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Про введення в дію Положення Про 
комерційну таємницю ХНЕУ ім. С. Кузнеця 
та Положення Про розподіл майнових прав 
на службові об’єкти права інтелектуальної 
власності за договором на виконання 
НДР, ДКР, ДТР

З метою забезпечення порядку зберігання та розповсюдження 
відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну 
інформацію Харківського національного економічного університету імені 
Семена Кузнеця (далі -  ХНЕУ ім. С. Кузнеця) та забезпечення регламенту 
розподілу майнових прав на службові об’єкти права інтелектуальної 
власності ХНЕУ ім. С. Кузнеця та відповідно до законодавства України

НАКАЗУЮ:
1. Ввести в дію Положення Про комерційну таємницю Харківського 
національного економічного університету імені Семена Кузнеця та 
Положення Про розподіл майнових прав на службові об’єкти права 
інтелектуальної власності за договором на виконання науково-дослідних 
або дослідно-конструкторських та дослідно-технологічних робіт (далі -  
Положення), (додається), що ухвалено Вченою радою ХНЕУ ім. 
С. Кузнеця 29.12.2016 року, протокол № 4.1.
2. Керівному складу Університету, завідувачам кафедр, деканам 
факультетів, начальникам структурних підрозділів забезпечити 
дотримання і виконання цих Положень.
3. Контроль за виконанням цього наказу в частині дотримання 
Положень покладаю на заступника керівника (проректора з науково- 
педагогічної роботи) Єрмаченка В. Є.
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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Це Положення регламентує розподіл майнових прав на службові 
об’єкти права інтелектуальної власності за договорами на виконання науково- 
дослідних або дослідно-конструкторських та дослідно-технологічних робіт в 
Харківському національному економічному університеті імені Семена Кузнеця 
(далі -  Положення) розроблене на підставі таких нормативно-правових актів:

Цивільний кодекс України;
закони України «Про авторське право і суміжні права», «Про охорону 

прав на винаходи і корисні моделі», «Про охорону прав на промислові зразки», 
«Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем», «Про охорону прав 
на сорти рослин», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про державне 
регулювання діяльності у сфері трансферу технологій»;

постанови Кабінету Міністрів України від 04.06.2008 № 520 «Про 
затвердження мінімальних ставок винагороди авторам технологій і особам, які 
здійснюють їх трансфер», від 22.04.2013 № 300 «Про затвердження Порядку і 
напрямів використання коштів, одержаних у результаті трансферу технологій, 
створених за рахунок коштів державного бюджету»;

постанова Пленуму Верховного Суду України від 04.06.2010 № 5 «Про 
застосування судами норм законодавства у справах про захист авторського 
права і суміжних прав».

нормативні акти Національної академії наук України та галузевих 
академій наук, Міністерства освіти і науки України та інших центральних 
органів виконавчої влади.

У цьому Положенні визначено порядок створення, використання та 
охорони об‘єктів права інтелектуальної власності та виплати винагороди їх 
творцям та особам, що здійснюють трансфер технологій.

./

1.2.Терміни у Положенні використовуються відповідно до вище 
зазначених нормативно-правових актів. Крім того, в цьому Положенні 
використовуються такі терміни та визначення:

О б’єкти права інтелектуальної власності (далі -  ОПІВ) - винаходи, 
корисні моделі, промислові зразки, товарні знаки, компонування (топографії) 
інтегральних мікросхем, раціоналізаторські пропозиції, наукові відкриття, 
твори наукового, технічного або іншого характеру (книги, брошури, статті 
тощо), карти, компіляції даних (бази даних), плани, конструкторська



документація, креслення, комп‘ютерні програми, породи тварин, комерційні 
таємниці тощо.

Працівник -  особа, що працює в Харківському національному,» *, * " • 
економічному університеті імені Семена Кузнеця (далі -  ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

і . » *
за трудовим договором (контрактом).

V . . І  • '  '  *  ■ ’  •

Службовий о б ’єкт права інтелектуальної власності — об‘єкт права 
інтелектуальної власності, що створюється працівником у зв‘язку з виконанням 
трудового договору (виконанням службових обов‘язків чи доручень ХНЕУ ім. 
С. Кузнеця) або з використанням досвіду, виробничих знань, обладнання та 
секретів виробництва (комерційної таємниці) ХНЕУ ім. С. Кузнеця під час 
перебування працівника з ХНЕУ ім. С. Кузнеця в трудових відносинах, якщо 
договором між ХНЕУ ім. С. Кузнеця та працівником не передбачено інше.

