
Договір про розподіл 

майнових прав на об'єкти права інтелектуальної власності - твори, створені при 

виконанні службових обов'язків і (або) окремого доручення роботодавця   

 

"___" ____________ 20__ р.                                                                                      N ___________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

          (повне офіційне найменування  юридичної особи у якої або де працює працівник) 

в особі _________________________________________________________________, 

                                              (посада, прізвище, ім'я, по батькові),  

що діє на підставі ____________________________________ надалі – Роботодавець,  та 

________________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)  

іменоване надалі Працівник, уклали цей договір про розподіл майнових прав на об'єкти 

права інтелектуальної власності - твори, створені при виконанні службових обов'язків і (або) 

окремого доручення роботодавця  про нижченаведене: 

 

1. Визначення термінів  
1.1. Службовий твір - твір, створений Працівником у порядку виконання службових 

обов'язків відповідно до службового завдання чи трудового договору (контракту) між 

ним і Роботодавцем; 

1.2. Роботодавець - особа, яка найняла Працівника за трудовим договором (контрактом); 

1.3. Працівник – особа, яка працює за трудовим договором (контрактом) у Роботодавця, 

творчою працею якої створено службовий твір відповідно до службового завдання чи 

трудового договору (контракту) між нею і Роботодавцем; 

1.3.1. авторська винагорода – одноразовий платіж, що виплачується Роботодавцем 

Працівнику за створення і використання службового твору та передання майнових 

прав інтелектуальної власності на службовий твір, розмір та порядок виплати якої 

встановлюються цим Договором; 

1.4. майновими правами інтелектуальної власності на службовий твір є:  

1.4.1. виключне право на використання твору;  

1.4.2. виключне право дозволяти використання твору;  

1.4.3. виключне право перешкоджати неправомірному використанню твору, в тому числі 

забороняти таке використання;  

1.4.4. інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом; 

1.5. службове завдання – доручення Роботодавця Працівнику, що викладене у письмовій 

формі про створення твору на виконання покладених на Працівника службових 

(посадових) обов'язків відповідно до трудового договору (контракту); 

 

 

2. Предмет Договору 
2.1. Предметом Договору є розподіл майнових прав на службовий твір, що Працівник 

створить чи ймовірно створить при виконанні трудового договору (контракту) у 

рамках виконання службових обов'язків чи окремого службового завдання 

Роботодавця.  

2.2. Сторони домовилися, що усі майнові права інтелектуальної власності на службовий 

твір за цим Договором належать Роботодавцю, зокрема: 

2.2.1. виключне право на використання твору. Виключне право на використання 

службового твору дозволяє Роботодавцю використовувати цей твір за своїм розсудом 

у будь-якій формі і будь-яким способом, не забороненим законодавством України; 

2.2.2. виключне право дати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання твору; 
 


