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1 Загальні положення
1.1 Положення про організацію захисту прав інтелектуальної власності у Сумському
державному університеті (далі – Положення) визначає засади організації патентноліцензійної і винахідницької роботи, охорони прав інтелектуальної власності та
комерціалізації об’єктів права інтелектуальної власності у Сумському державному
університеті (далі – університет, СумДУ), порядок проведення цих робіт та їх
фінансування.
1.2 Організація діяльності в університеті з захисту прав інтелектуальної власності та
патентно-ліцензійної діяльності покладається на

Центр

науково-технічної і

економічної інформації (далі – ЦНТЕІ), у складі якого функціонує відділ управління
захистом інтелектуальної власності. Основними завданнями ЦНТЕІ в частині
діяльності, на яку розповсюджується дія Положення, є:
 організація та методичне забезпечення процесу захисту прав інтелектуальної
власності університету;
 створення правових умов для комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності
університету;
 забезпечення захисту інтересів університету, які стосуються майнових прав на
об’єкти права інтелектуальної власності;
 забезпечення комерційної ефективності при реалізації об’єктів права
інтелектуальної власності стороннім організаціям;
 сприяння співробітникам університету щодо забезпечення захисту об’єктів
інтелектуальної власності, що створені ними в порядку виконання науководослідної,
дослідно-конструкторської,
науково-методичної,
навчальної,
соціальної, культурно-мистецької, спортивно-масової та інших видів робіт;
 розробка механізмів стимулювання співробітників та структурних підрозділів
щодо активного пошуку способів комерціалізації об’єктів права інтелектуальної
власності університету;
 надання послуг із захисту прав інтелектуальної власності на замовлення
юридичних та фізичних осіб на умовах відповідних договірних взаємовідносин з
університетом;
 організаційне супроводження участі (членства) університету у відповідних
вітчизняних та міжнародних організаціях із захисту прав інтелектуальної
власності, створення міжнародних об’єктів права інтелектуальної власності та
внесення їх до відповідних баз даних, забезпечення показників міжнародних
рейтингів, в яких враховується патентна активність університету.
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повинна

бути

спрямована на пошук перспективних розробок та забезпечення захисту об’єктів
інтелектуальної власності на ці розробки є інститути (факультети), кафедри, інші
підрозділи та служби здійснення наукової діяльності, забезпечення якості освітнього
процесу, позанавчальної діяльності, інформаційного-технологічного забезпечення
усіх сторін діяльності університету тощо.
1.4. Основними завданням структурних підрозділів у частині захисту прав
інтелектуальної власності та патентно-ліцензійної роботи є:
 моніторинг сучасного стану розвитку науки і техніки за напрямом діяльності
структурного підрозділу з метою пошуку комерційно-привабливих розробок,
методик, програмних продуктів тощо, які в перспективі можуть стати об’єктами
інтелектуальної власності;
 інформаційна робота із започаткування нових конкурентоспроможних наукових
напрямів, у рамках яких можливе створення розробок, технологій, методик,
програмних продуктів тощо, які відповідають сучасним потребам ринку та
можуть бути захищені як об’єкти промислової власності або авторського права;
 організація діяльності працівників університету та осіб, які навчаються, яка
спрямована на створення та подальшу охорону об’єктів права інтелектуальної
власності;
 участь у поширені інформації та пошуку замовників для комерціалізації об’єктів
права інтелектуальної власності;
 організація роботи з пошуку шляхів комерціалізації об’єктів інтелектуальної
власності.
1.5 Захист прав інтелектуальної власності повинен реалізовуватись на засадах
академічної доброчесності процесів здійснення творчої і винахідницької діяльності
та оприлюднення її результатів:
– неприпустимість фальсифікації і фабрикації теоретичних і експериментальних
досліджень, на основі яких створено об’єкт інтелектуальної власності;
– обов’язкове включення до складу авторського колективу всіх осіб, які приймали
участь у створенні об’єкту інтелектуальної власності;
– неприпустимість включення до складу авторського колективу осіб, які не
приймали участь у творчій і винахідницькій діяльності;
– уникнення інших проявів, які визначаються як недоброчесні національними та
міжнародними нормативними та рекомендаційними документами в галузі
інтелектуальної власності, освітньої і наукової діяльності.
1.6 Норми цього Положення стосуються осіб, які працюють у СумДУ на штатних
посадах, за сумісництвом, за договорами цивільно-правового характеру, осіб, які
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навчаються та осіб, які не перебувають з університетом у трудових відносинах, але
беруть участь у роботах, що можуть призвести до створення або виявлення об’єктів
права інтелектуальної власності на умовах відповідних договірних взаємовідносин з
університетом.
1.7 Дане Положення діє в частині, що не суперечить чинному законодавству,
нормативній базі загальнодержавного та внутрішньоуніверситетського рівнів. У
тому числі як в Положенні, так і безпосередній діяльності враховуються вимоги
таких документів (зі змінами та доповненнями): Законів України «Про охорону прав
на винаходи і корисні моделі», «Про охорону прав на промислові зразки», «Про
авторські та суміжні права», нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України,
чинних наказів Міністерства освіти і науки України: «Про затвердження зразків
документів» (у сфері інтелектуальної власності) та «Галузеві норми часу на
інформаційні роботи та послуги в національній системі науково-технічної
інформації».
1.8 Положення розміщається в електронному реєстрі основної чинної нормативної
бази системи управління якістю діяльності університету, що є складовою розділу
«Загальна інформація» офіціального сайту університету.
2 Основні терміни, визначення, позначення, скорочення та абревіатури
2.1 Загальні визначення:
• Об’єкт права інтелектуальної власності - результат творчої, інтелектуальної
діяльності, в рамках якої створено цей об’єкт.
• Автор – співробітник, що працює в СумДУ на штатній посаді, за сумісництвом,
за договорами цивільно-правового характеру; особи, які навчаються в СумДУ та
особи, які не перебувають з університетом у трудових відносинах, але беруть участь
у роботах, що можуть призвести до створення об’єктів права інтелектуальної
власності на умовах відповідних договірних відносин з університетом.
• Службовий об’єкт права інтелектуальної власності – об’єкт права
інтелектуальної власності, створений автором у порядку виконання службових
обов'язків відповідно до службового завдання чи трудового договору (контракту)
між ним і роботодавцем з використанням досвіду, виробничих знань, секретів
виробництва і обладнання роботодавця.
• База даних PatStat – це всесвітня база даних патентної статистики
Європейського патентного відомства (ЄПО, англ. European Patent Office, EPO).
• База даних PatentScope – це база даних повних текстів міжнародних заявок, а
також патентних документів національних від Всесвітньої організації
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інтелектуальної власності (ВОІВ, англ. World Intellectual Property Organization,
WIPO).
• Міжнародні рейтинги (Scimago Institutions Rankings, Center for World University
Rankings, THE World University Rankings тощо) – це рейтинги університетів світу, в
яких, в тому числі, враховується патентна активність університетів.
• Рейтингові показники – це показники, що враховують патентну активність
університетів. До таких показників, в тому числі, відносять:
 наявність міжнародних патентів у співавторстві з представниками бізнесу, що
обліковуються БД PatStat;
 кількість наукових робіт, опублікованих у виданнях, що індексуються БД Scopus
та Web of Science, які були процитовані в міжнародних патентах, що
обліковуються БД PatStat;
 кількість міжнародних патентів, що обліковуються БД PatentScope;
 цитованість університетських патентів в патентах, що обліковуються БД
PatStat та PatentScope.
2.2 Види об'єктів права інтелектуальної власності.
• Об'єктами права інтелектуальної власності є:
 наукові відкриття;
 об’єкти права промислової власності;
 об’єкти авторського права;
 раціоналізаторські пропозиції;
 комерційні (фірмові) найменування;
 комерційні таємниці тощо.
• Наукове відкриття – це встановлення невідомих раніше, але об'єктивно
існуючих закономірностей, властивостей та явищ матеріального світу, які вносять
докорінні зміни у рівень наукового пізнання.
• Об'єкти права промислової власності – це:
 винаходи і корисні моделі;
промислові зразки;
компонування (топографії) інтегральних мікросхем;
знаки для товарів і послуг;
знаки походження товарів.
• Об'єкти авторського права – це твори у галузі науки, літератури і мистецтва,
а саме:
 літературні письмові твори белетристичного, публіцистичного, наукового,
технічного або іншого характеру (книги, брошури, статті тощо);
 виступи, лекції, промови, проповіді та інші усні твори;





 комп'ютерні програми;

МОН України
СумДУ

Положення про організацію захисту прав інтелектуальної
власності у СумДУ

Стор. 7
Версія 02

 компіляції даних (бази даних);
 інші твори.
• Раціоналізаторська пропозиція – це визнана юридичною особою пропозиція,
яка містить технологічне (технічне) або організаційне рішення у будь-якій сфері її
діяльності.
• Комерційне (фірмове) найменування – це позначення, яке дає змогу вирізнити
одну особу з-поміж інших та не вводить в оману споживачів щодо справжньої її
діяльності.
• Комерційна таємниця – це інформація, яка є секретною в тому розумінні, що
вона в цілому чи в певній формі та сукупності її складових є невідомою та не є
легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого
вона належить.
2.3 Документи, що підтверджують право інтелектуальної власності.
• Свідоцтво – свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір.
• Рішення – рішення про реєстрацію договору про передачу (відчуження) СумДУ
майнових прав автора на об’єкти авторського права яке видається Державною
службою інтелектуальної власності України.
• Патент – патент на винахід, корисну модель, промисловий зразок.
2.4 Види патентно-інформаційних послуг.
• Патентний
пошук
та
патентно-інформаційний
пошук – різновид
інформаційного пошуку з масиву патентної документації відповідних документів
або інформації за однією або декількома ознаками (критеріями пошуку) з метою
виявлення існуючих запатентованих аналогів об'єкта, отримання відомостей про
рівень техніки існуючому на момент проведення досліджень тієї чи іншої галузі.
• Патентні дослідження – системний науковий аналіз властивостей об’єкта
господарської діяльності протягом його життєвого циклу, які випливають з правової
охорони об’єктів промислової власності. Патентні дослідження можуть включати
патентно-інформаційні дослідження (дослідження, які проводяться з урахуванням
патентної, технічної документації, науково-технічної літератури, інформації
рекламного характеру) і патентно-ліцензійні дослідження (патентні дослідження, в
яких враховується патентна документація і ліцензійна діяльність суб’єкта
господарської діяльності).
• Інформаційно-аналітичні послуги – послуги із захисту прав інтелектуальної
власності та проведення патентних досліджень.
2.5 Права інтелектуальної власності.
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• Немайновими правами інтелектуальної власності є:
 право на визнання людини творцем (автором, виконавцем, винахідником тощо)
об'єкта права інтелектуальної власності;
 право перешкоджати будь-якому посяганню на право інтелектуальної власності,
здатному завдати шкоди честі чи репутації творця об'єкта права інтелектуальної
власності;
 інші особисті немайнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.
• Майновими правами інтелектуальної власності є:
 право на використання об'єкта права інтелектуальної власності;
 виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності;
 виключне право перешкоджати неправомірному використанню об'єкта права
інтелектуальної власності, в тому числі забороняти таке використання;
 інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.
2.6 Комерційне використання службового об’єкту інтелектуальної власності.
• Комерційне використання службового об’єкту інтелектуальної власності:
– використання об’єкту інтелектуальної власності у власній діяльності (при
наявності акту про використання об’єкту інтелектуальної власності);
– надання ліцензії на використання службового об’єкту інтелектуальної власності
третій особі;
– передача виключних майнових прав на використання службового об’єкту
інтелектуальної власності третій особі.
• Ліцензія – дозвіл на використання об’єкта інтелектуальної власності, що
оформляється договором.
• Ліцензійна угода – угода, за якою продавець виключних майнових прав на об'єкт
права інтелектуальної власності (ліцензіар) надає покупцеві (ліцензіату) дозвіл
(ліцензію) на використання цього об'єкта протягом певного періоду в обумовлених
угодою межах за відповідну винагороду.
• Договір – договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної
власності співробітником або особою, яка навчається, університету. За договором
про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності одна сторона –
автор, передає другій стороні – університету, частково або у повному обсязі ці
права відповідно до закону та на визначених договором умовах.
• Договір про відчуження прав – повне відчуження прав на об’єкт права
інтелектуальної власності, який передбачає зміну власника.
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3 Порядок проведення заходів із захисту прав інтелектуальної власності
3.1 Заходи із захисту прав інтелектуальної власності полягають у визначені та
дотриманні порядку набуття, розподілу і захисту прав на об’єкти інтелектуальної
власності, які створені в порядку виконання робіт науково-дослідної, дослідноконструкторської, науково-методичної, навчальної, соціально-гуманітарної та іншої
спрямованості.
3.2 Етапи проведення заходів із захисту об’єктів права інтелектуальної власності:
 у разі виявлення об’єкту права інтелектуальної власності, автор об’єкту сповіщає
про це начальника ЦНТЕІ відповідним повідомленням (Додатки 1, 2);
 за наявності інноваційної привабливості об’єкту права інтелектуальної власності
начальник ЦНТЕІ приймає рішення щодо доцільності його юридичного захисту та
подальшої участі університету у розподілі прав власності на зазначений об’єкт. У
разі, якщо об’єкт права інтелектуальної власності буде юридично захищений на
міжнародному рівні, автор об’єкту дає розширений опис суті рішення та його
економічну привабливість у відповідному пункті Повідомлення;
 у разі незгоди з рішенням про недоцільність юридичного захисту об’єкту права
інтелектуальної власності від імені університету автор може надати на ім’я
ректора розширене мотиваційне обґрунтування необхідності юридичного захисту
з обов’язковим візуванням його проректором з наукової роботи;
 при позитивному рішенні щодо юридичного захисту об’єкту права
інтелектуальної власності, автор укладає договір про передачу співробітником
СумДУ права на одержання патенту на об’єкт права промислової власності, що
створений ним при виконанні службових обов’язків (Додаток 3) або договір про
передачу або розподіл майнових прав на службовий твір (Додатки 4, 5). У разі,
коли авторами об’єкту права інтелектуальної власності є декілька осіб, то договір
складається з кожним з них;
 із співавторами, які не перебувають у трудових відносинах з університетом, у
тому числі з особами, які навчаються, укладається договір про передачу їх
майнових прав на користь СумДУ (Додатки 6, 7 відповідно до виду об’єкту права
інтелектуальної власності) або договір про розподіл майнових прав (Додатки 8, 9
відповідно до виду об’єкту права інтелектуальної власності).
3.3 Для забезпечення правової охорони інтелектуальної власності СумДУ:
 автор надає до ЦНТЕІ повідомлення про створення об’єкта права інтелектуальної
власності;
 фахівці ЦНТЕІ спільно з автором проводять патентний пошук за предметом
заявки об’єкту права промислової власності;
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 автор надає до ЦНТЕІ відповідні матеріали (описи, схеми, креслення), які
необхідні для подання заявки;
 фахівці ЦНТЕІ спільно з автором проводять підготовку матеріалів заявки для
отримання патенту, свідоцтва, рішення;
 керівник відділу управління захистом інтелектуальної власності подає проректору
з наукової роботи підготовлені матеріали заявки на узгодження, після чого через
відділ документно-інформаційних комунікацій та контролю направляє їх до
Державної служби інтелектуальної власності з метою отримання патенту,
свідоцтва, рішення;
 супровід заявочних матеріалів, які направляються до Державної служби
інтелектуальної власності здійснюється ЦНТЕІ;
 контроль за чинністю патентів отриманих на ім’я СумДУ незалежно від дати
отримання цих патентів здійснює ЦНТЕІ.
3.4 Співробітник університету, який створив об’єкт права інтелектуальної власності
не в порядку виконання службових обов’язків та має намір передати свої майнові
права університету, укладає відповідний договір про передачу майнових прав
університету (Додатки 6, 7 відповідно до виду об’єкту права інтелектуальної
власності).
4 Патентні дослідження
4.1 Патентні дослідження проводяться у відповідності до вимог державних
стандартів України.
4.2 Патентні дослідження можуть здійснювати структурні підрозділи СумДУ,
науково-педагогічні, наукові та інші працівники університету, та особи, які в ньому
навчаються.
4.3 ЦНТЕІ може бути співвиконавцем патентних досліджень за відповідним
замовленням; фахівці ЦНТЕІ здійснюють науково-методичне супроводження та
приймають участь при проведені досліджень.
4.4 Для залучення фахівців ЦНТЕІ до патентних досліджень у якості співвиконавців
на
ім’я
начальника
ЦНТЕІ
керівником
структурного
підрозділу
направляється відповідна службова записка (Додаток 10).
4.5 Начальник ЦНТЕІ визначає доцільність проведення досліджень, та в разі потреби
дає розпорядження щодо залучення до них відповідних фахівців ЦНТЕІ.
4.6 У разі самостійного проведення патентних досліджень або патентного пошуку
співробітниками університету та особами, які в ньому навчаються, ЦНТЕІ надає
доступ до патентних фондів університету без дозвільних процедур.
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5 Комерціалізація об’єктів інтелектуальної власності
5.1 З метою впровадження сучасних інноваційних комерційно-привабливих
наукових, науково-технічних та інших розробок в економіку та інші галузі
діяльності суспільства та отримання доходу від цих розробок університет має право
організувати власне виробництво, передавати свої майнові права або давати дозвіл
на використання своєї інтелектуальної власності будь-якій зацікавленій фізичній або
юридичній особі.
5.2 Надання дозволу на використання або передачу майнових прав об’єктів права
інтелектуальної власності університетом здійснюється через укладання між
університетом та фізичною або юридичною особою договору про відчуження прав
або ліцензійної угоди. При складанні цих документів проводиться підготовча робота
за такими напрямами:
 визначення предмету договору або ліцензійної угоди;
 проведення переговорів між сторонами договору або ліцензійної угоди з метою
визначення обсягу прав, які передаються;
 оцінка вартості об’єкта права інтелектуальної власності, що передається, із
залученням зовнішніх експертів тощо.
5.3 Після укладення договору або ліцензійної угоди ЦНТЕІ, за згодою сторін,
здійснює його реєстрацію в Державній службі інтелектуальної власності України.
6 Права та обов’язки автора та університету
6.1 Права та обов’язки автора.
6.1.1 Автор зобов’язаний:
 сповістити про створення ним службового об’єкту права інтелектуальної
власності керівника структурного підрозділу де він працює та начальника ЦНТЕІ;
 всебічно сприяти роботі фахівців ЦНТЕІ при підготовці заявок для отримання
патенту, свідоцтва, рішення на створений ним об’єкт права інтелектуальної
власності (участь у підготовці матеріалів заявки: надання первинних матеріалів,
складання опису заявки, формули винаходу або корисної моделі тощо);
 після отримання патенту, свідоцтва, рішення на службовий твір об’єкт права
інтелектуальної власності, сприяти подальшій його комерціалізації, у тому числі
шляхом відповідного рекламування.
6.1.2 Права автора:
 всі немайнові права на службовий об’єкт права інтелектуальної власності
належать автору;
 у разі прийняття рішення про комерціалізацію об’єкта права інтелектуальної
власності автор має право:
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o на отримання винагороди:
-

розмір узгоджується відповідним договором (Додатки 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9);

-

умови виплати узгоджуються договором між СумДУ та автором
(Додаток 11);
співавтори укладають договір про вклад кожного у створення об'єкта права