Неслужбовий о б ’єкт права інтелектуальної власності -  об’єкт права 
інтелектуальної власності, що створюється працівником на власний розсуд та 
непов’язаний із службовими обов’язками працівника ХНЕУ ім. С. Кузнеця.

Службові обов’язки -  зафіксовані в трудових договорах (контрактах), 
посадових інструкціях функціональні обов’язки працівника, що передбачають 
виконання робіт, які можуть привести до створення ОПІВ, обов’язки 
працівника з виконання державної тематики, програмно-цільової та конкурсної 
наукової тематики, відомчої тематики, пошукової та договірної тематики 
відповідно до перспективних та щорічних планів наукових досліджень, робочих 
планів з виконання теми наукових досліджень ХНЕУ ім. С. Кузнеця.

Договір з працівником -  договір з працівником щодо службових ОПІВ та 
виплати винагороди за їх використання та розпорядження майновими правами 
на такі об’єкти.

Доручення ХНЕУ ім. С. Кузнеця -  надане працівнику в письмовій формі 
завдання, яке має безпосереднє відношення до статутної діяльності ХНЕУ ім. 
С. Кузнеця, і виконання якого може привести до створення ОПІВ.

Творець (творці) о б ’єкту права інтелектуальної власності -  фізична 
особа (особи), творчою працею якого (яких) створено об’єкт права 
інтелектуальної власності.

Технологія -  результат інтелектуальної діяльності, сукупність 
систематизованих наукових знань, технічних, організаційних та інших рішень 
про перелік, строк, порядок та послідовність виконання операцій, процесу 
виробництва та/або реалізації і зберігання продукції, надання послуг.
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Складова технології -  частина технології, де відображено окремі 
елементи технології у вигляді наукових та науково-прикладних результатів, 
об'єктів права інтелектуальної власності, ноу-хау.

1.3. Для організації діяльності із забезпечення охорони ОПІВ, створених в 
ХНЕУ ім. С. Кузнеця, використання результатів НДДКР в ХНЕУ ім. С. Кузнеця 
створено Науково-дослідний сектор (далі -  НДС), який діє відповідно до 
Положення про науково-дослідний сектор ХНЕУ ім. С. Кузнеця, що 
затверджений наказом ректора ХНЕУ ім. С. Кузнеця.

1.4. Вимоги та правила, викладені в цьому Положенні, обов‘язкові для 
виконання всіма працівниками ХНЕУ.

2. ПРОЦЕДУРА ПОВІДОМЛЕННЯ НДС ХНЕУ ПРО СТВОРЕННЯ 
ОБ’ЄКТА ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

2.1. При виконанні наукової тематики (НДДКР які проводиться в рамках 
держбюджетної, госпдоговірної тематики, в рамках другої половини дня 
викладачів, грантів тощо) та інших службових обов’язків працівники ХНЕУ ім. 
С. Кузнеця зобов’язані письмово повідомляти керівника ХНЕУ {проректора з 
наукової роботи) про створений ними службовий об’єкт права інтелектуальної 
власності.

2.2. При створенні службового ОПІВ працівник у 10 денний строк з дати 
завершення роботи над створенням ОПІВ надає письмове повідомлення 
(Додаток № 1) керівнику ХНЕУ ім. С. Кузнеця про створений службовий ОПІВ, 
яке реєструється у НДС за формою, наведеною у Додатку № 2 до цього 
Положення.

Повідомлення про створення ОПІВ подається з описом, що розкриває 
його суть достатньо ясно і повно. До матеріалів заявки додається Договір між 
творцями про творчий вклад при створенні об’єктів права інтелектуальної 
власності (Додаток № 4).

За дорученням керівника ХНЕУ ім. С. Кузнеця, працівник НДС із 
залученням зовнішніх та внутрішніх експертів, які є провідними спеціалістами 
по тематиці даного ОПІВ, розглядає повідомлення, та готує пропозиції щодо 
рішення відносно створеного ОПІВ, та подає їх на розгляд керівнику ХНЕУ ім. 
С. Кузнеця у строк до 2 місяців з дня отримання повідомлення про створений 
ОПІВ.



