ПЕРЕДМОВА
ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ І ПРИЗНАЧЕННЯ НІЦЦЬКОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ МІЖНАРОДНОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ
ДЛЯ РЕЄСТРАЦІЇ ЗНАКІВ
Міжнародну класифікацію товарів і послуг для реєстрації знаків (МКТП) прийнято
угодою, підписаною під час Ніццької дипломатичної конференції 15 червня 1957 року (Ніццька
угода), та переглянуто у Стокгольмі у 1967 році і у Женеві у 1977 році, а також змінено у 1979
році.
Країни-учасниці Ніццької угоди утворюють Спеціальний союз у межах Паризького
союзу по охороні промислової власності. Вони прийняли і застосовують МКТП для реєстрації
знаків.
Кожна країна, що бере участь у Ніццькій угоді, повинна застосовувати МКТП як
основну або додаткову класифікацію для реєстрації знаків і вказувати у своїх офіційних
документах і публікаціях, що стосуються реєстрації знаків, номери класів МКТП, до яких
належать товари чи послуги, для яких реєструється знак.
Використання МКТП обов’язкове не тільки для національної реєстрації знаків у
країнах-учасницях Ніццької угоди, а й для міжнародної реєстрації знаків, що здійснюється
Африканською організацією інтелектуальної власності (OAPI), Африканською регіональною
організацією інтелектуальної власності (ARIPO), Відомством Бенілюксу з інтелектуальної
власності (BOIP) і Відомством Європейського Союзу з питань інтелектуальної власності
(EUIPO) та Міжнародним бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ).
МКТП застосовують також країни, які не є учасницями Ніццької угоди.
ПЕРЕГЛЯДИ МКТП
МКТП базується на класифікації, розробленій у 1935 році Об’єднаним міжнародним
бюро охорони інтелектуальної власності (BIRPI) — попередником ВОІВ. Цю класифікацію, що
містить перелік 34 класів і алфавітний перелік товарів, прийнято Ніццькою угодою і пізніше
доповнено переліком одинадцятьох класів послуг та алфавітним переліком цих послуг.
Ніццька угода передбачає створення Комітету експертів, у якому беруть участь
представники всіх країн-учасниць Угоди. Комітет експертів вирішує питання щодо всіх змін
класифікації, зокрема переміщування товарів і послуг з одних класів до інших, оновлювання
алфавітних переліків і додавання потрібних пояснювальних приміток.
Від дати набрання чинності Ніццької угоди, 8 квітня 1961 року, до найважливіших
результатів роботи Комітету належать загальний перегляд алфавітного переліку товарів і
послуг в частині, зокрема, форми представлення (в кінці 1970-х років), та значні зміни в
загальних зауваженнях, заголовках класів і пояснювальних примітках (1982); у 1990 році в
алфавітний перелік було введено поняття "базовий номер"1, який дає змогу користувачеві
знайти відповідний товар чи послугу в алфавітних переліках інших мовних версій МКТП; у
2000 році було змінено Клас 42 і створено Класи 43-45; здійснено загальний огляд усіх
заголовків класів і пояснювальних приміток з метою узгодження їх форми представлення та

уточнення їх змісту, зокрема з включенням конкретних прикладів у кожен клас (з 2016 по 2020
рік).
РЕДАКЦІЇ МКТП
Перша редакція МКТП була опублікована в 1963 році, зазвичай редакції публікуються і
набирають чинності кожні п’ять років. Починаючи з 2013 року, МКТП переглядається раз на
рік, і щороку публікується нова версія кожної редакції, яка набуває чинності з 1 січня. При
публікації класифікації у круглих дужках після абревіатури МКТП арабськими цифрами
позначається редакція із зазначенням через дефіс року запровадження тієї чи іншої її версії.
Автентичні тексти МКТП (англійською та французькою мовами) публікуються ВОІВ у
онлайн-форматі. За рішенням Комітету експертів випуск паперового видання класифікації
припинено, 10-а редакція, видана в червні 2011 року, є останнім друкованим виданням.
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Базовий номер є однаковим для всіх мовних версій Класифікації, опублікованих ВОІВ чи у співробітництві з
ВОІВ. Він дає змогу користувачеві Класифікації знайти еквівалентний товар чи послугу в алфавітних переліках
інших мовних версій Класифікації.