-

інтелектуальної власності та розподіл винагороди (Додаток 12)
o приймати участь у роботах з підготовки до його використання;
 в разі прийняття університетом рішення щодо припинення дій пов’язаних з
одержанням патенту або свідоцтва, щодо припинення чинності патенту на об’єкт
промислової власності, прийняти всі виключні майнові права на себе.
6.1.3 Майнові права на службовий об’єкт права інтелектуальної власності
узгоджуються між СумДУ та автором за договором, який укладається між ними
(Додатки 3, 4, 5 відповідно до виду об’єкта права інтелектуальної власності).
6.1.4 При комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності СумДУ за ліцензійним
договором або договором про передачу прав інтелектуальної власності кошти, які
надходять на рахунок СумДУ, після сплати податків, обсяги яких розраховуються
від загальної суми надходжень (якщо це передбачено законодавством),
розподіляються наступним чином:
 10 % на загальноуніверситетські витрати;
 винагорода авторам об’єкту права інтелектуальної власності, розмір якої
узгоджується з відповідною посадовою особою за підпорядкованістю та
проректором за розподілом повноважень та складає до 70 % від загальної
вартості;
 решта коштів розподіляються таким чином:
50 % – накладні витрати структурних підрозділів, співробітниками яких є
автори об’єкту права інтелектуальної власності;
25% – субрахунок ЦНТЕІ (у тому числі 40% на стимулювання праці
співробітників ЦНТЕІ та 60% на інші витрати, що пов’язанні з поточною
діяльністю ЦНТЕІ);
25% – накладні витрати НДЧ.
6.1.5 У разі, якщо при комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності СумДУ за
ліцензійним договором або договором про передачу прав інтелектуальної власності
кошти, що повинні бути виплачені автору, не надходять на рахунок СумДУ,
складається тристоронній договір між університетом, автором об’єкту права
інтелектуальної власності та організацією, яка одержує ліцензію чи набуває прав
інтелектуальної власності (Додаток 13).
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6.1.6 Особливості застосування авторських прав для осіб, які навчаються:
 у разі виконання особами, які навчаються, науково-дослідних, дослідноконструкторських робіт за умови їх перебування у службових відносинах з
СумДУ і авторства або співавторства об’єктів права інтелектуальної власності на
них поширюється дія цього Положення, як для співробітників СумДУ;
 при умові, що особи, які навчаються, є співавторами об’єкту права
інтелектуальної власності, створеного під час науково-дослідних, дослідноконструкторських робіт, та не перебувають з СумДУ у службових відносинах, то з
ними укладається договір про передачу їх частки майнових прав на об’єкт права
інтелектуальної власності університету (Додаток 6, 7) або договір про розподіл
майнових прав (Додатки 8, 9);
 всі авторські права осіб, які навчаються, що виникають при виконанні всіх видів
робіт, які є результатом їх самостійної творчої праці належать особам, які їх
виконували. Охорона цих прав може здійснюватися ЦНТЕІ за договором про
надання інформаційно-аналітичних послуг (Додаток 14). Їх майнові права також
можуть бути передані за договором університету (Додатки 6,7).
6.2 Права та обов’язки СумДУ.
6.2.1 Всі майнові права на службовий об’єкт права інтелектуальної власності
належать СумДУ, якщо інше не обумовлено договором між університетом та
автором.
6.2.2 СумДУ зобов’язаний:
 вживати всіх заходів, необхідних для одержання охоронного документа на об’єкт
права інтелектуальної власності та підтримання чинності майнових прав протягом
встановленого строку;
 запропонувати автору укласти договір про передачу йому права на одержання
охоронного документу (у разі прийняття рішення про припинення дій, пов’язаних
з його одержанням) або укласти договір про передачу йому виключних прав (у
разі прийняття рішення про відмову в підтриманні чинності патенту);
 у разі комерційного використання службового твору видати справедливу
винагороду автору.
6.2.3 СумДУ має право:
 використовувати в наукових, навчальних та інших некомерційних цілях
службовий об’єкт права інтелектуальної власності без виплати автору винагороди;
 без згоди осіб, що навчаються, використовувати їх авторські роботи, або витяги з
них з інформаційною, науковою, навчальною метою при обов’язковому
зазначенні імені автора, твір якого використовується та відповідні джерела
запозичення;
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 приймати рішення про припинення дій, які пов’язані з отриманням охоронних
документів, або про відмову в підтриманні чинності охоронного документу,
попередивши про це автора.
7 Захист прав інтелектуальної власності на міжнародному рівні
7.1 Міжнародне патентування комерційно-привабливих розробок є одним з
перспективних шляхів впровадження сучасних інноваційних комерційнопривабливих рішень за кордоном шляхом їх комерціалізації та ліцензування, а також
забезпечення диверсифікації шляхів отримання додаткового фінансування наукової
діяльності.
7.2 Міжнародне патентування, окрім зазначеного вище, має на меті підвищення
рейтингових показників університету в міжнародних рейтингах в частині
забезпечення зазначених в п. 2.1 цього Положення рейтингових показників.
7.3 Заявки на отримання міжнародних документів на право інтелектуальної
власності подаються до патентних офісів провідних країн світу, зокрема США (US
Patent & Trademark Office), Європи (ЄПО), Японії (Japan Patent Office) та інших
закордонних патентних відомств відповідно до діючої нормативної бази в частині
міжнародного патентування. Супроводження таких заявок здійснюється ЦНТЕІ.
7.4 Порядок проведення на університетському рівні заходів із захисту прав
інтелектуальної власності на комерційно-привабливі розробки на міжнародному
рівні визначається п. 3 цього Положення. Рішення щодо доцільності патентування на
міжнародному рівні за поданням начальника ЦНТЕІ за погодженням з проректором з
наукової роботи, проректором за напрямом діяльності і начальником НДЧ приймає
ректор.
8 Стимулювання діяльності, яка направлена на створення об’єктів
інтелектуальної власності
8.1 Стимулювання структурних підрозділів університету здійснюється у тому числі
шляхом врахування у показниках рейтингу структурних підрозділів кількості
отриманих від імені СумДУ патентів, свідоцтв (в тому числі міжнародних), зокрема,
із закордонними партнерами – представниками наукових установ і бізнесу, кількості
об’єктів права інтелектуальної власності, які комерціалізовані (укладено ліцензійний
договір на використання об’єкту), ступеню цитованості наукових праць і патентів
СумДУ у міжнародних патентах тощо.
8.2 З метою стимулювання співробітників університету та осіб, які в ньому
навчаються, до діяльності, в межах якої створюються об’єкти права інтелектуальної
власності, може здійснюватися їх преміювання за рахунок загального і спеціального
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фондів університету, у тому числі за рахунок коштів від комерціалізації об’єктів
права інтелектуальної власності відповідно до укладеного договору (ліцензійної
угоди) на передачу або використання майнових прав об’єктів права інтелектуальної
власності університету.
8.3 Питання щодо преміювання співробітників СумДУ та осіб, які навчаються, за
отриманий від імені університету документ на право інтелектуальної власності
розглядаються за фактом отримання цього права одночасно із розглядом питання
щодо доцільності його підтримки та регламентуються окремими нормативними
документами. При цьому пріоритет у підтримці надається патентам, які
забезпечують виконання показників міжнародних рейтингів.
Фінансове забезпечення діяльності із захисту об’єктів права інтелектуальної
власності та патентних досліджень
9.1 Виділяються два види послуг у сфері захисту об’єктів права інтелектуальної
власності та патентних досліджень:
а) пов’язані з отриманням та підтримкою чинності патентів (свідоцтв, рішень) на
об’єкти права інтелектуальної власності;
9

б) пов’язані з проведенням патентних досліджень.
9.2 Фінансування діяльності з захисту об’єктів права інтелектуальної власності та
патентних досліджень здійснюється за рахунок коштів загального та/або
спеціального фонду, в тому числі:
 отриманих від юридичних та фізичних осіб за надання платних послуг;
 коштів; які обліковуються на субрахунках інших підрозділів СумДУ (при
виконанні відповідних замовлень):
 коштів субрахунків структурних підрозділів за умови створення об’єктів
права інтелектуальної власності в межах основного робочого часу
професорсько-викладацького складу;
 коштів субрахунку структурних підрозділів за умови створення об’єктів права
інтелектуальної власності в рамках досліджень при виконані кваліфікаційних
робіт, дисертаційних робіт докторів філософії і докторів наук особами, що
навчаються;
 коштів субрахунку Наукового товариства студентів (слухачів), аспірантів,
докторантів і молодих вчених (НТСА) за умови створення об’єктів права
інтелектуальної власності в рамках виконання грантів (НТСА), якщо це
передбачено відповідними кошторисами;
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 коштів відповідних господарчих договорів, грантів, держбюджетних НДР або
інших договорів відповідно до кошторисної документації;
 накладних витрат НДЧ за умови створення об’єктів права інтелектуальної
власності в рамках НДР з виділеним фінансуванням, у разі неможливості
запланувати дані витрати безпосередньо у кошторисі НДР, або для забезпечення
захисту інтелектуальної власності найбільш перспективних розробок, інноваційних
стартап-проектів СумДУ тощо;
 благодійної допомоги від організацій, підприємств, громадян;
 інших джерел, не заборонених чинним законодавством.
9.3 Фінансування послуг при замовленні структурними підрозділами університету
відбувається передусім коштами субрахунку структурного підрозділу-замовника
послуг. До фінансування послуг можуть залучатися кошти субрахунків інших
структурних підрозділів університету за погодженням з розпорядниками цих
коштів.
9.4 В окремих випадках за обґрунтованим поданням керівника структурного
підрозділу-замовника послуг, узгодженим з відповідною посадовою особою за
підпорядкованістю та проректором за розподілом повноважень, ректор може
погоджувати
фінансування
надання
послуг
за
рахунок
коштів
загальноуніверситетського спецфонду чи накладних витрат НДЧ.
9.5 Надання послуг з захисту прав інтелектуальної власності та патентних
досліджень на замовлення юридичних та фізичних осіб можуть виконуватися на
підставі договорів із замовниками про надання інформаційно-аналітичних послуг,
які укладаються за формами Додатків 14 та 15 до цього Положення.
9.6 Вартість платних послуг на замовлення юридичних та фізичних осіб
затверджується наказом ректора у відповідності до кошторису, який за
пропозиціями начальника ЦНТЕІ розраховується НДЧ, узгоджується з
відповідними посадовими особами та затверджується ректором. У відповідності
до затвердженого кошторису після сплати податків, обсяги яких розраховуються
від загальної суми надходжень (якщо це передбачено законодавством), кошти, які
надійшли від надання платних послуг на замовлення юридичних та фізичних
осіб, розподіляються наступним чином:
 накладні витрати НДЧ згідно діючого «Положення про формування накладних
витрат науково-дослідної частини»;
 комунальні витрати, які визначаються з урахуванням показника питомої ваги
комунальних послуг у загальному обсязі фінансування університету в
попередньому календарному році;
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 оплата праці безпосередніх виконавців робіт, яка розраховуються відповідно до
норм часу на інформаційні роботи та послуги в університетський системі
науково-технічної інформації, які розроблені та затверджені у встановленому
порядку (для послуг згідно п.9а цього Положення) та специфіки проведення
патентних досліджень (глибина пошуку, кількість країн, де проводиться пошук,
інше) (для послуг згідно п.9 б) цього Положення);
 інші витрати, що пов’язанні з поточною діяльністю ЦНТЕІ, 40 % яких
спрямовуються на стимулювання праці співробітників ЦНТЕІ та інших
співробітників університету, що сприяли наданню послуг, 60 % - на інші витрати
ЦНТЕІ.
9.7 Виконання науково-дослідних робіт, наукових грантів та надання науководослідницьких послуг обліковується у встановленому для цих видів діяльності
порядку
9.8 Облік коштів від наданих платних послуг здійснюється у встановленому порядку
на відповідних рахунках спеціального фонду університету, у тому числі на
відповідному субрахунку ЦНТЕІ.
9.9 Вартість платних послуг що надаються за рахунок коштів, які обліковуються на
субрахунках інших структурних підрозділів університету затверджується наказом
ректора у відповідності до кошторису, який за пропозиціями начальника ЦНТЕІ
розраховується щорічно (в січні-лютому, а також за необхідності) сектором
кошторисів додаткових платних послуг, узгоджується з відповідними посадовими
особами та затверджується ректором. У відповідності до затвердженого
кошторису кошти, які надійшли, розподіляються наступним чином:
 частина коштів спрямовується на оплату праці загальноуніверситетських
підрозділів (згідно із затвердженою методикою, в частині забезпечення надання
платних послуг);
 частина коштів спрямовується на оплату комунальних послуг (визначається з
урахуванням показника питомої ваги комунальних послуг у загальному обсязі
фінансування університету в попередньому календарному році);
 витрати на сплату зборів для подання заявки, проведення кваліфікаційної
експертизи заявки для отримання патенту на винахід, за публікацію про видачу
охоронного документу, підтримання чинності патентів, державне мито за видачу
патентів (свідоцтв, рішень) та за інші дії, які пов’язані з охороною та передачею
прав на об’єкти інтелектуальної власності (для послуг згідно п.9 а) цього
Положення);
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 оплата праці безпосередніх виконавців робіт, яка розраховуються відповідно до
норм часу на інформаційні роботи та послуги в університетський системі
науково-технічної інформації, які розроблені та затверджені у встановленому
порядку (для послуг згідно п.9а цього Положення) та специфіки проведення
патентних досліджень (глибина пошуку, кількість країн, де проводиться пошук,
інше) (для послуг згідно п.9 б) цього Положення)
 кошти, що залишилися, зараховуються на субрахунок ЦНТЕІ (зазначений
показник встановлюється на рівні 15% від загальної суми робіт), 40 % яких
спрямовуються на стимулювання праці співробітників ЦНТЕІ та інших
співробітників університету, що сприяли наданню послуг, 60 % - на інші витрати
ЦНТЕІ.
9.10 За обґрунтованим поданням начальника ЦНТЕІ, узгодженим з проректором за
підпорядкованістю та проректором з фінансово-економічної діяльності, розподіл
коштів, наведений у пунктах 9.6 та 9.9, у вмотивованих випадках може змінюватись
за наказом ректора.
9.11 Визначення джерела фінансування витрат і резервування коштів здійснюється
на етапі подання повідомлення про створення об’єкта права промислової власності,
об’єкта авторського права або службової записки про проведення патентних
досліджень. Відповідні документи, залежно від визначеного цим Положенням
джерела фінансування, візуються в НДЧ або відділі моніторингу платних послуг з
вказанням обсягу витрат на відповідні види робіт у відповідності до затверджених
кошторисів.
9.12 Граничний штат групи патентних досліджень визначається з урахуванням норм
часу на інформаційні роботи та послуги в університетський системі науковотехнічної інформації, які розроблені та затверджені у встановленому порядку.
10 Прикінцеві положення
10.1 Положення набирає чинності з наступного дня після його затвердження наказом
ректора, якщо інше не передбачено тим же наказом та стосується об’єктів права
інтелектуальної власності патенти (свідоцтва, рішення) на які були отримані від
імені університету незалежно від дати отримання (п. 8.2 стосується об’єктів права
інтелектуальної власності, патенти (свідоцтва, рішення) на які були отримані від
імені університету після введення в дію цього Положення).
10.2 Зміни та доповнення до Положення можуть вноситися наказом ректора або
наказом ректора за рішенням вченої ради університету або відповідного дорадчого
органу. У такому ж порядку Положення скасовується.

МОН України
СумДУ

Положення про організацію захисту прав інтелектуальної
власності у СумДУ

Стор. 19
Версія 02

10.3 Відповідальність за актуалізацію Положення та контроль за виконанням його
вимог несуть посадові особи університету відповідно до їх функціональних обов’язків.
10.4 Визнати таким, що втратила чинність попередня версія даного Положення, яке
введено в дію наказом № 0578-І від 15 грудня 2017 р.
Відповідальний за укладення Положення
Начальник ЦНТЕІ

С.М. Гудков

ПОГОДЖЕНО:
Проректор з наукової роботи

А.М. Чорноус

Начальник НДЧ

Д.І. Курбатов

Директор департаменту бізнес-процесів

С.В. Лєонов
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Шаблон за версією 02
Затверджено наказом ректора
№ 0508-І від 03.07.2018 р.

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Начальнику ЦНТЕІ

Відділ управління захистом інтелектуальної власності1)
________________________________
при цьому:
 університет залишає право власності за собою
 університет передає право на одержання
охоронного документа іншій особі
 університет виносить рішення про збереження
інформації про розробку як комерційну таємницю
 ________________________________________

ПОВІДОМЛЕННЯ
про створення об’єкта права промислової власності2)
Ставлю Вас до відома, що в результаті виконання покладених на мене посадових обов’язків у рамках
_________________________________________________________________________________________
(госпдоговірної, держбюджетної(у тому числі без фінансування), гранту, назва роботи, номер теми або
реєстраційний номер роботи)

мною______________________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові, посада, місце роботи)

розроблено технічне рішення__________________________________________________________________
(назва технічного рішення)

__________________________________________________________________________________________,
яке, на мою думку, відповідає вимогам, що пред’являються законодавством України до об’єкта винаходу,
корисної моделі, промислового зразка (необхідне підкреслити).
Суть рішення полягає ____________________________________________________________________
(розкрити технічну задачу, на вирішення якої спрямоване вищезгадане технічне рішення)

___________________________________________________________________________________________
Повідомляю також, що технічне рішення розроблено: власними силами, зі співавторами, які є
співробітниками СумДУ, за участю осіб, які не перебувають з СумДУ у трудових відносинах і дані про
яких додаються (необхідне підкреслити) ________________________________________________________
(прізвище,

ім’я,

по

батькові

співавторів

рішення,

місце

їх роботи)

____________________________________________________________________________________
У разі, коли в установлений законодавством строк (4 місяці від дати отримання цього повідомлення)
університет не винесе передбаченого законодавством рішення стосовно цього технічного рішення, то я
залишаю за собою право на подання заявки на отримання охоронного документа.
«___»_____________20__ р.
______________________
(підпис автора)

______________________________

(посада керівника структурного
підрозділу, де працює ( навчається) автор)

______________________
(підпис)

___________________________
(ініціали та прізвище керівника)

Фінансування витрат на підготовку заявки та збори для отримання документу
на право промислової
власності в обсязі3)
грн провести за рахунок (необхідне підкреслит)4):
o накладних витрат НДЧ;
o коштів наукових господарчих договорів і грантів;
o коштів субрахунків інститутів, факультетів, кафедр, НТСА, інших структурних підрозділів СумДУ;
o інше________________________________________________________________________________
______________________________

(посада керівника структурного підрозділу,
за кошти якого буде здійснюватися фінансування)5)

_________________
(підпис)

Служба обліку коштів за визначеними джерелами
Начальник відділу
моніторингу платних послуг6)

________________
(підпис)

_______________
(підпис)

___________________________
(ініціали та прізвище керівника)

___________________________
(ініціали та прізвище)

__________________________
(ініціали та прізвище)

Додатки:
1. Опис рішення на ____ арк.
2. Довідкові дані щодо авторів, які не перебувають у трудових відносинах з СумДУ у т.ч. осіб, що
навчаються на ______ арк.
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Примітка:
1) Начальник ЦНТЕІ дає резолюцію щодо подальших дій та визначає особливості права власності на технічне рішення, яке
захищається.
2) Об’єкти права промислової власності: винаходи, корисні моделі, промислові зразки тощо.
3) Обсяг витрат на підготовку заявки та збори для отримання документу на право промислової власності встановлюється наказом
по університету на основі кошторису, який розробляється департаментом бізнес-процесів на основі даних керівника відділу
управління захистом інтелектуальної власності ЦНТЕІ, затверджується та переглядається відповідно до «Положення про
організацію захисту прав інтелектуальної власності у Сумському державному університеті».
4) Джерело фінансування визначається відповідно до «Положення про організацію захисту прав інтелектуальної власності у
Сумському державному університеті».
5) Візується:
- начальником НДЧ у разі, якщо об’єкт створено рамках виконання робіт за рахунок коштів загального фонду державного
бюджету, наукових господарчих договорів та грантів, інноваційних стартап-проектів СумДУ тощо;
- керівником структурного підрозділу, де працює (навчається) автор, якщо об’єкт створено в рамках виконання інших робіт, не
зазначених у попередньому абзаці (зокрема, в межах робочого часу професорсько-викладацького складу, досліджень у рамках
кваліфікаційних робіт, дисертацій доктора філософії і доктора наук особами, що навчаються тощо).
- голова НТСА, якщо об’єкт створено в рамках виконання грантів НТСА.
6) Віза необхідна у разі фінансування з коштів субрахунків структурних підрозділів СумДУ або НТСА.
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Затверджено наказом ректора
№ 0508-І від 03.07.2018 р.