5

З урахуванням пропозицій НДС, протягом 4 місяців ХНЕУ ім. С. Кузнеця 
приймає одне з таких рішень:

-  подання до відповідних центральних органів виконавчої влади з питань 
правової охорони інтелектуальної власності заявку на одержання охоронного 
документу на зазначені ОПІВ;

-  передача права на його одержання творцям ОПІВ або іншій особі, якщо 
це не суперечить вимогам чинного законодавства України та нормативних актів 
України;

-  збереження ОПІВ як конфіденційної інформації або комерційної 
таємниці, про що Працівник повідомляється письмово.

Про прийняте рішення працівник-творець повідомляється письмово 
керівником ХНЕУ ім. С. Кузнеця або усно керівником НДС.

2.3. Творець ОПІВ, співробітники НДС та зовнішні, внутрішні експерти 
ОПІВ, які ознайомились з суттю ОПІВ, повинні зберігати відомості про ОПІВ 
як конфіденційну інформацію до завершення патентування, одержання 
охоронного документа або до закінчення терміну зберігання ОПІВ як 
комерційної таємниці.

2.4. ХНЕУ виплачує винагороду творцю службового ОПІВ у разі 
передання майнових прав на нього до ХНЕУ ім. С. Кузнеця, згідно діючого 
законодавства України.

2.5. Майнові права на неслужбові ОПІВ належать творцю (творцям) 
такого об’єкту. При створенні працівником ХНЕУ ім. С. Кузнеця неслужбового 
ОПІВ не проводиться зарахування часу у другу половини дня викладацького 
складу, а отримання відповідної авторської винагороди, відбувається в 
випадках передбачених п. 2.6. цього Положення.

2.6. При створенні неслужбового твору, творець може запропонувати 
такий твір до НДС ХНЕУ ім. С. Кузнеця з метою його комерціалізації. Творець 
неслужбового твору може запропонувати майнові права на ОПІВ ,до НДС 
ХНЕУ, отримавши відповідну авторську винагороду, згідно діючого 
законодавства України.

2.7. У разі не прийняття ХНЕУ жодного з рішень, передбачених цим 
розділом, НДС має повідомити про це творця та запропонувати йому укласти 
договір про передачу творцю права на службовий ОПІВ, у тому числі право на 
отримання охоронного документа на ОПІВ. Передача права працівникові на 
службовий ОПІВ оформлюється додатковою угодою до договору про розподіл 
майнових прав на створений службовий ОПІВ.
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3. ПРОЦЕДУРА ОФОРМЛЕННЯ РОЗПОДІЛУ МАЙНОВИХ ПРАВ 
НА СЛУЖБОВІ ОБ’ЄКТИ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

3.1. У разі створення службового ОПІВ майнові права інтелектуальної 
власності на об'єкт, створений у зв'язку з виконанням трудового договору, 
належать працівникові, який створив цей об'єкт, та ХНЕУ, спільно, якщо інше 
не встановлено договором..

3.2. Протягом 4 місяців від дати одержання від творця повідомлення про 
створений ОПІВ ХНЕУ ім. С. Кузнеця укладає з працівником -  творцем 
службового ОПІВ (далі - творець) цивільно-правовий договір (якщо не існує 
відповідного розділу у тексті трудового договору (контракту)) про розподіл 
майнових прав інтелектуальної власності на створений службовий ОПІВ 
(Додаток № 3). Працівник, відповідно до Договору (Додаток № 3) передає 
ХНЕУ ім. С. Кузнеця права на подання заявки на отримання охоронного 
документу на ОПІВ та право отримання охоронного документу на ОПІВ

3.3. Заявки на отримання охоронних документів готуються та 
оформляються творцем за методичної допомоги співробітників патентної групи 
відділу НДС і реєструються у відділі НДС, який веде первинний облік 
службових об’єктів права інтелектуальної власності у формі встановленій 
нормативно-правовими актами України та положеннями ХНЕУ ім. С. Кузнеця 
(Додаток № 2).

3.4. НДС подає заявку на охоронний документ до уповноваженого органу 
у порядку передбаченому законодавством, веде переписку, отримує охоронний 
документ і в подальшому відстежує своєчасні сплати платежів за підтримку 
чинності охоронного документу.

