Юрчишин Т.
студент 1-го курсу магістратури ММІ НТУУ "КПІ"
Науковий керівник
Ромашко А.С.,
к.т.н, доцент ММІ НТУУ "КПІ"
КОДУВАННЯ ОБ’ЄКТА ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ "ЗОШИТ ШКІЛЬНИЙ"
ПРОТЯГОМ ЙОГО ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ
Як відомо, один об’єкт господарської діяльності (ОГД) може містити в собі різні об’єкти
інтелектуальної власності. Об’єкт, захищений патентом на винахід (корисну модель) може
мати новизну у своєму зовнішньому вигляді, тож і потребувати окремого захисту патентом
на промисловий зразок. Також, для виробництва цього об’єкту може бути створена
торгівельна марка, яка охороняється свідоцтвом.
Всі ці об’єкти охорони мають свої міжнародні класифікаційні коди. Так для винаходу
(корисної моделі) це Міжнародна патентна класифікація (МПК) [4]. Це ієрархічна
класифікація, що має 5 основних рівнів – розділ, клас, підклас, група, підгрупа. Визначені
такі коди МПК для такого об’єкта, як "зошит шкільний" та його складових аркуш,
обкладинка та засіб кріплення (скоба чи клей) з урахуванням того, що об’єктами можуть
бути продукт, процес та застосування відомого за новим призначенням: B27F7/00, B29K
711/12, B41F, B42B2/00, B42B4/00, B42C1/00, B42C5/00, F16B15/00, B42D 1/00.
Для промислового зразка існує система аналогічна до МПК – Міжнародна класифікація
промислових зразків (МКПЗ) [2]. Вона є 2-рівневою і складається з класу і підкласу.
Визначені такі коди МКПЗ для такого об’єкта, як "зошит шкільний" та його складових
складових аркуша, обкладинки та засобу кріплення (скоба) з урахуванням того що об’єктом
промислового зразка може бути форма, малюнок чи розфарбування або їх поєднання, які
визначають зовнішній вигляд промислового виробу і призначені для задоволення естетичних
та ергономічних потреб: 05-01, 19-01, 19-02, 19-06, 19-04, 19-08.
Для класифікацій торгових марок існує Міжнародна класифікація товарів та послуг
(МКТП) [3], яка поділяється на 45 класів. Перші 34 – для товарів, з 35 по 45 – для послуг.
Галузі торгівельної марки для зошитів для писання або креслення відповідає 16 клас - папір,
картон і вироби з них, що не належать до інших класів; друкована продукція; матеріали для
книжкових оправ; фотографії; канцелярські товари; клеї канцелярські і побутові; приладдя
для художників; пензлі; друкарські машинки та канцелярське обладдя (крім меблів);
навчальні матеріали (крім апаратури); пластмасові матеріали для пакування (що не належать
до інших класів); друкарські шрифти; друкарські кліше.
Також слід згадати і класи зображальних елементів знаків, які можна визначити
користуючись ІДС "Міжнародна класифікація зображувальних елементів знаків (Віденська
класифікація) [1]. При оформленні документів заявки на торгівельну марку Віденська
класифікація не застосовується, але оскільки її основна мета полягає у тому, щоб за будь-яких
обставин полегшувати пошук схожих чи тотожних знаків, визначення цих класів може бути
доцільним.
Протягом життєвого циклу конкретного виробу його також супроводжують різні коди.
Якщо виробник виявить бажання виробляти, продавати та імпортувати продукцію, то
йому необхідно класифікувати свій товар та діяльність.
При виготовленні товару виробнику необхідно спиратися на нормативні документи, які
регламентують вимоги до об’єкта. Для цього потрібно скористатись Українським
класифікатором нормативних документів (УК НД) [5], який є ієрархічною класифікацією та
має три рівні: клас, група і підгрупа. Для зошитів шкільних код УК НД – 85.080.99. При
застосуванні УК НД знайдено ДСТУ 4736:2007 "Зошити шкільні. Технічні умови".
Використання Державної класифікації продукції та послуг (ДКПП) [6] забезпечує умови
для вирішення таких завдань, як виконання комплексу облікових функцій щодо продукції та
послуг в рамках робіт з державної статистики; складання міжгалузевого балансу
виробництва і розподілу продукції та послуг відповідно до системи національних рахунків;
подання інформації про вітчизняну продукцію та послуги на ринки інших країн через

відповідні кодові позначення; організація та забезпечення функціонування системи
оподаткування суб'єктів господарювання та ін.
Дана класифікація є ієрархічною, багаторівневою. В нашому випадку : код ДКПП для
шкільного зошита - 17.23.1.
Якщо ж продукція, передбачена для виробництва на експорт/ імпорт, то для цілей
оформлення митних декларацій потрібно визначити код Української класифікації товарів
зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД) [7]. В нашому випадку код відноситься до
групи 48 (Папір і картон; вироби з паперової маси, паперу або картону) загалом код УКТ
ЗЕД для зошита шкільного - 4820 20 00 00 .
При проведенні державної реєстрації юридичних осіб необхідно вказати види діяльності,
що передбачені уставом юридичної особи, які ця юридична особа має намір здійснювати.
Такі види економічної діяльності мають відповідати Класифікатору видів економічної
діяльності (КВЕД) ДК 009:2010 [8], затвердженому Державним комітетом України з питань
технічного регулювання і споживчої політики, який передбачає вичерпний перелік видів
економічної діяльності, що здійснюються на території України.
Загалом код КВЕД для зошита шкільного відноситься до переробної промисловості, а
саме до виробництва паперових канцелярських виробів - 17.23.
Виявлення різних кодів, які стосуються конкретного виробу може бути необхідним для
визначення існуючої нормативної бази з вимогами до продукції, а також для визначення
патентної чистоти та кола конкурентів виробників чи постачальників аналогічної продукції.
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