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Відділ управління захистом інтелектуальної власності

Начальнику ЦНТЕІ

___________________________

ПОВІДОМЛЕННЯ
про створення об’єкту авторського права1)

Ставлю Вас до відома, що в результаті виконання службового завдання у рамках
___________________________________________________________________________________________
(госпдоговірної, держбюджетної(у тому числі без фінансування), гранту, науково-методичної, навчальної, соціальної,
спортивно-масової або інших видів робіт, назва роботи, номер теми або реєстраційний номер роботи)

мною _____________________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові, посада, місце роботи)

розроблений об’єкт авторського права _________________________________________________________
(назва об’єкту авторського права: комп’ютерна програма, монографія, методика тощо)

___________________________________________________________________________________________
який відповідає вимогам, що пред’являються законодавством України до об’єктів авторського права.
Анотація змісту об’єкта авторського права (до 300 друкованих знаків):
___________________________________________________________________________________________
Повідомляю також, що об’єкт авторського права розроблено: власними силами; зі співавторами, які є
співробітниками СумДУ; у співавторстві з особами, які не перебувають з СумДУ у трудових відносинах і
дані про які додаються (необхідне підкреслити)
_________________________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові співавторів, місце їх роботи, навчання)

«___»_____________20__ року

_________________
(підпис автора)

______________________________
(посада керівника структурного
підрозділу, де працює або навчається автор)

______________________
(підпис)

____________________________________
(ініці али та прізвище керівника)

Фінансування витрат на підготовку заявки та збори для отримання Свідоцтва про реєстрацію
авторського права на твір або Рішення про реєстрацію договору, якій стосується права автора на твір в
обсязі2) ________ грн провести за рахунок (необхідне підкреслит)3):
o накладних витрат НДЧ;
o коштів наукових господарчих договорів і грантів;
o коштів субрахунків інститутів, факультетів, кафедр, інших структурних підрозділів СумДУ;
o інше________________________________________________________________________________
______________________________

_________________

(посада керівника структурного підрозділу,
за кошти якого буде здійснюватися фінансування)4)

(підпис)

Служба обліку коштів за визначеними джерелами

Начальник відділу
моніторингу платних послуг5)

____________________________

(ініціали та прізвище керівника)

________________
(підпис)

___________________
(підпис)

___________________________
(ініціали та прізвище)

____________________________
(ініціали та прізвище керівника)

Додатки: 1. Службове завдання на створення об’єкту авторського права.
2. Примірник об’єкту авторського права (для комп’ютерних програм – вихідний текст
програми) – 2 екземпляри.
3. Для комп’ютерних програм – настанова щодо використання – 2 екземпляри.
4. Відомості про автора(ів): прізвище, ім’я, по батькові, домашня адреса з поштовим індексом,
дата народження, ідентифікаційний код, посада (для співробітників СумДУ).
5. Дата остаточного завершення роботи.
6. Контактний телефон.

МОН
України Положення про організацію захисту прав інтелектуальної власності у СумДУ
Додаток 2 –Зразок повідомлення про створення об’єкту авторського права
СумДУ

Стор. 23
Версія 02

Примітка:
1) Об’єкти авторського права: комп’ютерна програма, монографія, методика тощо.
2) Обсяг витрат на підготовку заявки та збори для Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір або Рішення про
реєстрацію договору, якій стосується права автора на твір встановлюється наказом по університету на основі кошторису, який
розробляється департаментом бізнес-процесів на основі даних керівника відділу управління захистом інтелектуальної власності
ЦНТЕІ та «Галузевих норм часу на інформаційні роботи та послуги в національній системі науково-технічної інформації»,
затверджується та переглядається відповідно до «Положення про організацію захисту прав інтелектуальної власності у
Сумському державному університеті».
3) Джерело фінансування визначається відповідно до «Положення про організацію захисту прав інтелектуальної власності у
Сумському державному університеті».
4) Візується:
- начальником НДЧ у разі, якщо об’єкт створено рамках виконання робіт за рахунок коштів загального фонду державного
бюджету, наукових господарчих договорів та грантів, інноваційних стартап-проектів СумДУ тощо;
- керівником структурного підрозділу, де працює (навчається) автор, якщо об’єкт створено в рамках виконання інших робіт, не
зазначених у попередньому абзаці (зокрема, в межах робочого часу професорсько-викладацького складу, досліджень у рамках
кваліфікаційних робіт, дисертацій доктора філософії і доктора наук особами, що навчаються тощо).
- голова НТСА, якщо об’єкт створено в рамках виконання грантів НТСА.
5) Віза необхідна у разі фінансування з коштів субрахунків структурних підрозділів СумДУ або НТСА.
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виконанні службових обов’язків

Стор. 24
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Форма за версією 01
Затверджено наказом ректора
№0578-І від 15.12.2017 р.

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ДОГОВІР №___*
про передачу співробітником СумДУ права на
одержання патенту на об’єкт права промислової власності,
що створений ним при виконанні службових обов’язків
м. Суми

«____» ___________ 20__ р

Керуючись нормами четвертої книги Цивільного кодексу України та відповідно до
Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», «Про охорону прав на
промислові зразки» ______________________________________________________________
(посада, прізвище, ім’я, по батькові співробітника(ів) СумДУ)

який(і) є автором(ами), далі - ПРАЦІВНИК (ПРАЦІВНИКИ), об’єкта права промислової
власності, далі - ОБ’ЄКТ, і Сумський державний університет (СумДУ) в особі ректора
______________________________________________________________________________,
(прізвище, ім’я, по батькові)

який діє на підставі Статуту, далі РОБОТОДАВЕЦЬ, іменовані, далі СТОРОНИ,
враховуючи письмове повідомлення ПРАЦІВНИКА (ПРАЦІВНИКІВ) та опис, що
розкриває суть створеного ним ОБ’ЄКТУ, уклали Договір про наступне:
1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
Терміни, що використовуються в цьому Договорі, означають:
службовий твір – твір, створений автором у порядку виконання службових обов'язків
відповідно до службового завдання чи трудового договору (контракту) між ним і
роботодавцем з використанням досвіду, виробничих знань, секретів виробництва і
обладнання роботодавця;
комерційне використання службового твору:
 використання об’єкту права промислової власності в наукових, навчальних,
господарських та інших цілях (при наявності акту про впровадження);
 надання ліцензії на використання службового твору третій особі;
– передача виключних майнових прав на використання службового твору третій особі .
ліцензія - дозвіл на використання ОБ’ЄКТУ, що оформлюється ліцензійною угодою;
невиключна ліцензія – ліцензія, що не виключає можливості використання
РОБОТОДАВЦЕМ об'єкта права промислової власності у сфері, що обмежена цією
ліцензією, та видачі ним іншим особам ліцензій на використання цього ОБ’ЄКТУ у
зазначеній сфері.
Решта термінів, що використовуються в Договорі, визначаються згідно з нормами
чинного законодавства України.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
СТОРОНИ
домовилися,
що
ПРАЦІВНИК (ПРАЦІВНИКИ)
передає(ють)
РОБОТОДАВЦЮ права на одержання в Україні патенту на
______________________________________________________________________________,
(вид та назва ОБ’ЄКТУ)

що має своїм наслідком набуття РОБОТОДАВЦЕМ майнових прав на цей ОБ’ЄКТ з
моменту одержання патенту, а також майнових прав, набутих на підставі заявки.
Примітка:
*) В тексті можливі зміни в залежності від умов договору.
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3. ОБОВ’ЯЗКИ РОБОТОДАВЦЯ
3.1 Подавати в компетентні органи з охорони прав промислової власності згідно з
законодавством заяву про видачу патенту на ОБ’ЄКТ зазначений у пункті 1.
3.2 Вживати всіх заходів, необхідних для одержання патенту на ОБ’ЄКТ та підтримання
чинності виключних майнових прав протягом _____* строку у разі відсутності комерційного
використання цього ОБ’ЄКТУ. Вживати заходів для підтримання чинності виключних
майнових прав протягом встановленого законодавством строку при комерційному
використанні зазначеного в п. 1 ОБ’ЄКТУ.
3.3 Запропонувати ПРАЦІВНИКУ (ПРАЦІВНИКАМ) укласти договір про передання йому
права на одержання патенту в разі прийняття рішення про припинення дій, пов’язаних з
його одержанням, або укласти договір про передання йому майнових прав, набутих
відповідно до цього Договору, у разі прийняття рішення про відмову в підтриманні
чинності виключних майнових прав у строки, які б забезпечили сплату відповідного збору
чи мита.
3.4 Зберігати конфіденційність, щодо одержаних від ПРАЦІВНИКА (ПРАЦІВНИКІВ)
відомостей про зазначений ОБ’ЄКТ 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.
3.5 Надавати можливість ПРАЦІВНИКУ (ПРАЦІВНИКАМ) брати участь у роботах з
підготовки зазначеного ОБ’ЄКТУ до використання.
3.6 Видати ПРАЦІВНИКУ (ПРАЦІВНИКАМ) справедливу винагороду за комерційне
використання зазначеного ОБ’ЄКТУ в Україні та за її межами. РОБОТОДАВЕЦЬ
зобов’язується сплатити ПРАЦІВНИКУ (ПРАЦІВНИКАМ) одноразову винагороду в
гривнях протягом двох місяців з дати використання РОБОТОДАВЦЕМ цього ОБ’ЄКТУ у
власному виробництві або з дати надходження платежів від надання ліцензії чи передачі
виключних майнових прав зазначеного ОБ’ЄКТУ третій особі. При цьому сума винагороди
всім співавторам складає _______ відсотків від вартості ліцензійної угоди, договору про
відчуження прав або від доходу отриманого РОБОТОДАВЦЕМ при використанні у
власному виробництві.
3.7 Розмір,
види,
порядок
та
інші
умови
виплати
винагороди
ПРАЦІВНИКУ (ПРАЦІВНИКАМ) у випадку комерційного використання зазначеного у
ОБ’ЄКТУ
встановлюється додатковим договором між
РОБОТОДАВЦЕМ
і
ПРАЦІВНИКОМ (ПРАЦІВНИКАМИ) та договором між співавторами. У разі недосягнення
згоди між співавторами про розподіл винагороди між ними або в разі відсутності договору
про розподіл винагороди між співавторами, виплати проводяться в рівних частинах.
3.8 Виплачувати належну ПРАЦІВНИКУ (ПРАЦІВНИКАМ) винагороду його спадкоємцю
(спадкоємцям) або правонаступнику (правонаступникам).
4. ПРАВА РОБОТОДАВЦЯ
4.1 Здійснювати свої майнові права на ОБ’ЄКТ, які він набув з моменту одержання патенту
на зазначений ОБ’ЄКТ, на власний розсуд із додержанням при цьому прав інших осіб.
4.2 На безоплатне з боку ПРАЦІВНИКА (ПРАЦІВНИКІВ) сприяння одержанню патенту на
ОБ’ЄКТ в Україні та в іноземних державах (участь в підготовці матеріалів заявки на
ОБ’ЄКТ: складання опису заявки, формули ОБ’ЄКТУ, ескізів тощо).
4.3 На використання ОБ’ЄКТУ в наукових, навчальних та інших некомерційних цілях без
виплати ПРАВЦІВНИКУ (ПРАЦІВНИКАМ) винагороди.
4.4 При відсутності комерційного використання ОБ’ЄКТУ РОБОТОДАВЕЦЬ має право на
дострокове припинення чинності цього договору або передачу майнових прав на ОБ’ЄКТ
на ім’я ПРАЦІВНИКА (ПРАЦІВНИКІВ).
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5. ОБОВ’ЯЗКИ ПРАЦІВНИКА
5.1 Зберігати конфіденційність інформації щодо ОБ’ЄКТУ.
5.2 Сприяти одержанню РОБОТОДАВЦЕМ патенту на ОБ’ЄКТ в Україні (участь в
підготовці матеріалів заявки на ОБ’ЄКТ: складання опису заявки, формули ОБ’ЄКТУ
тощо).
5.3 Сприяти РОБОТОДАВЦЮ в доведенні ОБ’ЄКТУ до стану придатного для
промислового використання.
5.4 У разі переходу майнових прав на ОБ’ЄКТ на ім’я ПРАЦІВНИКА (ПРАЦІВНИКІВ)
надати РОБОТОДАВЦЮ дозвіл на використання його на умовах невиключної ліцензії.
5.5 Сприяти подальшій комерціалізації зазначеного ОБ’ЄКТУ, у тому числі шляхом
відповідного рекламування на предмет його продажу третім особам.
6. ПРАВА ПРАЦІВНИКА
6.1 Сприяти РОБОТОДАВЦЮ в набутті в Україні та за її межами прав інтелектуальної
власності на ОБ’ЄКТ.
6.2 Ознайомитись з розрахунком суми винагороди та матеріалами, використаними при цих
розрахунках.
6.3 На набуття на своє ім’я прав інтелектуальної власності на ОБ’ЄКТ у разі відмови
РОБОТОДАВЦЯ від підтримання їх чинності.
6.4 Брати участь в роботах з підготовки до використання ОБ’ЄКТУ (розроблення
техдокументації, виготовлення і випробування дослідного зразка та інше).
6.5. Розмір винагороди, який припадає кожному з співавторів ОБ’ЄКТУ, ПРАЦІВНИКИ
вирішують самостійно. При цьому загальна сума винагороди, яка припадає за комерційне
використання ОБ’ЄКТУ залишається на рівні зазначеному у пункті 3.6. цього Договору.
7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
7.1 За порушення зобов’язань щодо збереження конфіденційності інформації відносно
ОБ’ЄКТУ СТОРОНИ несуть відповідальність у відповідності з чинним законодавством
України.
7.2 СТОРОНИ звільняються від санкцій за порушення умов цього Договору, які виникли
внаслідок форс-мажорних обставин.
8. ІНШІ УМОВИ
8.1 На вимогу однієї з СТОРІН, але за їх взаємною згодою, умови договору можуть бути
переглянуті. Підставою для цього може бути зміна законодавства Україні в цих питаннях
тощо.
8.2 Зміни та доповнення до цього Договору повинні бути оформлені додатковим договором
або двостороннім протоколом до цього договору з обов’язковим підписом СТОРІН.
8.3 Договір укладено у ______ примірниках, один з яких знаходиться у матеріалах заявки
на ОБ’ЄКТ зазначений у пункті 1. цього Договору, а інші – у ПРАЦІВНИКА
(ПРАЦІВНИКІВ).
9. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
9.1 СТОРОНИ зобов’язуються вирішувати будь-який спір шляхом переговорів та у
досудовому порядку.
9.2 У разі неможливості вирішення спору шляхом переговорів та в досудовому порядку,
спір може бути передано для вирішення у суді.
10. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ
10.1
СТОРОНИ не несуть відповідальності за невиконання або неналежне виконання
умов Договору за умов виникнення форс-мажорних обставин.
10.2
По завершенню таких обставин СТОРОНА, яка не виконала свої зобов’язання за
Договором, повинна виконати їх у терміни, на які було призупинено виконання зобов’язань.
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10.3
СТОРОНА не має права посилатися на форс-мажорні обставини у випадку, коли
вони розпочалися у момент прострочення нею виконання її обов’язків за Договором.
11. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
11.1 Цей Договір набирає чинності з дня підписання СТОРОНАМИ цього Договору.
11.2 Цей Договір укладено строком на ______ роки.
11.3 Цей Договір може бути продовжено за взаємною згодою сторін, при цьому умови
продовження строку дії цього Договору мають бути визначені за два місяці до його
закінчення.
11.4 Якщо РОБОТОДАВЦЮ буде відмовлено в отриманні патенту на ОБ’ЄКТ, цей Договір
втрачає чинність від дати отримання РОБОТОДАВЦЕМ офіційного повідомлення з
патентного відомства України.
11.5 Якщо з вини РОБОТОДАВЦЯ не буде одержано патент на ОБ’ЄКТ або припинять
чинність виключні майнові права, то цей факт не може бути підставою для припинення дії
цього Договору.
12. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН
ПРАЦІВНИК (ПРАЦІВНИКИ): ___________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
РОБОТОДАВЕЦЬ: Сумський державний університет, ІПН 054082818192
40007, м. Суми, вул. Римського - Корсакова, буд.2
ПРАЦІВНИК (ПРАЦІВНИКИ):

Від РОБОТОДАВЦЯ:
Ректор СумДУ

___________

__________________

(підпис)

(ініціали та прізвище)

____________ __________________
(підпис)

(ініціали та прізвище)

М.П.

«_____»__________20

р.

«_____»___________ 20

р.

УЗГОДЖЕНО:
Начальник ЦНТЕІ

______________
_____________________
(підпис)
(ініціали та прізвище)
Начальник юридичного відділу ______________
______________________
(підпис)
(ініціали та прізвище)
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Форма за версією 01
Затверджено наказом ректора
№0578-І від 15.12.2017 р.

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ДОГОВІР № _____*
про передачу майнових прав автора об’єкту авторського права
на службовий твір
м. Суми

"___" ___________ 20__ р.

__________________________________________________________________________,
(посада, прізвище, ім’я, по батькові співробітника(ів) СумДУ)

який(і) є автором (співавторами) об’єкту авторського права, далі – ПРАЦІВНИК
(ПРАЦІВНИКИ), з однієї сторони, та Сумський державний університет, в особі ректора
_____________________________________________________________________________,
(прізвище, ім’я, по батькові)