3.5. У разі прийняття правовласником рішення про припинення 
підтримання чинності охоронного документу ХНЕУ ім. С. Кузнеця не пізніше, 
ніж за три місяці до чергового внесення збору щодо підтримання чинності 
охоронного документу, має запропонувати творцю ОПІВ або, якщо ОПІВ 
створено кількома особами, -  творцям ОПІВ укласти договір про передачу 
йому (їм) виключного майнового права на цей об'єкт на безоплатній основі. 
Передача ХНЕУ ім. С. Кузнеця виключних прав на службовий ОПІВ 
працівнику(ам) оформлюється додатковою угодою між зазначеними особами 
до договору про розподіл майнових прав на створений службовий ОПІВ.
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Якщо ОПІВ був створений декількома творцями, ХНЕУ укладає такий 
договір про розподіл майнових прав інтелектуальної власності на створений 
службовий ОПІВ з кожним творцем службового ОПІВ.

У разі, коли майнові права на створений службовий ОПІВ належать 
працівникові та ХНЕУ ім. С. Кузнеця спільно, або якщо такі права були 
передані ХНЕУ працівником(ами), ХНЕУ ім. С. Кузнеця може передати 
працівникові(ам) право на створений службовий ОПІВ в іноземних країнах, за 
умови збереження за ХНЕУ права експорту в певну країну наукоємної 
продукції, виготовленої з використанням ОПІВ. Розподіл часток ліцензійних 
платежів між ХНЕУ ім. С. Кузнеця та працівником у такому випадку 
визначається у договорі про розподіл майнових прав на створений службовий 
ОПІВ (або у додатку до нього).

4. ВИНАГОРОДА ТВОРЦЯМ СЛУЖБОВИХ ОПІВ

4.1. Творцю службового ОПІВ за використання такого ОПІВ ХНЕУ 
виплачується винагорода відповідно до законодавства України, правових актів 
Президії НАН України, президій національних галузевих академій наук, 
центральних органів виконавчої влади, цього Положення та договору між 
ХНЕУ та творцем службового ОПІВ.

Конкретні розміри винагороди та порядок виплати встановлюються у 
договорі між ХНЕУ ім. С. Кузнеця і творцем, який укладається після створення 
ОПІВ.

4.2. Розмір винагороди визначається у відсотках доходів, одержаних 
внаслідок використання ОПІВ, або у фіксованій сумі на одиницю продукції 
відповідно до її ціни, або виходячи з обсягу доходів, одержаних від передачі 
технологій, або з урахуванням іншої вигоди, яка може бути отримана за 
використання технологій, що підтверджено відповідними документами.,

4.3. У випадку створення службових ОПІВ в ХНЕУ ім. С. Кузнеця та 
їхнього подальшого використання ХНЕУ ім. С. Кузнеця творцям службових 
ОПІВ та особам, що сприяли створенню службового ОПІВ та здійснили 
трансфер технологій може виплачуватися винагорода у наступних розмірах:

-  при власному випуску продукції ХНЕУ ім. С. Кузнеця з використанням 
ОПІВ Творцям виплачується винагорода в сумі не менше 5% валового доходу 
від реалізації продукції, що вироблена на основі службового ОПІВ, або доходу 
від реалізації частини продукції (деталі, механізму тощо), що вироблена з
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використанням ОГПВ. Особам, які сприяли створенню службового ОПІВ у 
цьому випадку передбачається винагорода у розмірі не менше 0,5% (розробка 
конструкторсько-технологічної та іншої документації, виготовлення дослідних 
зразків або макетів, здійснення патентного пошуку та маркетингових 
досліджень).

-  при укладанні ліцензійного договору винагорода виплачується не 
пізніше, ніж через 1 місяць після одержання ліцензійних платежів у розмірі:

• авторам технології (творцям) -  не менше 30% доходу від суми 
ліцензійного договору;

• особам, які сприяли створенню службового ОПІВ (розробка 
конструкторсько-технологічної та іншої документації, виготовлення дослідних 
зразків або макетів) - не менше 3% доходу від суми ліцензійного договору;

• особам, які здійснюють трансфер технології -  не менше 3% доходу від 
суми ліцензійного договору.

- при укладанні договорів на передачу (трансферу) технологій з 

підприємствами та організаціями, органами державної влади в договорах 
зазначаються ставки винагороди:

• авторам технологій (творцям) -  у розмірі не менше 30 % від суми 
доходу, одержаного при передачі технологій;

• особам, які сприяли створенню службового ОПІВ (розробка 
конструкторсько-технологічної та іншої документації, виготовлення дослідних 
зразків або макетів) - не менше 3% доходу від суми доходу, одержаного при 
передачі технологій

• особам, які здійснюють трансфер технології, -  у розмірі не менше 3% 
від суми доходу, одержаного при передачі технологій.

