear (қолданылу кезеңі 2014-2019). Бағдарлама деректер 
берудің өткізгішсіз жүйелерінің жаңа буынын дамытуға, бизнестің жаңа 
түрлерінің пайда болуына, сондай-ақ Финляндияны халықаралық 
инвесторлар үшін тартымды позицияларға шығаруға жәрдемдесуге 
арналған.

 BEAM – Business with impact (қолданыс кезеңі – 2015-2019). 
«ТЕКЕС» агенттігі мен Финляндия Сыртқы істер министрлігінің дамушы 
елдерде инновациялық және іскерлік белсенділікті ілгерілету жөніндегі 
бірлескен бағдарламасы.

 «Feelings» бағдарламасы (қолданыс кезеңі – 2012-2018). 
Бағдарламаның мақсаты – материалдық емес факторларды (брендтер, бедел, 
жинақталған тәжірибе мен білім), сондай-ақ өзінің бәсекеге қабілеттілігін 
арттыру мақсатында клиентке бағдарланған тәсілді неғұрлым ауқымды 
пайдалану.

 «Witty City» – «Ақылды қала» (қолданыс кезеңі – 2013-2017). 
Бағдарламаның мақсаты – өнімдердің және көрсетілетін қызметтердің жаңа 
түрлерін жасауға бағытталған адамдардың өмірі мен жұмыстарына, 
компаниялардың қызметіне жақсы жағдайлар жасау. 

 «Liideri – Business» – «Көшбасшы – іскерлік өмір» (қолданыс 
кезеңі – 2012-2018). Мақсаты – 2020 жылға қарай Финляндияда басқару 
әдістерін өзгерту және еңбек етуді ұйымдастырудың жаңа нысандарын 
енгізу жолымен Еуропада неғұрлым бәсекеге қабілетті жұмыс орындарын 
құру.

 «Smart & Green Growth». Бағдарламаның мақсаты – ғылыми-
зерттеу қызметтерін, әзірлемелерді коммерцияландыру, бизнесті дамыту, 
нарыққа қолжетімділікті қолдау арқылы био және «таза» технологияларға 
байланысты секторларда ҒЗТКЖ-ны жүргізу үшін жағдайлар жасау және 
іскерлік экожүйені дамыту.

 Өнеркәсіптік интернетті дамыту жөніндегі «Финляндия 
командасы» бағдарламасы (қолданыс кезеңі – 2014-2019). Бағдарламаның 
мақсаты – өнеркәсіптік интернет негізінде технологияларды өндірістік және 
іскерлік ортаға енгізуді ынталандыру.

 «бит» базасындағы денсаулық (қолданыс кезеңі – 2014-2018). 
Мақсаты – өнім өндіретін компанияларды қолдау және интернацияналдыру 
және салауатты өмір салты, аурудың алдыңғы сатысындағы диагностикасы, 
денсаулықтың жай-күйі және дербес емдеу және басқаларға мониторинг 
жасау үшін цифрлы технологиялар негізінде шешу. 

Финляндияның инновациялық жүйесіне басқа жетекші қатысушылар 
мыналар болып табылады:

- «Финнвера» Экспоттық қызметін кредиттеу жөніндегі 
мемлекеттік агенттік. Бәрінен бұрын шағын және орта бизнесті 
тәуекелмен қаржыландыруды (басты кезекте қарыздар мен кепілдіктер) 
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қамтамасыз ету, олардың халықаралық, атап айтқанда экспорттық қызметін 
дамыту, шетелде экспорттық операциялар мен инвестициялық қызмет 
кезінде жоғалтқан тәуекелдерін жабу үшін құрылды.

- «Финпро» экспортын ілгерілету жөніндегі агенттік. Оның 
міндетіне фин өнімдерін ілгерілету ғана емес, фин кәсіпорындарының 
халықаралық нарыққа шығуына жәрдемдесу және елге инвестиция тарту да 
кіреді. 2015 жылғы 1 қаңтардан бастап «Финпро» құрамына Туризмді 
дамыту орталығы да кірді. «Финпро» шетелдік желісі 31 елде 36 орталықты 
қамтиды, бұдан басқа 6 орталық Финляндияда орналасқан.

- Мемлекеттік «Фин өнертабыстары қорының» 1975 жылы 
сараптама жасау, консультациялар беру және патенттік қорғау мен 
зияткерлік меншік мәселелері бойынша ұйымдарға көмек көрсету үшін 
негізі қаланды. 