який діє на підставі Статуту, далі – РОБОТОДАВЕЦЬ, з іншої сторони, а разом іменовані –
СТОРОНИ, уклали цей Договір про наступне:
1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
Терміни, що використовуються в цьому Договорі, означають:
об'єкти авторського права - твори у галузі науки, літератури і мистецтва;
службовий твір – твір, створений автором у порядку виконання службових обов'язків
відповідно до службового завдання чи трудового договору (контракту) між ним і
роботодавцем з використанням досвіду, виробничих знань, секретів виробництва і
обладнання роботодавця;
повна передача майнових прав – передання майнових прав на твір, встановлених
статтею 440 Цивільного кодексу України, частиною першою статті 15 Закону України „Про
авторське право і суміжні права”, без обмежень способів використання твору, зазначених у
статті 441 цього Кодексу, частиною третьою статті 15 цього Закону;
ліцензія - дозвіл на використання об’єкту авторського права, що оформлюється
ліцензійною угодою.
Решта термінів, що використовуються в Договорі, визначаються згідно з нормами
чинного законодавства України.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
2.1 Предметом Договору є передача майнових прав автора об’єкту авторського права на
службовий твір, далі - Твір.
2.2 Під Твором у цьому Договорі розуміється створений творчою працею ПРАЦІВНИКА
(ПРАЦІВНИКІВ) наступний об’єкт авторського права: ______________________________
2.3 У порядку та на умовах, визначених цим Договором, ПРАЦІВНИК (ПРАЦІВНИКИ) та
РОБОТОДАВЦЬ, як співвласники, домовились, що ПРАЦІВНИК (ПРАЦІВНИКИ)
повністю передає(ють) (відчужує(ють)) РОБОТОДАВЦЮ належні йому(їм) майнові права
на Твір на весь строк дії авторського права, на всю територію світу, а саме:
виключне право на використання Твору;
виключне право дозволяти використання Твору;
право перешкоджати неправомірному використанню Твору, в тому числі забороняти
таке використання.
2.4 Після підписання цього Договору ПРАЦІВНИК (ПРАЦІВНИКИ) не має(ють) права
Примітка:
* В тексті можливі зміни в залежності від умов договору.
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передавати майнові права на Твір, а також передавати права на використання Твору третім
особам.
2.5 За ПРАЦІВНИКОМ (ПРАЦІВНИКАМИ) залишаються особисті немайнові права.
3. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ МАТЕРІАЛЬНОГО НОСІЯ,
НА ЯКОМУ ВТІЛЕНО ТВІР
ПРАЦІВНИК/ПРАЦІВНИКИ передає(ють) РОБОТОДАВЦЮ матеріальний носій, на якому
втілено Твір, а саме: ____________________________________________________________,
під час підписання СТОРОНАМИ цього Договору.
4. ПРАВА СТОРІН
4.1 ПРАЦІВНИК (ПРАЦІВНИКИ) має(ють) право:
 на винагороду у разі комерційного використання службового твору;
 доопрацьовувати Твір у разі необхідності.
4.2 РОБОТОДАВЕЦЬ має право:
 використовувати Твір в наукових, навчальних та інших некомерційних цілях без виплати
автору винагороди;
 надавати дозвіл на використання Твору третім особам;
 забороняти використання Твору, у тому числі перешкоджати його неправомірному
використанню третіми особами.
5. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
5.1 ПРАЦІВНИК (ПРАЦІВНИКИ) зобов’язаний(і):
 передати майнові права на Твір РОБОТОДАВЦЮ у строки та на умовах визначених цим
Договором;
 повідомляти РОБОТОДАВЦЯ про виявлені недоліки Твору і вжити всіх заходів щодо
якнайшвидшої їх ліквідації;
 брати участь у проведенні дій та процедур, необхідних для виконання умов Договору, які
вимагають такої участі з боку ПРАЦІВНИКА (ПРАЦІВНИКІВ).
5.2 РОБОТОДАВЕЦЬ зобов’язаний:
 використовувати Твір на умовах, визначених цим Договором;
 дотримуватися особистих немайнових прав ПРАЦІВНИКА (ПРАЦІВНИКІВ);
 забезпечувати недоторканність Твору;
 погоджувати з ПРАЦІВНИКОМ (ПРАЦІВНИКАМИ) усі зміни, що вносяться у Твір, у
тому числі супроводження Твору ілюстраціями, передмовами, післямовами,
коментарями тощо.
6. ВИПЛАТА ВИНАГОРОДИ
6.1 СТОРОНИ погоджуються на те, що у разі комерційного використання Твору винагорода
ПРАЦІВНИКОВІ (ПРАЦІВНИКАМ) буде складати ______ % (належну їм частку за
договором між співавторами) від вартості ліцензійної угоди або договору про відчуження
прав інтелектуальної власності.
6.2 Розмір, види, порядок та інші умови виплати винагороди ПРАЦІВНИКОВІ
(ПРАЦІВНИКАМ) встановлюється додатковим договором між ПРАЦІВНИКОМ
(ПРАЦІВНИКАМИ) та РОБОТОДАВЦЕМ.
7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ДОГОВОРУ
7.1 У випадку порушення зобов’язання, СТОРОНИ несуть відповідальність, визначену
чинним законодавством та цим Договором.
7.2 СТОРОНА, яка не виконала або неналежним чином виконала зобов’язання за цим
Договором, повинна відшкодувати іншій СТОРОНІ завдані збитки в повному обсязі.
8. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
8.1 СТОРОНИ зобов’язуються вирішувати будь-який спір шляхом переговорів та у
досудовому порядку.
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8.2 У разі неможливості вирішення спору шляхом переговорів та в досудовому порядку,
спір може бути передано для вирішення у суді.
9. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ
9.1 СТОРОНИ не несуть відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов
Договору за умов виникнення форс-мажорних обставин.
9.2 По завершенню таких обставин СТОРОНА, яка не виконала свої зобов’язання за
Договором, повинна виконати їх у терміни, на які було призупинено виконання зобов’язань.
9.3 СТОРОНА не має права посилатися на форс-мажорні обставини у випадку, коли вони
розпочалися у момент прострочення нею виконання її обов’язків за Договором.
10. ІНШІ УМОВИ
10.1 Договір набирає чинності з моменту його підписання СТОРОНАМИ та діє протягом
всього строку чинності авторських прав на Твір.
10.2 Будь-які зміни і доповнення до цього Договору дійсні за умови, що вони вчинені у
письмовій формі та підписані СТОРОНАМИ.
10.3 СТОРОНИ повинні у 30-денний строк письмово повідомити одна одну про зміну
місцезнаходження, надати іншу інформацію, необхідну для виконання СТОРОНАМИ
зобов’язань за цим Договором.
10.4 З усіх питань, не передбачених цим Договором, СТОРОНИ керуються чинним
законодавством України.
10.5 Договір укладений в ____ примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному
кожній із СТОРІН.
11. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН:
ПРАЦІВНИК (ПРАЦІВНИКИ): ________________________________________________
_____________________________________________________________________________
РОБОТОДАВЕЦЬ: Сумський державний університет, ІПН 054082818192
40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2
ПРАЦІВНИК (ПРАЦІВНИКИ)
від РОБОТОДАВЦЯ
Ректор СумДУ
___________
(підпис)

__________________
(ініціали та прізвище)

____________ __________________
(підпис)

(ініціали та прізвище)

М.П.

«_____»__________20

р.

«_____»___________ 20

р.

УЗГОДЖЕНО:
Начальник ЦНТЕІ
Начальник юридичного відділу

______________
(підпис)
______________
( підпис)

__________________
(ініціали та прізвище)

____________________
(ініціали та прізвище)
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№0578-І від 15.12.2017 р.

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ДОГОВІР № ___*
про розподіл майнових прав на службовий твір
між автором об’єкту авторського права та Сумським державним університетом
м. Суми

"_____" ___________ 20____ р.

_________________________________________________________________________,
(посада, прізвище, ім’я, по батькові співробітника(ів) СумДУ)

який(і) є автором (співавторами) об’єкту авторського права, далі – ПРАЦІВНИК
(ПРАЦІВНИКИ), з однієї сторони, та Сумський державний університет (СумДУ), в особі
ректора ______________________________________________________________________,
(прізвище, ім’я, по батькові)

який діє на підставі Статуту, далі – РОБОТОДАВЕЦЬ, з іншої сторони, а разом іменовані –
СТОРОНИ, уклали цей Договір про наступне:
1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
Терміни, що використовуються в цьому Договорі, означають:
об'єкти авторського права - твори у галузі науки, літератури і мистецтва;
службовий твір – твір, створений автором у порядку виконання службових обов'язків
відповідно до службового завдання чи трудового договору (контракту) між ним і
роботодавцем з використанням досвіду, виробничих знань, секретів виробництва і
обладнання роботодавця;
працівник - фізична особа, яка безпосередньо власною працею створила твір при
виконанні службових обов’язків відповідно до службового завдання роботодавця;
роботодавець - Сумський державний університет, юридична особа, яка використовує
найману працю фізичних осіб на підставі укладених трудових договорів (контрактів)
відповідно до закону.
Решта термінів, що використовуються в Договорі, визначаються згідно із нормами
чинного законодавства України.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
2.1 Предметом Договору є розподіл майнових прав на службовий твір між автором об’єкту
авторського права та СумДУ, далі – Твір.
2.2 Під Твором у цьому Договорі розуміється створений творчою працею ПРАЦІВНИКА
(ПРАЦІВНИКІВ) наступний об’єкт авторського права: _____________________________.
2.3 СТОРОНАМ належать спільно наступні майнові права інтелектуальної власності на
Твір на весь строк дії авторського права, на всій території світу:
2.3.1 Право використовувати Твір шляхом:
 відтворення (виготовлення одного чи більш екземплярів в будь-якій матеріальній формі);
 первинного або повторного оприлюднення та/або опублікування;
 розповсюдження на території України та за її межами (територія світу);
 подавати до загального відома громадськості таким чином, що її представники можуть
здійснювати доступ до Твору з будь-якого місця та у будь-який час за їх власним
вибором (в тому числі шляхом розміщення на web-сайтах в мережі Інтернет);
 включення як складових частин у збірники та інші подібні компіляції;
 поширення примірників шляхом їхнього первинного продажу, відчуження іншим
способом або шляхом здачі в майновий найом або в прокат, або шляхом іншої передачі
Примітка:
* В тексті можливі зміни в залежності від умов договору
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екземплярів до моменту їхнього первинного продажу;
 здавання в майновий найм і/або комерційний прокат після першого продажу, відчуження
іншим способом оригіналу або примірників Твору;
 імпорту та експорту примірників;
 використання у будь-якій іншій формі будь-яким іншим способом.
2.3.2 Виключне право дозволяти використання Твору іншим особам способами та формами,
які передбачені п.2.3.1 Договору.
2.3.3 Перешкоджати, в тому числі забороняти, іншим особам здійснювати дії, які
передбачені п.2.3.1 Договору.
2.3.4 Право передавати іншим особам майнові права інтелектуальної власності на Твір, які
передбачені п.2.3.1, 2.3.2, 2.3.3 цього Договору.
2.3.5 Права, які передбачені п.2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4 цього Договору, СТОРОНИ
здійснюють з письмової згоди один одного.
2.4 СТОРОНА має сповістити іншу СТОРОНУ про своє рішення про надання чи ненадання
згоди протягом 5 днів з дня отримання письмового запиту про надання такої згоди.
2.5 За ПРАЦІВНИКОМ (ПРАЦІВНИКАМИ) залишаються особисті немайнові права.
3. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ МАТЕРІАЛЬНОГО НОСІЯ,
НА ЯКОМУ ВТІЛЕНО ТВІР
ПРАЦІВНИК (ПРАЦІВНИКИ) передає(ють) РОБОТОДАВЦЮ матеріальний носій, на
якому втілено Твір, а саме: ___________________________________________________, під
час підписання СТОРОНАМИ цього Договору.
4. ПРАВА СТОРІН
4.1 ПРАЦІВНИК (ПРАЦІВНИКИ) має(ють) право:
 на винагороду у разі комерційного використання службового твору;
 доопрацьовувати Твір у разі необхідності.
4.2 РОБОТОДАВЕЦЬ має право використовувати Твір в наукових, навчальних та інших
некомерційних цілях без виплати автору винагороди.
5. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
5.1 ПРАЦІВНИК (ПРАЦІВНИКИ) зобов’язаний(і):
 повідомляти РОБОТОДАВЦЯ про виявлені недоліки Твору і вжити всіх заходів щодо
якнайшвидшої їх ліквідації;
 брати участь у проведенні дій та процедур, необхідних для виконання умов Договору, які
вимагають такої участі з боку ПРАЦІВНИКА (ПРАЦІВНИКІВ).
5.2 РОБОТОДАВЕЦЬ зобов’язаний:
 використовувати Твір на умовах, визначених цим Договором;
 дотримуватися особистих немайнових прав ПРАЦІВНИКА (ПРАЦІВНИКІВ);
 забезпечувати недоторканність Твору;
 погоджувати з ПРАЦІВНИКОМ (ПРАЦІВНИКАМИ) усі зміни, що вносяться у Твір, у
тому числі супроводження Твору ілюстраціями, передмовами, післямовами,
коментарями тощо.
6. ВИПЛАТА ВИНАГОРОДИ
6.1 СТОРОНИ погоджуються на те, що у разі комерційного використання Твору авторська
винагорода ПРАЦІВНИКОВІ (ПРАЦІВНИКАМ) буде складати __% від вартості
ліцензійної угоди або договору про відчуження прав інтелектуальної власності.
6.2 Види, порядок та інші умови виплати винагороди ПРАЦІВНИКОВІ (ПРАЦІВНИКАМ)
встановлюється додатковим договором між ПРАЦІВНИКОМ (ПРАЦІВНИКАМИ) та
РОБОТОДАВЦЕМ.
6.3 СТОРОНИ домовилися, що розподіл коштів між сторонами здійснюється відповідно до
п.6.1 Договору та не передбачає інших, ніж визначені в п.6.1 Договору виплат для
ПРАЦІВНИКА (ПРАЦІВНИКІВ).
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7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ДОГОВОРУ
7.1 У випадку порушення зобов’язання, СТОРОНИ несуть відповідальність, визначену
чинним в законодавством та цим Договором.
7.2 СТОРОНА, яка не виконала або неналежним чином виконала зобов’язання за цим
Договором, повинна відшкодувати іншій СТОРОНІ завдані збитки в повному обсязі.
8. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
8.1 СТОРОНИ зобов’язуються вирішувати будь-який спір шляхом переговорів та у
досудовому порядку.
8.2 У разі неможливості вирішення спору шляхом переговорів та в досудовому порядку,
спір може бути передано для вирішення у суді.
9. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ
9.1 СТОРОНИ не несуть відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов
Договору за умов виникнення форс-мажорних обставин.
9.2 По завершенню таких обставин СТОРОНА, яка не виконала свої зобов’язання за
Договором, повинна виконати їх у терміни, на які було призупинено виконання зобов’язань.
9.3 СТОРОНА не має права посилатися на форс-мажорні обставини у випадку, коли вони
розпочалися у момент прострочення нею виконання її обов’язків за Договором.
10. ІНШІ УМОВИ
10.1 Договір набирає чинності з моменту його підписання СТОРОНАМИ та діє протягом
всього строку чинності авторських прав на Твір.
10.2 Будь-які зміни і доповнення до цього Договору дійсні за умови, що вони вчинені у
письмовій формі та підписані СТОРОНАМИ.
10.3 СТОРОНИ повинні у 30-денний термін письмово повідомити одна одну про зміну
місцезнаходження, надати іншу інформацію, необхідну для виконання зобов’язань
СТОРОНАМИ за цим Договором.
10.4 З усіх питань, не передбачених цим Договором, СТОРОНИ керуються чинним
законодавством України.
10.5 Договір укладений в ____ примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному
кожній із СТОРІН.
11. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН:
ПРАЦІВНИК (ПРАЦІВНИКИ): __________________________________________________
РОБОТОДАВЕЦЬ: Сумський державний університет, ІПН 054082818192
40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2
ПРАЦІВНИК (ПРАЦІВНИКИ)

від РОБОТОДАВЦЯ

___________

Ректор СумДУ
____________ __________________

(підпис)

__________________
(ініціали та прізвище)

(підпис)

(ініціали та прізвище)

М.П.

«_____»__________20

р.

«_____»___________ 20

р.

УЗГОДЖЕНО:
Начальник ЦНТЕІ
Начальник юридичного відділу

______________
(підпис)
______________
(підпис)

____________________
(ініціали та прізвище)

____________________
(ініціали та прізвище)
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університетом про передачу майнових прав на об'єкти права промислової власності
(автор, який не перебуває у трудових відносинах з СумДУ)

Форма за версією 01
Затверджено наказом ректора
№0578-І від 15.12.2017 р.

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ДОГОВІР №___*
між автором (авторами) і Сумським державним університетом
про передачу майнових прав на об'єкти права промислової власності
м. Суми

«____» __________ 20____ р

Керуючись нормами четвертої книги Цивільного кодексу України (ЦКУ) та
відповідно до законів України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі", "Про
охорону прав на промислові зразки" _______________________________________________
_______________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові винахідника (винахідників), автора (авторів) промислового зразка)

_______________________________________________________________________________
який(і) є автором(ами), далі АВТОР (АВТОРИ), об’єкта права промислової власності, далі –
ОБ’ЄКТ, і Сумський державний університет (СумДУ) в особі ректора
______________________________________________________________________________,
(прізвище, ім’я, по батькові)

який діє на підставі Статуту, іменовані далі СТОРОНИ, враховуючи письмове
повідомлення співавтора(ів), який(і) є працівником(ками) СумДУ, про створення
______________________________________________________________________________,
(назва ОБ’ЄКТу - винаходу, корисної моделі, промислового зразка)

опис ОБ’ЄКТУ, що розкриває його суть достатньо ясно і повно, уклали цей Договір про
наступне:
1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
Терміни, що використовуються в цьому Договорі, означають:
 комерційне використання службового твору:
– використання ОБ’ЄКТУ в наукових, навчальних, господарських та інших цілях (при
наявності акту про впровадження);
– надання ліцензії на використання ОБ’ЄКТУ третій особі;
– передача виключних майнових прав на використання твору третій особі .
 ліцензія - дозвіл на використання ОБ’ЄКТУ;
 невиключна ліцензія – ліцензія, що не виключає можливості використання АВТОРОМ
(АВТОРАМИ) ОБ'ЄКТА у сфері, що обмежена цією ліцензією, та видачі ним іншим особам
ліцензій на використання цього об'єкта у зазначеній сфері.
Решта термінів, що використовуються в Договорі, визначаються згідно з нормами
чинного законодавства України.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
СТОРОНИ домовилися, що АВТОР (АВТОРИ) передає(ють) СумДУ права на
одержання в Україні патенту на ___________________________________________________
(вид та назва ОБ’ЄКТУ)