-  загальна сума винагороди творцям повинна становити не менше 5% від 
вигоди, що отримана ХНЕУ ім. С. Кузнеця або його окремими відділами при 
зменшенні вартості продукції (послуги), що виробляється (надається), або 
іншій вигоді. Якщо продукція, що створена на основі ОПІВ, впроваджена 
всередині ХНЕУ ім. С. Кузнеця, винагорода творцям виплачується за рахунок 
фінансування підрозділу, у якому впроваджена продукція.

-  при наданні ХНЕУ ім. С. Кузнеця послуг, в яких використовуються 
ОПІВ або ноу-хау, творці цих об‘єктів отримують не менше 10% від суми 
виручки за послугу.

-  разові заохочувальні премії при отриманні охоронних документів на 
службові ОПІВ (згідно трудового колективного договору). Виплата
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здійснюється за рахунок економії коштів фонду оплати праці загального фонду 
Державного бюджету або за рахунок коштів спеціального фонду.

4.4. Винагорода має виплачуватися не рідше одного разу на рік і не 
пізніше ніж через місяць після закінчення бюджетного року, а в разі надання 
ліцензії -  протягом місяця після одержання ліцензійних платежів.

У разі необхідності доведення службового ОПІВ до комерційного 
продукту та його трансферу винагорода творцю під час такого доведення до 
комерційного продукту та його трансферу не сплачується.

4.5. Кошти, що надходять ХНЕУ ім. С. Кузнеця від використання ОПІВ, 
можуть використовуватись на придбання обладнання чи приладів, виплату 
винагороди (премій) Творцям ОПІВ, а також особам, які сприяли створенню 
службового ОПІВ, здійснювали роботи з доведення службового ОПІВ до 
комерційного продукту, сприяли його трансферу, на придбання патентно- 
інформаційних видань, проведення патентних, кон'юнктурних та 
маркетингових досліджень, витрати на розробку конструкторської 
документації, дослідні роботи і випробування, розроблення дослідно- 
технологічного, дослідно-промислового регламенту, технології серійного 
виробництва створених зразків виробів.

4.6. Якщо службовий ОПІВ створено кількома творцями ОПІВ, то 
загальна сума винагороди розподіляється між усіма творцями ОПІВ відповідно 
до угоди між ними з урахуванням творчого вкладу кожного з творців у їх 
створення.

4.7. Творці ОПІВ мають право знайомитись з розрахунком винагороди за 
використання ОПІВ, що ними створено, та умовами договорів, якими 
передбачається використання зазначених ОПІВ.

4.8. ХНЕУ ім. С. Кузнеця надає творцям ОПІВ відомості про обсяг та ціну 
реалізації продукції з використанням службових ОПІВ разом з виплатою 
винагороди за використання службових ОПІВ.
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Додаток 1 
Заступнику керівника 

(проректору з науково-педагогічної роботи)
ХНЕУ ім. С. Кузнеця 

Єрмаченку В.Є.

ПОВІДОМЛЕННЯ
про створення об'єкта промислової власності 

Ставлю(имо) Вас до відома, що в результаті виконання покладених на 
мене(нас) посадових службових обов'язків (назва та номер держбюджетної, 
госпдоговірної теми, гранту або другої половини дня викладача) 
__________________________________________________________________  мною
(нами)_________________________________________________________________

(ПІБ авторів, посада, кафедра, факультет) 
розроблено технічне рішення поставленої проблеми, яке, на нашу думку, 
відповідає вимогам, що пред'являються законодавством України та може 
становити комерційну цінність для ХНЕУ ім. С. Кузнеця до

(вказати найменування об'єкта)
Повідомляю(ємо) також, що цю розробку виконано власними силами, за 

участю осіб, які не є працівниками університету і дані про яких додаються 
(Заповнюється анкета винахідника). Відомості про створений об'єкт в обсязі, 
передбаченому законодавством додаються.

Прошу (просимо) відповідно до вимог чинного законодавства України з 
питань охорони прав на____________________________________________

(вказати найменування об'єкта) 
винести рішення щодо подальшої участі університету у розподілі прав 
власності на зазначений об'єкт.