- Қазіргі уақытта Финляндияда инновациялық қызметті 
оңтайландыру және жетілдіру бойынша ұйымдастыру жұмысы жүріп 
жатыр. Мәселен, 2017 жылғы наурызда «ТЕКЕС» агенттігі мен «Финпро» 
кауымдастығының «Бизнес Финляндия» бірыңғай құрылымына 
қосылуы туралы жарияланған болатын.

- Құрылған ұйым инновациялық қызметті қаржыландыруға, 
экспортты қолдауға, инвестициялар тартуға және туризмді дамытуға 
байланысты барлық көрсетілетін қызметтер кешенін беруді жүзеге 
асыратын болады.

Жаңа компания өзіне қызметтің төрт бағытын біріктіретін болады: 
экспортты қолдау (Export Finland), инвестициялар тарту (Invest Finland), 
келу туризмін ынталандыру (Visit Finland) және ғылыми зерттеулерді 
қаржыландыру (Innovation Finland).

Финляндияда Инновациялық қызмет туралы арнайы заңдар жоқ 
екенін атап өтуіміз керек. Нормативтік құқықтық база шағын және орта 
кәсіпорындар туралы, өңірлік даму туралы, сондай-ақ жосықсыз бәсекеден 
қорғау туралы және зияткерлік меншікті қорғау туралы заңнамаға 
негізделеді. Инновациялық қызмет елде Финляндияның Ғылым және 
технологиялар саласындағы саясат жөніндегі кеңесі туралы Мемлекеттік 
кеңестің (Үкіметі) қаулысымен (847/2005) (Government Decree on Science 
and Technology Policy Council of Finlanl), Финляндияның Парламент үшін 
2009 жылғы Ұлттық инновациялық стратегиясы туралы Мемлекеттік 
кеңесінің коммюникесімен реттеледі.

Финляндия Үкіметі артық реттеу, оның ішінде әрбір бағыт бойынша 
міндетті заңнамалық актілердің болуы инновациялық қызметтің, 
кәсіпкерліктің дамуына кедергі жасайды, ал басты ынталандырушы мен 
реттеуші нарық болуы тиіс деген пікірді ұстанады.



1 қосымша 

2007 жылдан 2017 жылға дейінгі кезеңде Қазақстан Республикасындағы ғылымның жай-күйінің және 
оның дамуының негізгі көрсеткіштері2

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Ішкі жалпы өнім, 
млрд. теңге

12 
849,8

16 
052,9

17 
007,60

21 
815,50

28 
243,1

31 
015,2

35 
999,0

39 
675,8

40 884
,1

46 971
.2

53 101
,3

Қолданыстағы 
бағамен зерттеулер 
мен әзірлемелерге 
ішкі шығындар, млн. 
теңге

26 
835,5

34 
761,6

38 
988,7

33 
466,8

43 
351,6

51 
253,1

61 
672,7

66 
347,6

69 302
,9

66 600
.1

68 884
,2

ішкі жалпы өнімге 
шаққанда пайызбен 0,21 0,22 0,23 0,15 0,15 0,17 0,17 0,17 0,17 0.14 0,13

зерттеулер мен 
әзірлемелерді 
орындаған 
ұйымдардың саны 

438 421 414 424 412 345 341 392 390 383 386

Зерттеулермен және 
әзірлемелермен 
қамтылған персонал 
саны (жыл соңында), 
адам

17 774 16 304 15 793 17 021 18 003 20 404 23 712 25 793 24 735 22 985 22081

оның ішінде:
зерттеушілер 11 524 10 780 10 095 10 870 11 488 13 494 17 195 18 930 18 454 17 421 17 205

2 http://stat.gov.kz
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Экономикалық 
қызметтің келесі 
түрлері бойынша 
қамтылғандардың 
орташа айлық 
көрсеткіш жалақысы 
(теңге): Зерттеулер 
мен әзірлемелер

64 
108,0

81 
810,0

90 
925,0 103571 121 

395,0
148 

530,0
153 

567,0
171 62

6
184 94

0
208 75

2
228 
385

Жоғары білім беру 45 
557,0

50 
877,0

60 
776,0 71058 87 

498,0
102 

016,0
110 

017,0
117 98

5
125 94

4
136 40

3

142 41
3