______________________________________________________________________________,
що має своїм наслідком набуття СумДУ майнових прав, які належать АВТОРУ
(АВТОРАМ) з моменту одержання патенту, а також майнових прав, набутих на підставі
заявки.
Примітка:
* В тексті можливі зміни в залежності від умов договору.
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3. ОБОВ'ЯЗКИ СумДУ
3.1 Подавати в компетентні органи з охорони прав інтелектуальної власності заяви про
видачу охоронних документів згідно з законодавством на ОБ’ЄКТ зазначений в пункті 1.
3.9 Вживати всіх заходів, необхідних для одержання патенту на ОБ’ЄКТ та підтримання
чинності виключних майнових прав протягом _____ річного строку у разі відсутності
комерційного використання цього ОБ’ЄКТУ. Вживати заходів для підтримання чинності
виключних майнових прав протягом встановленого законодавством строку при
комерційному використанні зазначеного ОБ’ЄКТУ.
3.3 Зберігати конфіденційність щодо одержаних від АВТОРА (АВТОРІВ) відомостей про
зазначений ОБ’ЄКТ 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.
3.4 Запропонувати АВТОРУ (АВТОРАМ) 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.
3.5 Надавати можливість АВТОРУ (АВТОРАМ) брати участь в роботах з підготовки
зазначеного в пункті 1 ОБ’ЄКТУ до використання.
3.6 Видати АВТОРУ (АВТОРАМ) справедливу винагороду за комерційне використання
зазначеного у пункті 1. ОБ’ЄКТУ в Україні та за її межами. СумДУ зобов’язується сплатити
АВТОРУ (АВТОРАМ) одноразову винагороду в гривнях протягом двох місяців з дати
використання СумДУ цього ОБ’ЄКТУ у власному виробництві або з дати надходження
платежів від надання ліцензії чи передачі виключних майнових прав зазначеного ОБ’ЄКТ
третій особі. При цьому сума винагороди всім співавторам складає ______ відсотків від
вартості ліцензійної угоди, договору про відчуження прав або від доходу отриманого
СумДУ при використанні у власному виробництві.
3.7 Розмір, види, порядок та інші умови виплати винагороди АВТОРУ (АВТОРАМ) у
випадках комерційного використання зазначеного ОБ’ЄКТУ встановлюється додатковим
договором між СумДУ та АВТОРОМ (АВТОРАМИ) та договором між співавторами. У разі
недосягнення згоди між співавторами про розподіл винагороди між ними або в разі
відсутності договору про розподіл винагороди між співавторами, виплати проводяться в
рівних частинах між ними.
3.8 Виплачувати належну АВТОРУ (АВТОРАМ) винагороду його спадкоємцю
(спадкоємцям) або правонаступнику ( правонаступникам).
4. ПРАВА СумДУ
4.1 Здійснювати свої майнові права на ОБ’ЄКТ, які він набув з моменту одержання
охоронного документа на ОБ’ЄКТ, на власний розсуд із додержанням при цьому прав
інших осіб.
4.2 На безоплатне з боку АВТОРА (АВТОРІВ) сприяння одержанню охоронних документів
на ОБ’ЄКТ в Україні та в іноземних державах (участь в підготовці матеріалів заявки на
ОБ’ЄКТ: складання опису заявки, формули ОБ’ЄКТУ, виготовлення креслень, ескізів
тощо).
4.3 На використання ОБ’ЄКТУ в наукових, навчальних та інших некомерційних цілях без
виплати АВТОРУ (АВТОРАМ) винагороди.
4.4 При невикористанні ОБ’ЄКТУ у власному виробництві і в разі відсутності
зацікавленості в ньому з боку інших осіб на предмет продажу ліцензії, має право на
дострокове припинення чинності цього договору або передачу майнових прав на ОБ’ЄКТ
на ім’я АВТОРА (АВТОРІВ).
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5. ОБОВ'ЯЗКИ АВТОРА
5.1 Зберігати конфіденційність інформації щодо ОБ’ЄКТУ.
5.2 Сприяти одержанню СумДУ охоронних документів на ОБ’ЄКТ в Україні та в
іноземних державах (участь в підготовці матеріалів заявки на ОБ’ЄКТ: складання опису
заявки, формули винаходу або корисної моделі, та інше).
5.3 Сприяти (за окрему плату чи без такої) СумДУ довести ОБ’ЄКТ до стану придатного
для промислового використання.
5.4 У разі переходу майнових прав на ОБ’ЄКТ на ім'я АВТОРА (АВТОРІВ) надати СумДУ
дозвіл на використання ОБ’ЄКТ на умовах невиключної ліцензії.
5.5 Сприяти подальшій комерціалізації зазначеного ОБ’ЄКТУ, у тому числі шляхом
відповідного рекламування на предмет його продажу третім особам.
6. ПРАВА АВТОРА
6.1 Сприяти СумДУ в набутті в Україні та в іноземних державах майнових прав
інтелектуальної власності.
6.2 Ознайомитись з розрахунком суми винагороди та матеріалами, використаними при цих
розрахунках.
6.3 На набуття на своє ім'я прав інтелектуальної власності на ОБ’ЄКТ у разі відмови
СумДУ від підтримання їх чинності.
6.4 Брати участь в роботах з підготовки до використання ОБ’ЄКТУ (розроблення
техдокументації, виготовлення і випробування дослідного зразка та інше).
6.5 Розмір винагороди, який припадає співавторам ОБ’ЄКТУ АВТОРИ вирішують
самостійно. При цьому загальна сума винагороди, яка припадає на цей ОППВ залишається
на рівні зазначеному у пункті 3.6. цього Договору.
7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
7.1 За порушення зобов’язань щодо збереження конфіденційності інформації відносно
ОБ’ЄКТУ СТОРОНИ несуть відповідальність у відповідності з чинним законодавством
України.
7.2 СТОРОНИ звільняються від санкцій за порушення умов цього договору, які виникли
внаслідок форс - мажорних обставин.
8. ІНШІ УМОВИ
8.1 На вимогу однієї з СТОРІН, але за їх взаємною згодою, умови Договору можуть бути
переглянуті. Підставою для цього може бути зміна законодавства Україні в цих питаннях
тощо.
8.2 Зміни та доповнення до цього Договору повинні бути оформлені додатковим договором
або двостороннім протоколом до цього договору з обов’язковим підписом СТОРІН.
8.3 Договір укладено у ______ примірниках, один з яких знаходиться у матеріалах заявки
на ОППВ зазначений у пункті 1. цього Договору, а інші – у АВТОРА (АВТОРІВ).
9. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
9.1 СТОРОНИ зобов’язуються вирішувати будь-який спір шляхом переговорів та у
досудовому порядку.
9.2 У разі неможливості вирішення спору шляхом переговорів та в досудовому порядку,
спір може бути передано для вирішення у суді.
10. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ
10.1 СТОРОНИ не несуть відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов
Договору за умов виникнення форс-мажорних обставин.
10.2 По завершенню таких обставин СТОРОНА, яка не виконала свої зобов’язання за
Договором, повинна виконати їх у терміни, на які було призупинено виконання зобов’язань.
10.3 СТОРОНА не має права посилатися на форс-мажорні обставини у випадку, коли вони
розпочалися у момент прострочення нею виконання її обов’язків за Договором.
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11. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
11.1 Цей Договір набирає чинності з дня його підписання сторонами. Цей договір може
бути продовжено за взаємною згодою сторін.
11.2 Цей Договір укладено строком на три роки.
11.3 Цей Договір може бути продовжено за взаємною згодою сторін, при цьому умови
продовження строку дії цього Договору мають бути визначені за два місяці до його
закінчення.
11.4 Якщо СумДУ буде відмовлено в отриманні охоронного документу на ОБ’ЄКТ, цей
Договір втрачає чинність від дати отримання СумДУ офіційного повідомлення з патентного
відомства України.
11.5 Якщо з вини СумДУ не буде одержано охоронного документа на ОБ’ЄКТ 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.
12. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН:
АВТОР: _______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
СумДУ:
Сумський державний університет, ІПН 054082818192
40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2
АВТОР

Ректор СумДУ

____________ ___________________
(підпис)

(ініціали та прізвище)

_________
(підпис)

__________________
(ініціали та прізвище)

М.П.

«_____»__________20

р.

«_____»___________ 20

р.

УЗГОДЖЕНО:
Начальник ЦНТЕІ

______________
(підпис)

Начальник юридичного відділу

_____________________

______________
( підпис)

(ініціали та прізвище)

____________________
(ініціали та прізвище)

МОН
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СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ДОГОВІР № ____*
про передачу (відчуження) майнових прав автора об’єкту авторського права
Сумському державному університету
м. Суми

"___"___________ 20__ р.

________________________________________________________________________,
(прізвище, ім’я, по батькові автора(ів)

який(і) є автором (співавторами) об’єкту авторського права, далі – ВІДЧУЖУВАЧ
(ВІДЧУЖУВАЧІ), з однієї сторони, та Сумський державний університет, в особі ректора
_____________________________________________________________________________,
(прізвище, ім’я, по батькові)

який діє на підставі Статуту, далі – НАБУВАЧ, з іншої сторони, а разом іменовані –
СТОРОНИ, уклали цей Договір про наступне:
1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
Терміни, що використовуються в цьому Договорі, означають:
ВІДЧУЖУВАЧ (ВІДЧУЖУВАЧІ) – особа(и), яка(і) на підставі договору передає(ють)
належні їй(йому) майнові права іншій особі;
НАБУВАЧ – фізична або юридична особа, яка на підставі договору набуває майнових
прав та стає суб’єктом авторського права;
об'єкти авторського права - твори у галузі науки, літератури і мистецтва;
повна передача майнових прав – передання майнових прав на твір, встановлених
статтею 440 Цивільного кодексу України, частиною першою статті 15 Закону України „Про
авторське право і суміжні права”, без обмежень способів використання твору, зазначених у
статті 441 цього Кодексу, частиною третьою статті 15 цього Закону.
Решта термінів, що використовуються в Договорі, визначаються згідно з нормами
чинного законодавства України.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
2.1 ВІДЧУЖУВАЧ (ВІДЧУЖУВАЧІ) у повному обсязі передає(ють) (відчужує(ють))
НАБУВАЧУ свої майнові права на твір ___________________________________________
(далі -Твір) на весь строк дії авторського права, на всю територію світу, а саме:
право на використання Твору;
виключне право дозволяти використання Твору;
право перешкоджати неправомірному використанню Твору, в тому числі забороняти
таке використання.
2.2 У результаті передання-прийняття майнових прав ВІДЧУЖУВАЧ (ВІДЧУЖУВАЧІ)
втрачає(ють) будь-які майнові права, а НАБУВАЧ отримує право:
2.2.1 Використовувати Твір способами, передбаченими Цивільним кодексом України,
Законом України „Про авторське право і суміжні права”.
2.2.2 Дозволяти третім особам використовувати Твір способами, передбаченими Цивільним
кодексом України, Законом України „Про авторське право і суміжні права”; перешкоджати
неправомірному використанню Твору, в тому числі забороняти таке використання.
2.2.3 Передавати (відчужувати) повністю або частково права на Твір третім особам.
2.3 Після підписання цього Договору ВІДЧУЖУВАЧ (ВІДЧУЖУВАЧІ) не має(ють) права
передавати (відчужувати) майнові права на Твір, а також передавати права на використання
Примітка:
* В тексті можливі зміни в залежності від умов договору.
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Твору третім особам.
2.4 За ВІДЧУЖУВАЧЕМ (ВІДЧУЖУВАЧАМИ) залишаються особисті немайнові права.
3. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ МАТЕРІАЛЬНОГО НОСІЯ,
НА ЯКОМУ ВТІЛЕНО ТВІР
3.1 ВІДЧУЖУВАЧ (ВІДЧУЖУВАЧІ) передає(ють) НАБУВАЧУ матеріальний носій, на
якому втілено Твір, а саме: _____________________________________________________,
під час підписання СТОРОНАМИ цього Договору.
3.2 На момент передачі Твору НАБУВАЧУ ВІДЧУЖУВАЧ (ВІДЧУЖУВАЧІ)
гарантує(ють), що:
- лише йому(їм) належать виключні майнові права на Твір;
- майнові права на Твір повністю або частково не передано (не відчужено) третім особам;
- майнові права на Твір (повністю або частково) не є предметом застави, судового спору
або претензій з боку третіх осіб.
4. ПРАВА СТОРІН
4.1 ВІДЧУЖУВАЧ (ВІДЧУЖУВАЧІ) має(ють) право:
 на винагороду у разі комерційного використання твору;
 доопрацьовувати Твір у разі необхідності.
4.2 НАБУВАЧ має право:
 використовувати Твір в наукових, навчальних та інших некомерційних цілях без виплати
автору винагороди;
 надавати дозвіл на використання Твору третім особам;
 забороняти використання Твору, у тому числі перешкоджати його неправомірному
використанню третіми особами.
5. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
5.1 ВІДЧУЖУВАЧ (ВІДЧУЖУВАЧІ) зобов’язаний(і):
 передати майнові права на Твір НАБУВАЧУ у строки та на умовах визначених цим
Договором;
 повідомляти НАБУВАЧА про виявлені недоліки Твору і вжити всіх заходів щодо
якнайшвидшої їх ліквідації;
 брати участь у проведенні дій та процедур, необхідних для виконання умов Договору, які
вимагають такої участі з боку ВІДЧУЖУВАЧА (ВІДЧУЖУВАЧІВ).
5.2 НАБУВАЧ зобов’язаний:
 використовувати Твір на умовах, визначених цим Договором;
 дотримуватися особистих немайнових прав ВІДЧУЖУВАЧА (ВІДЧУЖУВАЧІВ);
 забезпечувати недоторканність Твору;
 погоджувати з ВІДЧУЖУВАЧЕМ (ВІДЧУЖУВАЧАМИ) усі зміни, що вносяться у Твір,
у тому числі супроводження Твору ілюстраціями, передмовами, післямовами,
коментарями тощо.
6. ВИПЛАТА ВИНАГОРОДИ
6.1 СТОРОНИ погоджуються на те, що у разі комерційного використання Твору авторська
винагорода ВІДЧУЖУВАЧУ (ВІДЧУЖУВАЧАМ) буде складати _____% (належну їм
частку за договором між співавторами) від вартості ліцензійної угоди або договору про
відчуження прав інтелектуальної власності.
6.2 Розмір, види, порядок та інші умови виплати винагороди ВІДЧУЖУВАЧУ
(ВІДЧУЖУВАЧАМ) встановлюється додатковим договором між НАБУВАЧЕМ та
ВІДЧУЖУВАЧЕМ (ВІДЧУЖУВАЧАМИ).
7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ДОГОВОРУ
7.1 У випадку порушення зобов’язання, СТОРОНИ несуть відповідальність, визначену
чинним законодавством та цим Договором.
7.2 СТОРОНА, яка не виконала або неналежним чином виконала зобов’язання за цим
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Договором, повинна відшкодувати іншій СТОРОНІ завдані збитки в повному обсязі.
8. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
8.1 СТОРОНИ зобов’язуються вирішувати будь-який спір шляхом переговорів та у
досудовому порядку.
8.2 У разі неможливості вирішення спору шляхом переговорів та в досудовому порядку,
спір може бути передано для вирішення у суді.
9. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ
9.1 СТОРОНИ не несуть відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов
Договору за умов виникнення форс-мажорних обставин.
9.2 По завершенні таких обставин СТОРОНА, яка не виконала свої зобов’язання за
Договором, повинна виконати їх у терміни, на які було призупинено виконання зобов’язань.
9.3 СТОРОНА не має права посилатися на форс-мажорні обставини у випадку, коли вони
розпочалися у момент прострочення нею виконання її обов’язків за Договором.
10. ІНШІ УМОВИ
10.1 Договір набирає чинності з моменту його підписання СТОРОНАМИ та діє протягом
всього строку чинності авторських прав на Твір.
10.2 Будь-які зміни і доповнення до цього Договору дійсні за умови, що вони вчинені у
письмовій формі та підписані СТОРОНАМИ.
10.3 СТОРОНИ повинні у 30-денний строк письмово повідомити одна одну про зміну
місцезнаходження, надати іншу інформацію, необхідну для виконання СТОРОНАМИ
зобов’язань за цим Договором.
10.4 З усіх питань, не передбачених цим Договором, СТОРОНИ керуються чинним
законодавством України.
10.5 Договір укладений в ____ примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному
кожной із СТОРІН.
ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН:
ВІДЧУЖУВАЧ (ВІДЧУЖУВАЧІ): _______________________________________________
НАБУВАЧ:
Сумський державний університет, ІПН 054082818192
40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2
ВІДЧУЖУВАЧ (ВІДЧУЖУВАЧІ):
від НАБУВАЧА:
Ректор СумДУ
___________ __________________
____________ __________________
(підпис)

(ініціали та прізвище)

(підпис)

(ініціали та прізвище)

М.П.

«_____»__________20

р.

«_____»___________ 20

р.

УЗГОДЖЕНО:
Начальник ЦНТЕІ
Начальник юридичного відділу

______________
(підпис)

_____________________

______________
(підпис)

____________________

(ініціали та прізвище)

(ініціали та прізвище)
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Форма за версією 01
Затверджено наказом ректора
№0578-І від 15.12.2017 р.

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ДОГОВІР № ____*
про розподіл майнових прав, порядок патентування та використання об`єкта промислової
власності між співзаявниками /співвласниками патенту
м. Суми

«_____» ___________ 20___ р.

Сумський
державний
університет
(СумДУ),
далі - ПЕРШИЙ
СПІВЗАЯВНИК/СПІВВЛАСНИК патенту, в особі ректора___________________________
______________________________________________________________________________,
(прізвище, ім’я, по батькові)

який діє на підставі Статуту та ____________________________________________________,
(прізвище, ім’я, по батькові співавтора(ів) об’єкту промислової власності)

далі - ДРУГИЙ СПІВЗАЯВНИК/СПІВВЛАСНИК патенту, далі іменовані також спільно як
СТОРОНИ, враховуючи письмове повідомлення співавтора (ів), який(які) є
працівником(ками) СумДУ, про створення _________________________________________,
(назва винаходу, корисної моделі, промислового зразка)

далі ОБ’ЄКТ, опис ОБ’ЄКТУ, що розкриває його суть достатньо ясно і повно, керуючись
п.1 ст.9 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» та
використовуючи право на отримання патенту на цей ОБ’ЄКТ, уклали цей Договір про
наступне:
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1 Предметом договору є розподіл майнових прав, порядок патентування та використання
ОБ`ЄКТА ______________________________________________________________________
(назва та вид ОБ’ЄКТУ)

між СТОРОНАМИ.
1.2 СТОРОНИ погодилися прийняти право на отримання патенту на _______________
_______________________________________________________________________________
(назва та вид ОБ’ЄКТУ)

та зобов`язуються виконати всі необхідні юридично значимі дії для отримання патенту.
1.3 Сторони дійшли згоди, що при отриманні патенту, який знаходяться в їх спільній
власності, розподіл винагороди від комерційного використання об’єкта, здійснювати з
розрахунку:
ПЕРШИЙ СПІВЗАЯВНИК/СПІВВЛАСНИК – ________%
ДРУГИЙ СПІВЗАЯВНИК/СПІВВЛАСНИК – ________%
1.4 Під комерційним використанням СТОРОНИ розуміють отримання доходу шляхом
організації виробництв, надання третім особам ліцензії на використання зазначеного
ОБ’ЄКТА або передача виключних майнових прав на цей ОБ’ЄКТ.
1.5 СТОРОНИ домовилися, що оформлення патенту України на ОБ’ЄКТ ______________
___________________________________________________________________________________________,
(назва об’єкту промислової власності)

діловодство з отримання патенту, витрати пов`язані зі сплатою збору за подання заявки,
мита за отримання патенту та збору за його публікацію, підтримання його чинності,
затрати з маркетингу, продажу, ліцензування та комерціалізацію зазначеного ОБ’ЄКТУ
беруть на себе: ПЕРШИЙ СПІВЗАЯВНИК/СПІВВЛАСНИК патенту ____ %, ДРУГИЙ
СПІВЗАЯВНИК/СПІВВЛАСНИК патенту _____%.
Примітка:
* В тексті можливі зміни в залежності від умов договору.
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1.6 Рішення про відкликання заявки на отримання патенту на ОБ’ЄКТ приймається
СТОРОНАМИ в рамках спільного обговорення між ними. У разі відсутності єдності у
прийнятті рішення СТОРОНИ визначають порядок своїх дій стосовно ОБ’ЄКТУ в
окремому (додатковому) договорі.
1.7 СТОРОНИ прийняли наступне спільне рішення:
Місцем зберігання та обліку виключних прав, що випливають з охоронного документу –
патенту на ОБ’ЄКТ обрати _____________________________________________________.
СПІВЗАЯВНИКУ/СПІВВЛАСНИКУ патенту вжити відповідних заходів для належного
обліку, зберігання охоронного документу, відповідно до законодавчих актів України.
2. ОБОВ`ЯЗКИ МІЖ СПІВЗАЯВНИКАМИ/СПІВВЛАСНИКАМИ ПАТЕНТУ.
2.1 СТОРОНИ вживають всіх заходів, необхідних для одержання патенту України на
ОБ’ЄКТ.
2.2 СТОРОНИ беруть на себе зобов`язання щодо забезпечення конфіденційності отриманих
один від одного відомостей щодо даного ОБ’ЄКТУ і вживатимуть необхідних заходів для
запобігання розголошенню цих відомостей або ознайомленню з ними третіх осіб без
взаємної домовленості.
2.3 При продажі частки на ОБ’ЄКТ третій особі СТОРОНА-продавець зобов`язана
сповістити письмово з зазначенням ціни та інших умов щодо продажу іншу СТОРОНУ.
Якщо друга СТОРОНА відмовиться від покупки частки, що продається, в місячний термін з
дня сповіщання, СТОРОНА-продавець має право продати свою частку будь-якій особі.
2.4 СТОРОНИ надають можливість колективу авторів брати участь у роботах з підготовки
до використання.
2.5 СТОРОНИ надають колективу авторів винагороду за комерційне використання
ОБ’ЄКТУ.
2.6 Сума винагороди колективу авторів СумДУ визначається окремим договором та не
може перевищувати _______ % винагороди від комерційного використання ОБ’ЄКТА,
якщо інше не передбачене договором. Розподіл винагороди між членами колективу авторів
здійснюється за домовленостями між ними.
3. ПРАВА СПІВЗАЯВНИКІВ/СПІВВЛАСНИКІВ ПАТЕНТУ.
3.1 Кожна зі СТОРІН має право використовувати зазначений ОБ’ЄКТ без взаємного
узгодження тільки у наукових, навчальних та інших некомерційних цілях.
3.2 Кожна зі СТОРІН має право на свій розсуд розпоряджатися часткою доходу, одержаного
від комерційного використання ОБ’ЄКТУ.
3.3 Кожна зі СТОРІН має право на продаж своєї частки ОБ’ЄКТУ третій особі, після
письмового сповіщання і узгодження умов з співзаявником/співвласником патенту.
3.4 При продажу частки ОБ’ЄКТУ третій особі кожна зі СТОРІН має переважне право
купівлі цієї частки за ціною, за яку вона продається, і на інших рівних умовах.
3.5 За згодою СТОРІН виключні майнові права на ОБ’ЄКТ можуть бути реалізовані шляхом
передачі виключних прав будь-якій зацікавленій особі. Договір про передачу виключних
прав на ОБ’ЄКТ підлягає реєстрації у Державному патентному відомстві України.
3.6 ПЕРШИЙ СПІВЗАЯВНИК/СПІВВЛАСНИК патентів має право припинити дію
охоронного документу на території України при письмовому узгодженні з ДРУГИМ
СПІВЗАЯВНИКОМ/СПІВВЛАСНИКОМ патенту, так і у разі відсутності зацікавленості з
боку третіх осіб на придбання ліцензії.
3.7 СТОРОНИ мають право припинити підтримання чинності патенту або передати право
на використання патенту третім особам, письмово сповістивши колектив авторів про свої
наміри за три місяці до передбачуваного припинення дії патенту, або передбачуваної
передачі прав на використання патенту третім особам.
3.8 Після прийняття рішення про припинення дії патенту СТОРОНАМИ виноситься
спільне рішення про припинення дії патенту на ОБ’ЄКТ або передачу виключних прав
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співзаявниками/співвласниками патенту

колективу авторів, при отриманні їх письмової згоди.
3.9 У разі відмови колективу авторів прийняти виключні права за патентом на ОБ’ЄКТ,
СТОРОНИ приймають спільне рішення про подальше використання ОБ’ЄКТУ.
4. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ.
Спори, пов`язані з невиконанням СТОРОНАМИ зобов`язань цього договору, вирішуються у
відповідності з чинним законодавством України.
5.СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ.
Цей договір набирає чинності з дня його підписання СТОРОНАМИ і діє до закінчення
строку дії патенту на ОБ’ЄКТ.
6. ІНШІ УМОВИ
6.1 Умови договору можуть змінюватися за згодами СТОРІН.
6.2 Зміни та доповнення до цього договору повинні бути оформлені додатковим договором
з обов`язковим підписом всіх СТОРІН.
6.3 Договір
укладено
у
двох
примірниках,
які
знаходяться
у кожного
СПІВЗАЯВНИКА/СПІВВЛАСНИКА патенту.
7. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН
ПЕРШИЙ СПІВЗАЯВНИК/СПІВВЛАСНИК патенту: Сумський державний університет,
ІПН 054082818192 м. Суми, вул. Римського-Корсакова, буд.2.
ДРУГИЙ СПІВЗАЯВНИК/СПІВВЛАСНИК патенту:________________________________
ПЕРШИЙ
СПІВЗАЯВНИК/СПІВВЛАСНИК
Ректор СумДУ
___________ __________________
(підпис)

ДРУГИЙ
СПІВЗАЯВНИК/СПІВВЛАСНИК
____________ __________________

(ініціали та прізвище)

(підпис)

(ініціали та прізвище)

М.П.