Ставлю(имо) Вас до відома, що у разі, коли в установленні 
законодавством строк, університет не винесе передбаченого законодавством 
рішення, то я (ми) залишаю(ємо) за собою право на подання заявки на 
отримання охоронного документа.

Додатки:
1. Опис технічного рішення на............. аркушах.
2. Довідкові дані щодо авторів -  не працівників ХНЕУ ім. С. Кузнеця 

на аркушах.*

Автор (співавтори):

(ПІБ) (Підпис)
Декан факультету _________________  _________

(ПІБ) (Підпис)
Завідуючий кафедрою______ _________________  _________

(ПІБ) (Підпис)
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Додаток 2

ПІБ

Організація

Посада
•

Вчений ступінь

Дата народження

Адреса проживання

Телефон

Електронна адреса

Автор_______________________________  ____________
(ПІБ) (Підпис)

Дата заповнення «______ »   20____ р.
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Додаток 2

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

ідентифікаційний код ЄДРПОУ

Форма N ІВ-1 Журнал реєстрації заявок на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, компонування
(топографії) інтегральних мікросхем, що подані в Україні

N
з/п

Назва 
винаходу, 
корисної 
моделі, 

промислового 
зразка, дата 

надходження 
відповідних 
матеріалів

Прізвище, 
ім’я та по 
батькові 

винахідників 
(авторів 

промислового 
зразка)

Реквізити 
договору між 
роботодавцем 

і
винахідником

(ами)
(автором

промислового
зразка)

Листування за заявкою

Збори за дії з 
охорони прав на 

об'єкти права 
інтелектуальної 

власності
Примітка

дата,
вихідний

номер

назва
документу

дата,
вхідний
номер

назва
документу

сума,
грн.

реквізити
документа

про
сплату
збору

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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ДОГОВІР №_______

між Творцем (творцями) і Роботодавцем про передання права на одержання 
охоронного документа на об'єкти права інтелектуальної власності, створені у 

зв'язку з виконанням трудового договору чи окремого доручення

" "______20__р. м. Харків

Додаток З

Керуючись нормами четвертої книги Цивільного кодексу України (ЦКУ) 
та відповідно до законів України "Про охорону прав на винаходи і корисні 
моделі"

(прізвище, ім'я та по батькові винахідника (винахідників), далі Творець 
(Творці)

____________ Національний технічний університет ХНЕУ, в особі проректора з
наукової роботи_______________________________ (далі Роботодавець), іменовані
далі як СТОРОНАМИ, враховуючи те, що Творець (творці) подав (подали) 
Роботодавцю опис об'єкта права інтелектуальної власності (далі - ОПІВ), 
створеного у зв'язку з виконанням наукової роботи в рамках

(вказати № д/б, г/д теми, гранта, або в рамках другої половини дня викладача)

(назва ОШВ -  винахід, корисна модель, промисловий зразок),

що розкриває суть ОПІВ достатньо ясно і повно уклали цей договір (далі - 
Договір) про нижченаведене:

1. Предмет Договору ,
Предметом договору є передання Творцем (творцями) Роботодавцю права

на одержання в Україні та в іноземних державах______________________________
(назва охоронного документа) на
     >

(назва ОПІВ)

що має своїм наслідком набуття Роботодавцем майнових прав на нього з моменту 
одержання охоронного документа, а також майнових прав, набутих на підставі 
заявки.
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2. Обов'язки Роботодавця
2.1. Подавати в компетентні органи з охорони прав інтелектуальної 

власності заявки на видачу охоронних документів на зазначені в пункті 1 ОПІВ 
згідно із законодавством. Вживати всіх заходів, необхідних для одержання 
охоронного документа на ОПІВ та підтримання чинності виключних майнових 
прав протягом встановленого законодавством строку.

2.2. Зберігати конфіденційність щодо одержаних від Творця відомостей про 
зазначений у пункті 1 ОПІВ до офіційного опублікування матеріалів заявки та 
вживати заходів стосовно недопущення до неї сторонніх осіб та осіб, які за своїм 
службовим становищем не мають доступу до такої інформації.

2.3. Запропонувати Творцю укласти договір про передання йому права на 
одержання охоронного документа у разі прийняття рішення про припинення дій, 
пов'язаних з його одержанням, або укласти договір про передання йому майнових 
прав, набутих відповідно до цього договору, в разі прийняття рішення про 
відмову в підтриманні чинності виключних майнових прав, у строки, які б 
забезпечили сплату відповідного збору чи мита.