«_____»__________20

р.

«_____»___________ 20

р.

УЗГОДЖЕНО:
Начальник ЦНТЕІ

______________
(підпис)

Начальник юридичного відділу

_____________________
(ініціали та прізвище)

______________
____________________
(підпис)
(ініціали та прізвище)
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СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ДОГОВІР № ___*
про розподіл майнових прав на твір
між авторами об’єкту авторського права та Сумським державним університетом
м. Суми

"___" _____________ 20____ р.

_________________________________________________________________________,
(прізвище, ім’я, по батькові авторів)

які є співавторами об’єкту авторського права, далі – ПЕРШИЙ СПІВЗАЯВНИК, з однієї
сторони, та Сумський державний університет (СумДУ), в особі ректора
_____________________________________________________________________________,
(прізвище, ім’я, по батькові)

який діє на підставі Статуту, далі – ДРУГИЙ СПІВЗАЯВНИК, з іншої сторони, а разом
іменовані – СТОРОНИ, уклали цей Договір про наступне:
1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
Терміни, що використовуються в цьому Договорі, означають:
об'єкти авторського права - твори у галузі науки, літератури і мистецтва;
Решта термінів, що використовуються в Договорі, визначаються згідно із нормами
чинного законодавства України.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
2.1 Предметом Договору є розподіл майнових прав на твір між співавторами об’єкту
авторського права та СумДУ, далі – Твір.
2.2 Під Твором у цьому Договорі розуміється створений творчою працею
ПЕРШОГО СПІВЗАЯВНИКА об’єкт авторського права: _____________________________
(назва об’єкту авторського права)

______________________________________________________________________________.
2.3 СТОРОНАМ належать спільно наступні майнові права інтелектуальної власності на
Твір на весь строк дії авторського права, на всій території світу:
2.3.1. Право використовувати Твір шляхом:
 відтворення (виготовлення одного чи більш екземплярів в будь-якій матеріальній формі);
 первинного або повторного оприлюднення та/або опублікування;
 розповсюдження на території України та за її межами (територія світу);
 подавати до загального відома громадськості таким чином, що її представники можуть
здійснювати доступ до Твору з будь-якого місця та у будь-який час за їх власним
вибором (в тому числі шляхом розміщення на web-сайтах в мережі Інтернет);
 включення як складових частин у збірники та інші подібні компіляції;
 поширення примірників шляхом їхнього первинного продажу, відчуження іншим
способом або шляхом здачі в майновий найом або в прокат, або шляхом іншої передачі
екземплярів до моменту їхнього первинного продажу;
 здавання в майновий найм і/або комерційний прокат після першого продажу, відчуження
іншим способом оригіналу або примірників Твору;
 імпорту та експорту примірників;
 використання у будь-якій іншій формі будь-яким іншим способом.
2.3.2 Виключне право дозволяти використання Твору іншим особам способами та формами,
які передбачені п.2.3.1 Договору.
Примітка:
* В тексті можливі зміни в залежності від умов договору.
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2.3.3 Перешкоджати, в тому числі забороняти, іншим особам здійснювати дії, які
передбачені п.2.3.1 Договору.
2.3.4 Право передавати іншим особам майнові права інтелектуальної власності на Твір, які
передбачені п.2.3.1, 2.3.2, 2.3.3 цього Договору.
2.3.5 Права, які передбачені п.2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4 цього Договору, СТОРОНИ
здійснюють з письмової згоди один одного.
2.4 СТОРОНА має сповістити іншу СТОРОНУ про своє рішення про надання чи ненадання
згоди протягом 5 днів з дня отримання письмового запиту про надання такої згоди.
2.5 За ПЕРШИМ СПІВЗАЯВНИКОМ залишаються особисті немайнові права.
3. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ МАТЕРІАЛЬНОГО НОСІЯ,
НА ЯКОМУ ВТІЛЕНО ТВІР
ПЕРШИЙ СПІВЗАЯВНИК передає ДРУГОМУ СПІВЗАЯВНИКУ матеріальний носій, на
якому втілено Твір, а саме: ___________________________________________________, під
час підписання СТОРОНАМИ цього Договору.
4. ПРАВА СТОРІН
4.1 ПЕРШИЙ СПІВЗАЯВНИК має право:
 на винагороду у разі комерційного використання службового твору;
 доопрацьовувати Твір у разі необхідності.
4.2 ДРУГИЙ СПІВЗАЯВНИК має право використовувати Твір в наукових, навчальних та
інших некомерційних цілях без виплати автору винагороди.
5. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
5.1 ПЕРШИЙ СПІВЗАЯВНИК зобов’язаний:
 повідомляти ДРУГОГО СПІВЗАЯВНИКА про виявлені недоліки Твору і вжити всіх
заходів щодо якнайшвидшої їх ліквідації;
 брати участь у проведенні дій та процедур, необхідних для виконання умов Договору, які
вимагають такої участі з боку ПЕРШОГО СПІВЗАЯВНИКА.
5.2 ДРУГИЙ СПІВЗАЯВНИК зобов’язаний:
 використовувати Твір на умовах, визначених цим Договором;
 дотримуватися особистих немайнових прав ПЕРШОГО СПІВЗАЯВНИКА;
 забезпечувати недоторканність Твору;
 погоджувати з ПЕРШИМ СПІВЗАЯВНИКОМ усі зміни, що вносяться у Твір, у тому
числі супроводження Твору ілюстраціями, передмовами, післямовами, коментарями
тощо.
6. ВИПЛАТА ВИНАГОРОДИ
6.1 СТОРОНИ погоджуються на те, що у разі комерційного використання Твору авторська
винагорода ПЕРШОГО СПІВЗАЯВНИКА буде складати __% від вартості ліцензійної угоди
або договору про відчуження прав інтелектуальної власності.
6.2 Види, порядок та інші умови виплати винагороди ПЕРШОМУ СПІВЗАЯВНИКУ
встановлюються додатковим договором між СТОРОНАМИ.
6.3 СТОРОНИ домовилися, що розподіл коштів між сторонами здійснюється відповідно до
п.6.1 Договору та не передбачає інших, ніж визначені в п.6.1 Договору, виплат для
ПЕРШОГО СПІВЗАЯВНИКА.
7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ДОГОВОРУ
7.1 У випадку порушення зобов’язання, СТОРОНИ несуть відповідальність, визначену
чинним в законодавством та цим Договором.
7.2 СТОРОНА, яка не виконала або неналежним чином виконала зобов’язання за цим
Договором, повинна відшкодувати іншій СТОРОНІ завдані збитки в повному обсязі.
8. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
8.1 СТОРОНИ зобов’язуються вирішувати будь-який спір шляхом переговорів та у
досудовому порядку.
8.2 У разі неможливості вирішення спору шляхом переговорів та в досудовому порядку,
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спір може бути передано для вирішення у суді.
9. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ
9.1 СТОРОНИ не несуть відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов
Договору за умов виникнення форс-мажорних обставин.
9.2 По завершенню таких обставин СТОРОНА, яка не виконала свої зобов’язання за
Договором, повинна виконати їх у терміни, на які було призупинено виконання зобов’язань.
9.3 СТОРОНА не має права посилатися на форс-мажорні обставини у випадку, коли вони
розпочалися у момент прострочення нею виконання її обов’язків за Договором.
10. ІНШІ УМОВИ
10.1 Договір набирає чинності з моменту його підписання СТОРОНАМИ та діє протягом
всього строку чинності авторських прав на Твір.
10.2 Будь-які зміни і доповнення до цього Договору дійсні за умови, що вони вчинені у
письмовій формі та підписані СТОРОНАМИ.
10.3 СТОРОНИ повинні у 30-денний термін письмово повідомити одна одну про зміну
місцезнаходження, надати іншу інформацію, необхідну для виконання зобов’язань
СТОРОНАМИ за цим Договором.
10.4 З усіх питань, не передбачених цим Договором, СТОРОНИ керуються чинним
законодавством України.
10.5 Договір укладений в двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному
кожній із СТОРІН.
11. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН:
ПЕРШИЙ СПІВЗАЯВНИК: ____________________________________________________
____________________________________________________
ДРУГИЙ СПІВЗАЯВНИК: Сумський державний університет, ІПН 054082818192
40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2
ПЕРШИЙ СПІВЗАЯВНИК:

ДРУГИЙ СПІВЗАЯВНИК
Ректор СумДУ

___________
(підпис)

__________________

(ініціали та прізвище)

____________ __________________
(ініціали та прізвище)

(підпис)

М.П.
«_____»__________20

р.

«_____»___________ 20

р.

УЗГОДЖЕНО:
Начальник ЦНТЕІ
Начальник юридичного відділу

______________
(підпис)

_____________________

______________
(підпис)

____________________

(ініціали та прізвище)

(ініціали та прізвище)
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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Сумський державний університет
__________________________________________________________________
(назва структурного підрозділу)

Начальнику ЦНТЕІ

Відділ управління захистом інтелектуальної власності

__________________________________

СЛУЖБОВА ЗАПИСКА
про проведення патентних досліджень
«__» _________20___

Суми

№ _______

При виконанні ___________________________________________________________________
(науково-дослідної, дослідно-конструкторської, науково-методичної,

________________________________________________________________________________
навчальної роботи, назва роботи)

виникла необхідність у проведенні патентних досліджень на тему_______________________
_______________________________________________________________________________________________
(назва теми, характеристика об’єкта права промислової власності)

Прошу для виконання цієї роботи залучити фахівців Центру науково-технічної і економічної
інформації, як співвиконавців. Пошук здійснити за патентною документацією держав
_______________________________________________________________________________
(вказати держави, в патентно-інформаційних базах яких буде проводитися пошук)

на глибину _____ років.

______________________________
(посада керівника структурного
підрозділу)

______________________
(підпис)

_____________________________
(ініціали та прізвище керівника)

Фінансування витрат для проведення патентних досліджень в обсязі1) ________ грн
провести за рахунок (необхідне підкреслити)2):
o накладних витрат НДЧ;
o коштів наукових господарчих договорів і грантів;
o коштів субрахунків інститутів, факультетів, кафедр, інших структурних підрозділів
СумДУ;
o інше_____________________________________________________________________
_
______________________________

_________________

(посада керівника структурного підрозділу,
за кошти якого буде здійснюватися фінансування)3)

(підпис)

Служба обліку коштів за визначеними джерелами
Начальник відділу
моніторингу платних послуг4)

___________________________

(ініціали та прізвище керівника)

________________ ________________________
(підпис)

___________________
(підпис)

(ініціали та прізвище)

__________________________
(ініціали та прізвище керівника)
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Примітка:
1) Джерело фінансування визначається відповідно до «Положення про організацію захисту прав інтелектуальної власності у
Сумському державному університеті».
2) Обсяг витрат на проведення патентних досліджень встановлюється наказом по університету на основі кошторису, який
розробляється департаментом бізнес-процесів на основі даних керівника відділу управління захистом інтелектуальної
власності ЦНТЕІ, затверджується та переглядається відповідно до «Положення про організацію захисту прав
інтелектуальної власності у Сумському державному університеті».
3) Візується:
- начальником НДЧ у разі, якщо патентні дослідження проводяться в рамках виконання робіт за рахунок коштів загального
фонду державного бюджету, наукових господарчих договорів та грантів;
- керівником структурного підрозділу, де працює (навчається) автор, якщо патентні дослідження проводяться в рамках
виконання інших робіт, не зазначених у попередньому абзаці (зокрема, в межах робочого часу професорсько-викладацького
складу, досліджень у рамках кваліфікаційних робіт, дисертацій доктора філософії і доктора наук особами, що навчаються
тощо).
4) Віза необхідна у разі фінансування з коштів субрахунків структурних підрозділів СумДУ.
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СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ДОГОВІР №___*
між автором (авторами) і Сумським державним університетом про винагороду
м. Суми

«_____» ___________20__ р.

Керуючись нормами Четвертої книги Цивільного кодексу України (ЦКУ),
відповідно Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», «Про охорону
прав на промислові зразки», «Про авторське право і суміжні права»
______________________________________________________________________________,
(посада, прізвище, ім'я та по батькові автора(ів) об’єктів права інтелектуальної власності)

який(і) є автором(авторами), далі – АВТОР (АВТОРИ), об’єкта права інтелектуальної
власності, далі – ОБ’ЄКТ _________________________________________________________
(назва об’єкту та номер патенту, свідоцтва чи рішення)

і Сумський державний університет (СумДУ) в особі ректора __________________________
______________________________________________________________________________,
(прізвище, ім’я, по батькові)

який діє на підставі Статуту, іменовані далі СТОРОНАМИ, враховуючи «Положення про
організацію захисту прав інтелектуальної власності у Сумському державному
університеті», уклали Договір про наступне:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1 Предметом договору є виплата винагороди за ___________________________________
_______________________________________________________________________________
(Зазначити:використання в наукових, навчальних, господарських та інших цілях (при наявності акту про
впровадження); надання ліцензії на використання ОБ’ЄКТУ третій особі в Україні чи за кордоном; передачі
виключних майнових прав на використання ОБ’ЄКТУ третій особі)

1.2 СТОРОНИ домовилися, що СумДУ згідно законодавства України, «Положення про
організацію захисту прав інтелектуальної власності у Сумському державному університеті»
та умовами Договору_____________________________________________________________
(вказуються усі Угоди, що укладались між автором(ами) та СумДУ стосовно цього об’єкту)

_______________________________________________________________________________
сплачує АВТОРУ(АВТОРАМ) винагороду за використання ОБ’ЄКТУ
_______________________________________________________________________________
(найменування об'єкта, № патенту, свідоцтва або рішення)

за такими умовами:
Варіант А (заохочувальна одноразова винагорода)
1.3. Розмір винагороди складає ________________________________________________ грн.
(прописом)

1.4 Порядок виплати ____________________________________________________________
(готівковий, безготівковий)

1.5 Винагорода сплачується одноразово і зараховується на особовий картковий рахунок
АВТОРА (АВТОРІВ)

Примітка:
*) В тексті можливі зміни в залежності від умов договору.
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1.6 Строки виплати винагороди не пізніше _______ місяців після одержання охоронного
документа або не пізніше _______ місяців від______________________________________
_____________________________________________________________________________
(дати надання ліцензій; підписання ліцензійного договору; підписання договору (контракту) на поставку
продукції; підписання акту про впровадження ОБ’ЄКТУ).

Варіант Б (періодична винагорода)
1.3 Розмір винагороди складає ______% (______________ відсотків)
(прописом)

від ___________________________________________________________________________,
(зазначається показник результатів економічної діяльності)

визначеного згідно з ____________________________________________________________
(вказується методика визначення вибраного показника)

яка зараховується на особовий картковий рахунок АВТОРА (АВТОРІВ).
1.4 Винагорода сплачується протягом _________________________________________
______________________________________________________________________________
(строку дії (виключних) майнових прав; протягом строку дії ліцензії або ліцензійного договору і (або) договору
(контракту) на поставку продукції або певний період використання ОБ’ЄКТУ в наукових, навчальних,
господарських та інших цілях.)

1.5 Періодичність виплати винагороди ____________________________________________,
(щомісячно, щоквартально щорічно)

починаючи від дати _____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(підписання акту про впровадження ОБ’ЄКТУ, починаючи від дати набрання чинності відповідного договору)

1.6 Строки виплати винагороди не пізніше ________ місяців _________________________
______________________________________________________________________________
(по завершенню періоду, за який сплачується винагорода; після отримання кожного ліцензійного платежу від
ліцензіата, і (або) завершення чергового встановленого цим договором періоду).

1.7 Порядок виплати ___________________________________________________________.
( готівковий, безготівковий)

1.8 Інші умови виплати_________________________________________________________.
1.9 У разі прийняття рішення про передачу права на охоронний документ іншій особі,
забезпечити у договорі про передачу прав захист прав АВТОРА(АВТОРІВ) на рівні, не
нижчому ніж у цьому договорі.
2. ІНШІ УМОВИ
2.1 На вимогу однієї із СТОРІН, але за їх взаємною згодою, умови договору можуть бути
переглянуті. Підставою цього може бути зміна цін і тарифів, які установлюються
централізованим порядком, зміна в законодавстві України тощо.
2.2 Зміни та доповнення до цього договору мають бути оформлені додатковим договором
або двостороннім протоколом до цього договору з обов'язковим підписом сторін.
3. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
3.1 Спори, пов'язані з тлумаченням та виконанням СТОРОНАМИ умов цього договору,
вирішуються шляхом переговорів, при цьому АВТОР(АВТОРИ) мають право для участі в
переговорах залучати ___________________________________________________________ .
3.2 У разі неможливості вирішення спору шляхом переговорів та в досудовому порядку,
спір може бути передано для вирішення у суді.
4. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
4.1 Цей договір набирає чинності з дня його підписання сторонами.
4.2 Цей договір укладено строком на______________________________________________ .
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4.3 По завершенню зазначеного у підпункті 4.2 строку дії договору, умови, пов'язані з
грошовими виплатами, продовжують діяти аж до завершення розрахунків по цьому
договору.
5. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН
АВТОР (АВТОРИ): ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
СумДУ: Сумський державний університет, ІПН 054082818192
40007, м. Суми, вул. Римського - Корсакова, буд.2
АВТОР (АВТОРИ):

Від СумДУ:
Ректор

___________

__________________

(підпис)

____________ __________________

(ініціали та прізвище)

(підпис)

(ініціали та прізвище)

М.П.

«_____»__________20

р.

«_____»___________ 20

р.

УЗГОДЖЕНО:
Начальник ЦНТЕІ

______________
(підпис)

Начальник юридичного відділу

_____________________

______________
(підпис)

(ініціали та прізвище)

____________________
(ініціали та прізвище)
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СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ДОГОВІР
між співавторами про вклад у створення об'єкта права інтелектуальної власності
та розподіл винагороди
м. Суми

«____» ___________ 20__ р.

Ми, які нижче підписалися,______________________________________________,
_____________________________________________________________________________,
_____________________________________________________________________________,
_____________________________________________________________________________,
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, далі – ОБ’ЄКТ, під назвою ________________________________
__________________________________________________________, який, на нашу думку,
відповідає вимогам законодавства, що висуваються до_______________________________
(вид 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 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, що додається)

3. Ми погоджуємося з тим, що створений нами _____________________________________
_____________________________________________________________________________
(назва об'єкта права інтелектуальної власності)

є службовим для ______________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові працівників СумДУ)

та не є службовим для __________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові співавторів, що не працюють в СумДУ)

4. СПІВАВТОРИ погодилися передати право на подання заявки та одержання патенту,
свідоцтва, рішення на __________________________________________________________
(назва об’єкту інтелектуальної власності)

Сумському державному університету, далі - ВЛАСНИК
5. СПІВАВТОРИ домовилися про те, що відповідно до вкладу у створення
______________ _____________________________________________________ будь-яка
(назва об'єкта права інтелектуальної власності)

винагорода, що її ВЛАСНИК буде сплачувати за комерційне використання ОБ’ЄКТУ
складає для
1.____________________________________ __________________%.
(прізвище, ім’я, по батькові)

2.____________________________________ __________________%.
(прізвище, ім’я, по батькові)

3.____________________________________ __________________%.
(прізвище, ім’я, по батькові)
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6. СПІВАВТОРИ домовилися, що всі спірні питання щодо створеного ними ОБ'ЄКТА
вони вирішуватимуть за взаємною згодою. У разі неможливості досягти взаємної згоди
СПІВАВТОРИ звернуться до компетентної особи або ж до суду.
7. Інші умови__________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Укладено "____"______20__ року у ____ примірниках, один з яких знаходиться у
ВЛАСНИКА.

____________________
(підпис)

____________________
(підпис)

____________________
(підпис)

____________________________
(ініціали та прізвище)

____________________________
(ініціали та прізвище)

____________________________
(ініціали та прізвище)
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ДОДАТОК
до Договору
між співавторами об'єкта права
інтелектуальної власності
«____»__________20__ р.

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 ______________________________________________
(вид об'єкта права інтелектуальної власності)

під назвою ____________________________________________________________________
(повне найменування об'єкта права інтелектуальної власності)

№

Прізвище, ініціали

____________________
(підпис)

____________________
(підпис)

____________________
(підпис)

____________________
(підпис)

Вклад
Виконана робота

Відсоток

____________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

____________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

____________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

____________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

* складається і додається до Договору у разі неоднакового вкладу у створення об'єкта
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СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ЛІЦЕНЗІЙНИЙ ДОГОВІР № ____*
виключної (невиключної) ліцензії на використання винаходу (корисної моделі)
м. Суми

"___"___________ 20__ р.

Сумський
державний
університет
(СумДУ),
в
особі
ректора
___________________________, що діє на підставі Статуту університету, далі – ЛІЦЕНЗІАР,
(прізвище, ім’я, по батькові)

та _____________________________________________________________________________,
(назва організації(для юридичної особи), прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи)

в особі __________________________________________________, що діє на підставі Статуту
(посада, прізвище, ім’я, по батькові)

__________________ далі – ЛІЦЕНЗІАТ, та _________________________________________,
(посада, прізвище, ім’я, по батькові співробітника(ів) СумДУ)

далі – АВТОР, разом СТОРОНИ, беручи до уваги, що:
ЛІЦЕНЗІАР є власником патенту України на винахід (корисну модель) № ___________,
____________________________, а ____________________________________________ є
(назва патенту)

(посада, прізвище, ім’я, по батькові співробітника(ів) СумДУ)

працівником СумДУ та АВТОРОМ винаходу (корисної моделі) № _________________ ,
ЛІЦЕНЗІАТ бажає придбати на умовах даного договору виключну (невиключну) ліцензію
на використання винаходу (корисної моделі), на який одержано патент України,
__________________________________________________________________________
(номер та назва патенту)

з метою виготовлення, застосування, ввезення, пропозицій до продажу, продажу та іншого
введення в господарський оборот продукту, виготовленого на основі зазначеного винаходу
(корисної моделі), а також застосування способу, який охороняється патентом (в договорі
може бути зазначено будь-яке поєднання видів використання), СТОРОНИ домовились про
наступне:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1 ЛІЦЕНЗІАР, будучи власником патенту № _______________________________________
(номер та назва патенту)

передав, а ЛІЦЕНЗІАТ отримав виключну (невиключну) ліцензію на використання
винаходу (корисної моделі) в межах строку дії патентів на території
______________________.
1.2 ЛІЦЕНЗІАТ отримує на умовах цього Договору ліцензію на використання винаходу
(корисної моделі), на якій одержано патент № _____ з метою виготовлення, застосування,
ввезення, пропозицій до продажу, продажу та іншого введення в господарський оборот
продукту, виготовленого на основі зазначених промислових зразків, а також застосування
способу, який охороняється патентами (в договорі може бути зазначено будь-яке поєднання
видів використання).
2. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
Терміни, що використовуються у цьому Договорі, означають:
2.1 "Патенти" - одержані ЛІЦЕНЗІАРОМ патенти (додаток № __).
2.2 "Продукція за ліцензію" - (продукція, яка виготовлятиметься на основі ліцензії)
______________________________________________________________________________.
2.3 "Спеціальна продукція" - продукція, що не охоплюється визначенням, яке наведено у
п. 1.2 цього Договору, і додатково розроблена ЛІЦЕНЗІАРОМ з використанням винаходу
Примітка:
* В тексті можливі зміни в залежності від умов договору.
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(корисної моделі), що охороняються законом.
2.4 "Спеціальне обладнання" - обладнання, необхідне для виготовлення продукції за
ліцензією (додаток № __).
2.5 "Конфіденційність" - дотримання заходів щодо попередження випадковою або
навмисного розголошення відомостей, що стосуються патентів, третім особам.
2.6 "Звітний період" - період діяльності ЛІЦЕНЗІАТА щодо виконання умов цього
Договору протягом кожних _________ місяців, що обчислюються з моменту набрання
чинності цим договором.
2.7 "Територія" (регіони відповідно до адміністративного-територіального поділу)
_______________________________________________________________________________
2.8 "Платежі нетто" - платежі, при яких всі можливі збори і податки сплачує ЛІЦЕНЗІАР.
3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
3.1 ЛІЦЕНЗІАР надає ЛІЦЕНЗІАТОВІ на строк дії цього договору і за винагороду
виключну (невиключну), ліцензію на використання винаходу (корисної моделі), які
охороняються патентами.
При цьому ЛІЦЕНЗІАТОВІ надається право:
- на виготовлення, застосування, ввезення, пропозицію до продажу, продажу та інше
введення в господарський оборот продукції за ліцензією та/або спеціальної продукції
(зокрема, з використанням у разі потреби спеціального обладнання, комплектуючих вузлів
деталей і сировини, що застосовуються ЛІЦЕНЗІАРОМ на території).
(При виключній ліцензії)
- може (не може) в межах строку дії виданої ліцензії та в обсязі переданих йому прав
видавати ліцензію на використання винаходу (корисної моделі) іншим особам.
(При невиключній ліцензії)
- ЛІЦЕНЗІАР зберігає за собою право самому використовувати винахід (корисну модель) та
продавати ліцензії третім особам.
4. ТЕХНІЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
4.1 Уся технічна документація, яка є необхідною і достатньою для виробництва продукції за
ліцензією (додаток №__), передається ЛІЦЕНЗІАРОМ уповноваженому представникові
ЛІЦЕНЗІАТА в ________________________________________ ________________ мовою
(адреса місця передачі)

в ____ примірниках протягом _________________ з дня набрання чинності цим Договором.
4.2 При передачі технічної документації складається приймально-здавальний акт за
підписами уповноважених представників обох СТОРІН. Якщо ЛІЦЕНЗІАТ або його
представник не з'являться у строк, встановлений для передачі, ЛІЦЕНЗІАР може переслати
документацію рекомендованою поштою на адресу і за рахунок ЛІЦЕНЗІАТА.
Датою передачі вважається відповідно дата підписання приймально-здавального акту або
дата поштового штемпеля на накладній.
4.3 Якщо ЛІЦЕНЗІАТ при передачі або протягом 3 (трьох) місяців після одержання ним
документації встановить неповноту або неправильність одержаної ним від ЛІЦЕНЗІАРА
документації, то ЛІЦЕНЗІАР повинен протягом 3 (трьох) тижнів після надходження
письмової претензії передати документацію, якої не вистачає, або виправити виявлені
недоліки і передати відкореговану документацію ЛІЦЕНЗІАТОВІ. У цьому разі датою
передачі документації вважатиметься дата передачі документації, якої не вистачало, або
відкорегованої документації відповідно до положень абз. 2 п. 4.2 цього Договору.
4.4 ЛІЦЕНЗІАТ має право розмножити документацію для своїх потреб, але за умови
дотримання зобов'язань щодо забезпечення конфіденційності.
5. УДОСКОНАЛЕННЯ І ПОЛІПШЕННЯ
5.1 Протягом строку чинності цього договору СТОРОНИ зобов'язуються негайно
інформувати одна одну про всі здійснені ними удосконалення, що стосуються патентів,
продукції за ліцензією і спеціальної продукції.
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5.2 СТОРОНИ зобов'язуються в першу чергу пропонувати одна одній усі вищезазначені
удосконалення та поліпшення. Умови їх передачі погоджуватимуться СТОРОНАМИ
додатково.
Удосконалення та поліпшення, захищені патентами, або щодо яких подано заявки на
одержання патентів, вважаються належними тій СТОРОНі, яка їх створила.
У разі відмови будь-якої із СТОРІН або неодержання від неї відповіді на пропозицію, що
стосується використання удосконалень та поліпшень, протягом ______ місяців друга
СТОРОНА може запропонувати ці удосконалення та поліпшення третім особам.
6. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
6.1 ЛІЦЕНЗІАР заявляє, що на момент підписання цього Договору йому нічого не відомо
про права третіх осіб, які могли б бути порушені наданням цієї ліцензії.
6.2 ЛІЦЕНЗІАР заявляє про технічну здійсненність виробництва продукції за ліцензією на
підприємстві(ах) ЛІЦЕНЗІАТА і про можливість досягнення показників, передбачених цим
договором, за умови повного дотримання ЛІЦЕНЗІАТОМ технічних умов та інструкцій
ЛІЦЕНЗІАРА.
Механічні, технологічні, техніко-економічні та інші показники продукції за ліцензією
наведені у додатку № ____ до цього Договору.
6.3 ЛІЦЕНЗІАР заявляє, що технічна документація та інші матеріали, які передаються
ЛІЦЕНЗІАТОВІ, будуть комплектними та якісно виготовленими відповідно до чинних норм
і стандартів (СТОРОНИ можуть передбачити й інші вимоги щодо документації та іншої
інформації).
6.4 ЛІЦЕНЗІАТ зобов'язується виготовляти продукцію за ліцензією у повній відповідності з
одержаною технічною документацією та інструкціями ЛІЦЕНЗІАРА в частині, що
стосується винаходу (корисної моделі).
7. ТЕХНІЧНА ДОПОМОГА В ОСВОЄННІ ВИРОБНИЦТВА
ПРОДУКЦІЇ ЗА ЛІЦЕНЗІЄЮ
7.1 Для надання технічної допомоги ЛІЦЕНЗІАТОВІ в освоєнні виробництва продукції за
ліцензією, а також для навчання персоналу ЛІЦЕНЗІАТА методам та прийомам роботи
щодо виготовлення і застосування продукції за ліцензією ЛІЦЕНЗІАР на прохання
ЛІЦЕНЗІАТА відряджає на підприємство(-а) ЛІЦЕНЗІАТА потрібну кількість спеціалістів.
ЛІЦЕНЗІАТ повідомляє ЛІЦЕНЗІАРА про своє прохання за ________ місяців до дати
можливого виїзду спеціалістів.
7.2 ЛІЦЕНЗІАТ забезпечую спеціалістів ЛІЦЕНЗІАРА на час перебування на підприємстві
ЛІЦЕНЗІАТА приміщеннями у готелі, транспортними засобами для проїзду до місця
роботи і назад, телефонно зв'язком та іншими видами обслуговування, погодженими між
СТОРОНАМИ.
7.3 Всі витрати, пов'язані з відрядженням спеціалістів з метою надання необхідної технічної
допомоги, включаючи оплату вартості залізниці або авіаквитків до місця їх призначення і
назад, перевезення багажу, а також винагороду залежно від кваліфікації спеціалістів, несе
ЛІЦЕНЗІАТ за такими ставками: ___________________.
7.4 У разі звернення ЛІЦЕНЗІАТА до ЛІЦЕНЗІАРА з проханням про відвідування
підприємств, які виготовляють продукцію за ліцензією, з метою ознайомлення з їх
виробництвом і обладнанням на місці, ЛІЦЕНЗІАР задовольняє таке прохання.
Усі витрати, пов'язані з відвідуванням і перебуванням спеціалістів на підприємствах
ЛІЦЕНЗІАРА, несе ЛІЦЕНЗІАТ.
7.5 На прохання ЛІЦЕНЗІАТА і за його рахунок ЛІЦЕНЗІАР поставляє йому зразки
продукції за ліцензією і матеріалів, а також спеціальне обладнання, необхідне для
виробництва продукції за ліцензією.
8. ПЛАТЕЖІ
8.1 За надання прав, що передбачені даним договором, за технічну документацію та
іншу інформацію, що наведена в Додатку № ___, ЛІЦЕНЗІАТ сплачує винагороду у
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розмірі ________________________, яка розподіляється між ЛІЦЕНЗІАРОМ та
АВТОРОМ, відповідно до протоколу узгодження договірної ціни, який є додатком №
___ до цього договору, ЛІЦЕНЗІАРУ – _______________________ в тому числі ПДВ
_________________, АВТОРУ – _____________________ протягом 10 днів від дня
підписання цього договору.
8.2 Платежі за п. 8.1 здійснюються на розрахунковий рахунок ЛІЦЕНЗІАРА та
шляхом банківського переказу коштів на розрахунковий рахунок АВТОРА.
8.3 Поточні відрахування (роялті) проводяться ЛІЦЕНЗІАТом протягом ______ днів, що
йдуть за звітним періодом.
8.4 Після припинення строку дії цього Договору його положення використовуватимуться до
того часу, поки не будуть остаточно відрегульовано платежі, зобов'язання з яких виникли в
період його дії.
9. ІНФОРМАЦІЯ І ЗВІТНІСТЬ
9.1 ЛІЦЕНЗІАТ протягом _____ днів, що йдуть за звітним періодом, надає ЛІЦЕНЗІАРОВІ
зведені бухгалтерські дані з обсягу виробництва і реалізації продукції за ліцензією і
спеціальної продукції протягом звітного періоду, а також відомості про продажну ціну
продукції за ліцензією і спеціальної продукції.
9.2 ЛІЦЕНЗІАР має право проводити перевірку даних, які відносяться до обсягу
виробництва і реалізації продукції за ліцензією і спеціальної продукції на підприємствах
ЛІЦЕНЗІАТА за звітними бухгалтерськими даними відповідно до п. 2.6 цього Договору.
ЛІЦЕНЗІАТ зобов'язується забезпечувати можливість такої перевірки.
10. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ
10.1 СТОРОНИ беруть на себе зобов'язання із збереження конфіденційності отриманих від
ЛІЦЕНЗІАРА технічної документації та інформації, які відносяться до виробництва
продукції за ліцензією і спеціальної продукції.
СТОРОНИ вживатимуть усіх необхідних заходів, щоб запобігти повному або частковому
розголошенню вказаних даних або ознайомленню з ними третіх осіб.
10.2 З переданою документацією, інформацією будуть ознайомлені тільки ті особи із
персоналу підприємств ЛІЦЕНЗІАТА та його партнерів з кооперації, які безпосередньо
пов'язані з виробництвом продукції за ліцензією.
10.3 У разі розголошення ЛІЦЕНЗІАТОМ або його партнерами даних, які містяться у
вказаній документації, та інформації, ЛІЦЕНЗІАТ відшкодовує ЛІЦЕНЗІАРОВІ понесені у
зв'язку з цим збитки. Таку саму відповідальність несе ЛІЦЕНЗІАР.
11. ЗАХИСТ ПРАВ, ЩО ПЕРЕДАЮТЬСЯ
11.1 Протягом всього строку дії цього Договору ЛІЦЕНЗІАТ визнає і буде визнавати
дійсність прав, що випливають із платежів ЛІЦЕНЗІАРА.
11.2 ЛІЦЕНЗІАР зобов'язується підтримувати чинність патентів протягом усього строку дії
цього Договору.
Якщо ЛІЦЕНЗІАР намагається припинити підтримання чинності патентів, він завчасно
інформує про це ЛІЦЕНЗІАТА, і в цьому випадку СТОРОНИ врегульовують свої
відносини,
які
випливають
із
цього
Договору,
наступним
чином
____________________________________.
11.3 Про випадки протиправного використання третіми особами винаходів (корисних
моделей), які захищені патентами ЛІЦЕНЗІАРА на території, що стали відомі
ЛІЦЕНЗІАТУ, він негайно повідомляє ЛІЦЕНЗІАРА.
У випадку коли ЛІЦЕНЗІАТОВІ будуть пред'явлені претензії або позови з приводу
порушення ним прав третіх осіб у зв'язку з використанням ліцензії за цим Договором,
ЛІЦЕНЗІАТ повідомляє про це ЛІЦЕНЗІАРА.
В обох випадках ЛІЦЕНЗІАР зобов'язується врегульовувати такі претензії або вчиняти інші
дії, що виключають виникнення витрат і збитків для ЛІЦЕНЗІАТА.
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11.4 У разі якщо ЛІЦЕНЗІАТ дійде висновку про доцільність патентування за кордоном
винаходів (корисних моделей) ЛІЦЕНЗІАРА, за якими ще не отримані патенти в цих
країнах, він доводить свою думку до відома ЛІЦЕНЗІАРА. Останній приймає рішення про
доцільність правової охорони своїх винаходів (корисних моделей) за кордоном з
урахуванням інтересів ЛІЦЕНЗІАТА.
Усі витрати, які пов'язані з таким патентуванням, розподіляються між СТОРОНАМИ за їх
додатковою угодою.
11.5 У разі якщо ЛІЦЕНЗІАТ дійде висновку про можливість і доцільність продажу за
кордон ліцензії на продукцію за ліцензією і спеціальну продукцію, він інформує про це
ЛІЦЕНЗІАРА, і СТОРОНИ спільно вчиняють відповідні дії і домовляються про розподіл
валютного виторгу.
11.6 У разі якщо ЛІЦЕНЗІАТ дійде до висновку про доцільність експорту продукції за
ліцензією і/або спеціальної продукції, він повідомляє про це ЛІЦЕНЗІАРА.
Порядок і валюта платежів на користь ЛІЦЕНЗІАРА в цьому випадку будуть узгоджені
СТОРОНАМИ додатково.
12. РЕКЛАМА
12.1 ЛІЦЕНЗІАТ зобов'язується вказувати у відповідних рекламних матеріалах, а також на
продукції за ліцензією і спеціальній продукції, яка випускається на його підприємствах, що
ця продукція виготовляється за ліцензією ЛІЦЕНЗІАРА.
12.2 Питання про використання ЛІЦЕНЗІАТОМ знаку для товарів та послуг ЛІЦЕНЗІАРА
СТОРОНИ врегульовують окремими угодами.
13. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН І ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
13.1 У випадку порушення своїх зобов'язань за цим Договором СТОРОНИ несуть
відповідальність, визначену цим Договором та чинним в Україні законодавством.
Порушенням зобов'язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з
порушенням умов, визначених змістом зобов'язання.
13.2 СТОРОНИ не несуть відповідальності за порушення своїх зобов'язань за цим
Договором, якщо воно сталося не з їх вини. СТОРОНА вважається невинуватою, якщо вона
доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов'язання.
13.3 СТОРОНА, що не виконала умов п. п. 6.1 – 6.4 цього Договору, повинна відшкодувати
іншій СТОРОНІ збитки, заподіяні їй у зв'язку з цим невиконанням зобов'язання, у межах
______________________________________________________________________________.
13.4 За порушення строків передачі технічної документації та іншої необхідної інформації
відповідно до розділу 3 цього Договору ЛІЦЕНЗІАР сплачує ЛІЦЕНЗІАТОВІ штраф, що
обчислюється у розмірі ________, але не більше ________.
13.5 Розмір відшкодування збитків і нарахованої неустойки (штрафу) за допущені
СТОРОНОЮ порушення умов Договору не може в сукупності перевищувати суми, які
відповідно до розділу 7 цього Договору підлягають виплаті ЛІЦЕНЗІАРОВІ, якщо
СТОРОНИ не домовилися про інше.
13.6 Усі спори, що пов'язані із цим Договором, його укладанням або такі, що виникають в
процесі виконання умов цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між
представниками СТОРІН. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він
вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого
спору у порядку, визначеному відповідним чинним в Україні законодавством.
14. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ
14.1 Цей Договір є чинним до "_______" ___________ ________р. з можливістю його
пролонгації за відсутності заперечень СТОРІН проти цього і набирає чинності з дати його
реєстрації в уповноваженому органі.
14.2 Цей Договір має силу на території дії патентів № ___________.
14.3 Всі зміни і доповнення до цього Договору вносяться у письмовій формі. Вони мають
бути підписані уповноваженими на це особами та зареєстровані у встановленому порядку.
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Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні
угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору,
втрачають юридичну силу.
14.4 Зміни в цей Договір можуть бути внесені за взаємною згодою СТОРІН, що
оформляється додатковою угодою до цього Договору.
14.5 Зміни та доповнення, додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною
частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі та
підписані уповноваженими на те представниками СТОРІН.
14.6 Усі правовідносини, що виникають у зв'язку з виконанням умов цього Договору і не
врегульовані ним, регламентуються нормами чинного в Україні законодавства.
14.7 Цей Договір складений українською мовою, на ____ сторінках у _______ примірниках,
кожний з яких має однакову юридичну силу.
14. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН
ЛІЦЕНЗІАР: Сумський державний університет, ІПН 054082818192
40007, м. Суми, вул. Римського - Корсакова, буд.2
АВТОР (АВТОРИ): _____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
ЛІЦЕНЗІАТ: ___________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Додатки:
Додаток № 1. Копії патенту.
Додаток № 2. Перелік спеціального обладнання.
Додаток № 3. Технічна документація.
Додаток № 4. Механічні, технологічні, техніко-економічні та інші показники продукції за
ліцензією.
ЛІЦЕНЗІАР

АВТОР:

ЛІЦЕНЗІАТ::

Ректор
_______

_____________

_______ ______________

(підпис)

(ініціали та прізвище)

(підпис)

М.П.