2.4. Надавати можливість Творцю брати участь в роботах з підготовки 
зазначеного в пункті 1 ОПІВ до використання (розроблення техдокументації, 
виготовлення і випробування дослідного зразка та інше), за необхідності повністю 
або частково звільнити його від основної роботи.

2.5. Видати Творцю 50 % ( п’ятдесят відсотків) від вартості ОПІВ за 
використання ОПІВ у власному виробництві, від надання дозволу (ліцензій) на їх 
використання іншим особам в Україні та за її межами, або у разі поставки на 
експорт продукції, виготовленої із застосуванням цього об'єкта.

2.6. Виплачувати належну Творцю винагороду його спадкоємцю 
(спадкоємцям) і (або) правонаступнику (правонаступникам).

3. Права Роботодавця
3.1. Здійснювати свої майнові права на ОПІВ на власний розсуд, із 

додержанням при цьому прав інших осіб.
3.2. Передавати право на одержання охоронного документа на ОПІВ іншій 

особі на умовах, визначених у пункті 2.5.
3.3. На безоплатне з боку Творця (творців) сприяння одержанню охоронних 

документів на ОПІВ в Україні та в іноземних державах (участь в підготовці 
матеріалів заявки на ОПІВ: складання опису заявки, формули ви находу або 
корисної моделі, виготовлення креслень, ескізів тощо). '

3.4. На сприяння (за окрему плату чи без такої) Роботодавцю у доведенні 
ОПІВ до стану, придатного для промислового використання.

3.5. На використання ОПІВ у власному виробництві у разі дострокового 
припинення чинності цього договору і/або переходу майнових прав на ОПІВ на 
ім’я Творця (творців) на умовах, які викладені у п.2.5.

4. Обов'язки Творця(творців)
4.1. Зберігати конфіденційність інформації щодо ОПІВ.
4.2. Сприяти одержанню Роботодавцем охоронних документів на ОПІВ в 

Україні та в іноземних державах (участь в підготовці матеріалів заявки на ОПІВ:
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складання опису заявки, формули винаходу або корисної моделі, патентно- 
кон'юнктурному обґрунтуванні доцільності патентування і ліцензуванні прав на 
цей об'єкт та інше).

4.3. Сприяти (за окрему плату чи без такої) Працедавцю довести ОПІВ до 
стану, придатного для промислового використання.

4.4. У разі переходу майнових прав на ОПІВ на ім'я Творця (творців) надати 
Працедавцю дозвіл на використання винаходу (корисної моделі) на умовах 
невиключної ліцензії.

5. Права Творця(творців)
5.1. Ознайомитись з розрахунком суми винагороди та матеріалами, 

використаними при цих розрахунках.
5.2. На набуття на своє ім'я прав інтелектуальної власності на ОПІВ у разі 

відмови Роботодавця від підтримання їх чинності.
5.3. Сприяти Роботодавцю в набутті в Україні та в іноземних державах 

майнових прав інтелектуальної власності.
5.4. Брати участь в роботах з підготовки до використання ОПІВ 

(розроблення техдокументації, виготовлення і випробування дослідного зразка та 
інше) за необхідності, при повному або частковому звільненні від основної 
роботи.

5.5. На оплату робіт з підготовки до використання ОПІВ за окремим 
договором, який має бути додатком до цього договору.

6. Відповідальність Сторін
6.1. За порушення зобов'язань щодо збереження конфіденційності 

інформації щодо ОПІВ сторони несуть відповідальність у відповідності до 
діючого законодавства

7. Інші умови
7.1. На вимогу однієї з Сторін, але за їх взаємною згодою, умови договору 

можуть бути переглянуті. Підставою для цього може бути зміна цін і тарифів, які 
встановлюються в централізованому порядку, зміна законодавства України тощо.

7.2. Зміни та доповнення до цього договору мають бути оформлені 
додатковим договором або протоколом до цього договору з обов'язковим його 
підписанням сторонами цього договору.

8. Вирішення спорів
8.1. Всі спори, які можуть виникнути із Договору чи з приводу Договору, 

Сторони будуть вирішувати шляхом досудового врегулювання та прийняття 
відповідних рішень.

8.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він 
вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю 
такого спору відповідно до чинного законодавства України.