«_____»_________20

(ініціали та прізвище)

______

______________

(підпис) (ініціали та прізвище)

М.П.

р. «_____»____________20

р.

«_____»____________20

УЗГОДЖЕНО:
Начальник ЦНТЕІ

______________
____________________
(підпис)
(ініціали та прізвище)
Головний бухгалтер
______________
____________________
(підпис)
(ініціали та прізвище)
Начальник юридичного відділу ______________
____________________
(підпис)
(ініціали та прізвище)

р.

МОН
Положення про організацію захисту прав інтелектуальної власності у СумДУ
України
Додаток 14 – Зразок договору про надання інформаційно-аналітичних послуг з
захисту прав інтелектуальної власності
СумДУ

Стор. 61
Версія 02

Форма за версією 01
Затверджено наказом ректора
№0578-І від 15.12.2017 р.

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ДОГОВІР №___*
про надання інформаційно-аналітичних послуг
з захисту прав інтелектуальної власності
м. Суми

«____» _________ 20

р.

Сумський державний університет, далі – ВИКОНАВЕЦЬ, в особі ректора
____________________________________, що діє на підставі Статуту університету, з одного
(прізвище, ім’я, по-батькові)

боку, та ________________________________________________________________________,
(назва організації(для юридичної особи), прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи)

в особі __________________________________________________, що діє на підставі Статуту
(посада, прізвище, ім’я, по батькові)

________________________________________________, далі – ЗАМОВНИК, з іншого боку,
разом СТОРОНИ, уклали цей Договір про наступне:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. ЗАМОВНИК доручає та оплачує, а ВИКОНАВЕЦЬ приймає на себе зобов'язання
надати
ЗАМОВНИКУ
інформаційно-аналітичні
послуги
(далі - Послуги):
Інформаційно-аналітичні послуги з ______________________________________________
(назва інформаційно-аналітичних послуг, код послуги за ДК)

1.2. Зміст і терміни виконання основних етапів визначаються календарним планом, що є
додатком № __ цього договору.
2. ВАРТІСТЬ РОБІТ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
2.1. Вартість робіт у відповідності до протоколу узгодження договірної ціни, який є
додатком № ___ до цього договору, на момент укладення договору складає ____________
_____________________________________________________________________________
2.2. Вартість Послуг може бути змінена в разі прийняття законодавчих та інших
нормативних актів, що впливають на суму витрат ВИКОНАВЦЯ на виконання
замовлення. Зміна вартості Послуг оформлюється додатковою угодою.
У разі недосягнення згоди щодо зміни вартості Послуг і не підписання додаткової угоди
СТОРОНИ мають право в односторонньому порядку розірвати цей Договір. В цьому
випадку оплаті підлягають Послуги, які фактично надані ВИКОНАВЦЕМ до дати
прийняття законодавчих та інших нормативних актів.
Розрахунок вартості фактично наданих Послуг здійснюється на підставі
Узгодженого кошторису витрат, наведеного в додатку № __ до цього Договору.
2.3. ВИКОНАВЕЦЬ має право самостійно змінювати суми витрат за статтями Узгодженого
кошторису витрат в межах загальної вартості Послуг.
2.4. ЗАМОВНИК протягом 10 днів від дня підписання цього Договору здійснює
попередню оплату в сумі 100 % від загальної суми цього Договору.
2.5. Оплата послуг здійснюється в безготівковому порядку шляхом перерахування
грошових коштів з поточного рахунку ЗАМОВНИКА на поточний рахунок ВИКОНАВЦЯ.
3. СТРОКИ ТА ПОРЯДОК ЗДАЧІ ВИКОНАНИХ РОБІТ
3.1. Строки здачі Послуг, передбачених п. 1.1. договору, визначаються календарним
планом, який є додатком № ___ до Договору.
3.2. По завершенні робіт за договором ВИКОНАВЕЦЬ подає ЗАМОВНИКУ акт прийманняздачі Послуги з додатком до нього: копії документів, які подані в складі заявки в
Державне відомство інтелектуальної власності України та документи, що підтверджують
Примітка:
*В тексті можливі зміни в залежності від умов договору.
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присвоєння Державним відомством інтелектуальної власності України номера заявки та
дати її пріоритету.
3.3 ЗАМОВНИК протягом 5 днів із дня приймання інформаційно-аналітичних послуг
зобов'язаний направити ВИКОНАВЦЮ підписаний акт про приймання робіт або мотивовану
відмову від приймання робіт.
3.4 У випадку мотивованих претензій ЗАМОВНИКА сторонами складається двосторонній акт
із переліком необхідних доробок і термінів їх виконання.
3.5 В разі ненадходження в десятиденний термін підписаного акту або мотивованої відмови
від приймання робіт, Послуги вважаються прийнятими і підлягають оплаті.
3.6 Якщо в процесі виконання роботи виявиться неможливість уникнення негативного
результату, ВИКОНАВЕЦЬ зобов'язаний призупинити її, сповістивши ЗАМОВНИКА в 5
денний термін після призупинення роботи. Доцільність продовження робіт у цьому випадку
погоджується з ЗАМОВНИКОМ.
3.7 У випадку припинення робіт на підставі п. 3.6. Договору оплаті підлягають фактично
виконані роботи на підставі акту фактично виконаних робіт.
3.8 У випадку припинення робіт за ініціативою ЗАМОВНИКА оплаті підлягають фактично
виконані роботи на момент припинення, але не менше 50% вартості робіт за Договором.
4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН.
4.1 В разі несвоєчасної сплати у відповідності з п. 2.4 договору ЗАМОВНИК сплачує
ВИКОНАВЦЮ пеню в розмірі облікової ставки НБУ від суми заборгованості за кожен день
прострочення.
4.2 В разі несвоєчасної здачі виконаних робіт ВИКОНАВЕЦЬ сплачує ЗАМОВНИКУ пеню в
розмірі облікової ставки НБУ за кожен день прострочення.
5. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ
5.1 СТОРОНИ звільняються від відповідальності за неналежне виконання або невиконання
своїх зобов'язань за цим Договором, якщо таке неналежне виконання або невиконання є
наслідком: аварій та катастроф; стихійного лиха; війни та воєнних дій; страйків; дій органів
державної та місцевої влади, що перешкоджають виконанню умов чинного договору; будь-які
інші обставини, що знаходяться за межами контролю сторін та перешкоджають виконанню
умов Договору.
5.2 Строк виконання зобов'язань по Договору подовжується на час дії вищевказаних обставин
непереборної сили за умови, що СТОРОНА, для якої настали форс - мажорні обставини в
триденний строк з моменту настання даних обставин сповістила про це іншу СТОРОНУ.
5.3 Достатнім підтвердженням настання форс-мажорних обставин і строку їх дії є Акт
Торгово-промислової палати України.
5.4 У випадку, коли форс-мажорні обставини діють на протязі більш ніж трьох місяців,
СТОРОНИ проводять переговори з метою подальшого виконання або розірвання даного
Договору та проведення взаєморозрахунків.
6. ІНШІ УМОВИ
6.1 Терміни виконання робіт, визначені календарним планом, починають перебіг з моменту
внесення попереднього платежу у відповідності до п. 2.1 Договору та наданням
ЗАМОВНИКОМ інформації та документів необхідних для виконання ВИКОНАВЦЕМ робіт.
6.2 ВИКОНАВЕЦЬ зобов'язується поводитися з інформацією, що надана ЗАМОВНИКОМ з
виконанням умов конфіденційності.
6.3 Інтелектуальна власність на продукт, що може виникнути за результатами Послуги є
власністю ЗАМОВНИКА.
6.4 Уся переписка з Державним відомством інтелектуальної власності України ведеться через
ВИКОНАВЦЯ. ВИКОНАВЕЦЬ повинен своєчасно повідомляти ЗАМОВНИКА про
повідомлення та листи, що отримані від Державного відомства інтелектуальної власності
України по суті цієї заявки.
6.5 Сплата офіційних зборів до Державного відомства інтелектуальної власності України та
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державного мита за дії пов'язані з реєстрацією, проведенням кваліфікаційної експертизи,
отримання охоронного документу та інше сплачує ЗАМОВНИК.
6.6 Всі майнові і немайнові права на продукт, за результатами Послуги, належать
ЗАМОВНИКУ
6.7 ВИКОНАВЕЦЬ має право на дострокове виконання робіт.
6.8 ВИКОНАВЕЦЬ є неприбутковою організацією.
6.9 Договір складено у 2-х примірниках з додатками.
7. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ І ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН
7.1 Термін дії договору:
початок
з моменту підписання цього договору
закінчення ________________________________
7.2 Адреси і розрахункові рахунки:
ВИКОНАВЕЦЬ:
Сумський державний університет
ІПН 054082818192
Адреса: 40007, м. Суми,
вул. Римського-Корсакова, буд. 2

ЗАМОВНИК:

Від ВИКОНАВЦЯ:
Від ЗАМОВНИКА
Ректор СумДУ
___________ __________________
____________ __________________
(підпис)

(ініціали та прізвище)

(підпис)

(ініціали та прізвище)

М.П.

УЗГОДЖЕНО:
Начальник НДЧ

___________
(підпис)

Науковий керівник

____________
(підпис)

Головний бухгалтер

__________________
(ініціали та прізвище)

____________
(підпис)

Начальник юридичного відділу

__________________
(ініціали та прізвище)

____________
(підпис)

__________________
(ініціали та прізвище)

__________________
(ініціали та прізвище)
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Форма за версією 01
Затверджено наказом ректора
№0578-І від 15.12.2017 р.

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ДОГОВІР №___*
про надання інформаційно-аналітичних послуг з проведення патентного пошуку
м. Суми

«____» ___________ 20 _

р.

Сумський державний університет, далі – ВИКОНАВЕЦЬ, в особі ректора
____________________________________, що діє на підставі Статуту університету, з одного
(прізвище, ім’я, по-батькові)

боку, та ________________________________________________________________________,
(назва організації(для юридичної особи), прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи)

в особі __________________________________________________, що діє на підставі Статуту
(посада, прізвище, ім’я, по батькові)

_____________, далі – ЗАМОВНИК, з іншого боку, разом СТОРОНИ, уклали цей Договір
про наступне:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1 ЗАМОВНИК доручає та оплачує, а ВИКОНАВЕЦЬ приймає на себе зобов'язання
надати ЗАМОВНИКУ інформаційно-аналітичні послуги (далі Послуги): Інформаційноаналітичні послуги з проведення патентного пошуку
_____________________________________ в країнах:________________________________
(назва об’єкту дослідження)

(перелік країн)

глибина пошуку________ років.
1.2 Зміст і терміни виконання основних етапів визначаються календарним планом, що є
додатком №____ до цього договору.
2. ВАРТІСТЬ РОБІТ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
2.1 Вартість робіт у відповідності до протоколу узгодження договірної ціни, який є
додатком №______ до цього договору, на момент укладення договору складає
____________________________________________________________________________ .
2.2 Вартість Послуг може бути змінена в разі прийняття законодавчих та інших
нормативних актів, що впливають на суму витрат ВИКОНАВЦЯ на виконання
замовленим. Зміна вартості Послуг оформлюється додатковою угодою.
У разі недосягнення згоди щодо зміни вартості Послуг і не підписання додаткової угоди
СТОРОНИ мають право в односторонньому порядку розірвати цей Договір. В цьому
випадку оплаті підлягають Послуги, які фактично надані ВИКОНАВЦЕМ до дати
прийняття законодавчих та інших нормативних актів.
Розрахунок вартості фактично наданих Послуг здійснюється на підставі Узгодженого
кошторису витрат, наведеного в додатку ___ до цього Договору.
2.3 ВИКОНАВЕЦЬ має право самостійно змінювати суми витрат за статтями Узгодженого
кошторису витрат в межах загальної вартості Послуг.
2.4 ЗАМОВНИК протягом 10 днів від дня підписання цього Договору здійснює
попередню оплату в сумі 100 % від загальної суми цього Договору.
2.5 Оплата Послуг здійснюється в безготівковому порядку шляхом перерахування
грошових коштів з поточного рахунку ЗАМОВНИКА на поточний рахунок ВИКОНАВЦЯ.
3. СТРОКИ ТА ПОРЯДОК ЗДАЧІ ВИКОНАНИХ РОБІТ
3.1 Строки здачі Послуг, передбачених п. 1.1. договору, визначаються календарним
планом, який є додатком № ____ до Договору.
3.2 По завершенні робіт за договором ВИКОНАВЕЦЬ подає ЗАМОВНИКУ акт прийманняздачі Послуг з додатком до нього: звітом про проведення патентного пошуку.
Примітка:
* В тексті можливі зміни в залежності від умов договору.
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3.3 ЗАМОВНИК протягом 5 днів із дня приймання інформаційно-аналітичних послуг
зобов'язаний направити ВИКОНАВЦЮ підписаний акт про приймання робіт або мотивовану
відмову від приймання робіт.
3.4 У випадку мотивованих претензій ЗАМОВНИКА сторонами складається двосторонній акт
із переліком необхідних доробок і термінів їх виконання.
3.5 В разі ненадходження в десятиденний термін підписаного акту або мотивованої відмови
від приймання робіт, Послуги вважаються прийнятими і підлягають оплаті.
3.6 Якщо в процесі аналізу отриманих матеріалів від ЗАМОВНИКА, виявиться що їх
недостатньо для проведення пошуку, в результаті чого Послуги за даним договором не можуть
бути виконані в повному обсязі, ВИКОНАВЕЦЬ зобов'язаний призупинити надання Послуг,
сповістивши ЗАМОВНИКА в 5 денний термін після призупинення роботи. Доцільність
продовження робіт у цьому випадку погоджується з ЗАМОВНИКОМ.
3.7 У випадку припинення робіт на підставі п. 3.6. Договору оплаті підлягають фактично
виконані роботи на підставі акту фактично виконаних робіт.
3.8 У випадку припинення робіт за ініціативою ЗАМОВНИКА оплаті підлягають фактично
виконані роботи на момент припинення, але не менше 50% вартості робіт за Д
оговором.
4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН.
4.3 В разі несвоєчасної сплати у відповідності з п. 2.4 договору ЗАМОВНИК сплачує
ВИКОНАВЦЮ пеню в розмірі облікової ставки НБУ від суми заборгованості за кожен день
прострочення.
4.4 В разі несвоєчасної здачі виконаних Послуг ВИКОНАВЕЦЬ сплачує ЗАМОВНИКУ пеню
в розмірі облікової ставки НБУ за кожен день прострочення.
5. ФОРС-МАЖОР ОБСТАВИНИ
5.1 СТОРОНИ звільняються від відповідальності за неналежне виконання або невиконання
своїх зобов'язань за цим Договором, якщо таке неналежне виконання або невиконання є
наслідком: аварій та катастроф; стихійного лиха; війни та воєнних дій; страйків; дій органів
державної та місцевої влади, що перешкоджають виконанню умов чинного договору; будь-які
інші обставини, що знаходяться за межами контролю сторін та перешкоджають виконанню
умов Договору.
5.2 Строк виконання зобов'язань по Договору подовжується на час дії вищевказаних обставин
непереборної сили за умови, що СТОРОНА, для якої настали форс- мажорні обставини в
триденний строк з моменту настання даних обставин сповістила про це іншу СТОРОНУ.
5.3 Достатнім підтвердженням настання форс-мажорних обставин і строку їх дії є Акт
Торгово-промислової палати України.
5.4 У випадку, коли форс-мажорні обставини діють на протязі більш ніж трьох місяців,
СТОРОНИ проводять переговори з метою подальшого виконання або розірвання даного
Договору та проведення взаєморозрахунків.
6. ІНШІ УМОВИ
6.1 Терміни виконання робіт, визначені календарним планом, починають перебіг з моменту
внесення попереднього платежу у відповідності до п. 2.1. Договору та наданням
ЗАМОВНИКОМ інформації та документів необхідних для виконання ВИКОНАВЦЕМ робіт.
6.2 ВИКОНАВЕЦЬ зобов'язується поводитися з інформацією, що надана ЗАМОВНИКОМ з
виконанням умов конфіденційності.
6.3 Інтелектуальна власність на продукт, що може виникнути за результатами Послуг є
власністю ЗАМОВНИКА.
6.4 Всі майнові і немайнові права на продукт, за результатами Послуг, належать
ЗАМОВНИКУ
6.5 ВИКОНАВЕЦЬ має право на дострокове виконання робіт.
6.6 ВИКОНАВЕЦЬ є неприбутковою організацією.
6.7 Договір складено у 2-х примірниках з додатками.
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7. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ І ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН
7.1 Термін дії договору:
початок
з моменту підписання цього договору
закінчення
________________________________
7.2 Адреси і розрахункові рахунки:
ВИКОНАВЕЦЬ:
Сумський державний університет,
ІПН 054082818192
Адреса: 40007, м. Суми,
вул. Римського-Корсакова, буд. 2
Від ВИКОНАВЦЯ:
Ректор СумДУ
___________ ______________
(підпис)

ЗАМОВНИК:

Від ЗАМОВНИКА
____________ _______________

(ініціали та прізвище)

(підпис)

(ініціали та прізвище)

М.П.

УЗГОДЖЕНО:
Начальник НДЧ

___________
(підпис)

Науковий керівник

____________
(підпис)

Головний бухгалтер

__________________
(ініціали та прізвище)

____________
(підпис)

Начальник юридичного відділу

__________________
(ініціали та прізвище)

____________
(підпис)

__________________
(ініціали та прізвище)

__________________
(ініціали та прізвище)
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