9. Строк дії договору
9.1. Цей договір укладено строком н а _________________________

9.2. Цей договір набирає чинності з дня його підписання сторонами. Цей 
договір може бути продовжено за взаємною згодою сторін.
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9.3. По завершенню зазначеного у підпункті 9.1 цього пункту строку дії 
договору, умови, пов'язані з грошовими виплатами продовжують діяти аж до 
завершення розрахунків за реалізацію продукції, виготовленої з використанням 
ОПІВ під час дії договору.

9.4. Якщо з вини Роботодавця не буде одержано охоронного документа на 
ОПІВ або припинять чинність виключні майнові права, то цей факт не може бути 
підставою для припинення дії договору. У цьому випадку умови виплати 
винагороди продовжують діяти протягом всього строку дії цього договору.

10. Юридичні адреси Сторін:

Творці Роботодавець

Заступник керівника (проректор з
-----------------------------   науково-педагогічної роботи)

(ПІБ) (підпис)

(ПІБ) (підпис)

(ПІБ) (підпис) М ГІ
--------------------------------------------------------------------------------------    "  "  "  20  V.

(ПІБ) (підпис)
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ДОГОВІР
між співавторами про вклад у створення об'єкта права інтелектуальної

власності та розподіл винагороди
Ми, які нижче

підписалися,___________________________________________________________ ,

Додаток 4

іменовані далі Співавтори, керуючись законодавством України у сфері 
правової охорони об'єктів права інтелектуальної власності, на ґрунті взаємної 
вигоди і при повній згоді домовилися про наступне:

1. Ми стверджуємо, що нашою спільною творчою працею створено 
об'єкт права інтелектуальної власності під 
назвою

____________ , який, на нашу думку, відповідає вимогам законодавства, що
висуваються до________________

(назва об'єкта права інтелектуальної власності)
Ми стверджуємо, також, що жодному з нас невідома інформація, яка б 

свідчила, що існує такий же /або тотожний йому об'єкт права інтелектуальної 
власності, створений творчою працею іншої (інших) осіб.

2. Ми погоджуємося з тим, що вклад кожного з нас у створення

(назва об'єкта права інтелектуальної власності) 
є однаковим, таким, як зазначено у довідці про творчий вклад у створення ОПІВ, 
що додається.

3. Співавтори домовилися про те, що відповідно до вкладу у 
створення  ________________________________________________________

(назва об'єкта права інтелектуальної власності)

будь-яка винагорода від використання іншими особами при
продажу в Україні, чи за кордоном, власником патенту, а саме 50 % від суми 
одержаних ліцензіатом від продажу ліцензії, буде розподілятися у наступному 
порядку:
1._______________________________________________________________ %.
2.__________________________________________________________________ %.

3 ._____________________________________________________________%.
4. %.
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5.__________________________________________________________ %.
4. Співавтори домовилися, що всі спірні питання щодо створеного ними 

об'єкта права інтелектуальної власності вони вирішуватимуть за взаємною 
згодою. У разі неможливості досягти взаємної згоди Співавтори звернуться до 
компетентної особи або ж до суду.

Укладено "_____ "__________ 20 року у  примірниках, один з яких
знаходиться у Власника (ів).

Автор (співавтори):

(ПІБ) (Підпис)

(ПІБ) (Підпис)

(ПІБ) (Підпис)

Заступник керівника
(проректор з науково-педагогічної роботи)____________________________
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ДОВІДКА*
про творчий вклад у створення об'єкта права інтелектуальної власності

Ми, співавтори об'єкта права інтелектуальної власності, підтверджуємо, 
що кожний з нас вніс наступний вклад у
створення___________________________________________________________

(назва об'єкта права інтелектуальної власності)
під назвою

Додаток 4

( повне найменування об'єкта)

ПІБ Вклад
Виконана робота Відсоток

Автор (співавтори):

(ПІБ) (Підпис)

(ПІБ) (Підпис)

(ПІБ) (Підпис)

* - Складається і додається до Угоди у  разі неоднакового вкладу у  створення 
об'єкта промислової власності. . ,



Плакат 4

Динаміка структури кредитів, наданих банками України (за 

терміном їх видами), за 2 0 0 9 -2 0 1 5  рр.

2009

Динаміка структури кредитів, наданих банками України в 

національній та іноземній валюті, за 2009 -  2015 рр.


