
Договір № _____ 
 

про передання майнових прав на програмне забезпечення 
 

м. Київ                                 20___ р. 
 

 

іменовані в подальшому "Автори" з однієї сторони, та Національний 
транспортний університет, іменований надалі - ЗАМОВНИК, в особі Ректора, 
д-ра техн. наук, професора Дмитриченка Миколи Федоровича, що діє на 
підставі Статуту університету, з іншого боку, в подальшому разом іменовані 
як "Сторони", а кожний окремо "Сторона", уклали цей договір про наведене 
нижче:  

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 
 

В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Автори в 
повному обсязі передають Роботодавцю належне Авторам майнове право 
на програмне забезпечення: ______________________________________ 
іменоване в подальшому як "Службовий твір", створений Авторами в 
порядку виконання ними службових обов'язків відповідно до трудового 
договору, укладеного між Авторами та Роботодавцем, а Роботодавець 
зобов'язується прийняти та оплатити майнові права на Службовий твір. 
1.2. В цьому Договорі під "майновими правами" розуміються майнові 
права інтелектуальної власності передбачені ст. 424, ст.429, ст. 440 
Цивільного кодексу України № 435-ІУ від "16" січня 2003 року (із змінами та 
передаються виключні майнові права) Закону України "Про авторське 
право та суміжні права" № 3792-ХІТ від "23" грудня 1993 року (із змінами 
та доповненнями), іменовані в подальшому "Майнові права". 
1.3. Майнові права, які за цим Договором передаються від Авторів до 
Роботодавця, вважаються належними Роботодавцю від  дня створення 
Службового твору. 
1.4* Автори гарантують, що зазначені в п. 1.2. цього Договору Майнові 
права належать їм в повному обсязі та ніколи не були предметом та/або 
об'єктом договорів щодо користування, розпорядження або володіння 
майновими правами інтелектуальної власності. 
 

2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН 
 

2.1. Відповідно до чинного законодавства України, Автори мають право: 
2.1.1. вимагати визнання  свого  авторства шляхом зазначення свого імені 
на Службовому творі і його примірниках і за будь-якого публічного 
використання Службового твору, якщо це практично можливо. 
2.1.2. забороняти під час публічного використання Службового твору 
згадування своїх імен, якщо вони Автори Службового твору бажає 
залишитися анонімом. 
2.1.3. вимагати збереження цілісності Службового твору і протидіяти будь-
якому перекрученню, спотворенню чи іншій зміні Службового твору або 



будь якому іншому посяганню на Службовий твір, якщо це може зашкодити 
честі, гідності та репутації Автора. 
2.2. Відповідно до чинного законодавства Автори зобов'язані: 
2.2.1. передати Майнові права на умовах передбачених цим Договором, 
не створювати перешкод для роботодавця, при здійсненні останнім всіма 
доступними, засобами, що прямо не заборонені чинним законодавством 
України, отриманих Майнових прав, передбачених п.1.2. цього Договору, з 
моменту вказаного в п. 1.3. цього Договору 
2.2.2. не передавати Службовий твір як цілком, так і частинами третім 
особам без попередньої письмової згоди Роботодавця. 
2.2.3. не розголошувати третім особам інформацію, що  стосується 
Службового твору та складає комерційну таємницю Роботодавця, надійно 
зберігати  інформацію, яка знаходиться  на носіях комерційної таємниці. 
2.3. Відповідно до чинного законодавства в Україні, Роботодавець має 
право:  
2.3.1. володіти, користуватись та розпоряджатись, переданими за цим 
Договором Майновими правами на власний розсуд, в тому числі 
передавати третім особам Майнові права, отримані від Авторів за  цим 
Договором. 
2.3.2. подати заявку на проведення державної реєстрації  авторського права в 
порядку передбаченому чинним законодавством України. 
2.4. Відповідно до чинного законодавства в Україні, Роботодавець 
зобов'язаний: 
2.4.1. прийняти   передані   майнові   права  на  умовах   передбачених   цим 
Договором: 
2.4.2. оплатити авторську винагороду, в порядку передбаченому розділом З 
цього Договору. 
2.4.3. володіти,  користуватися та розпоряджатися  Майновими правами, 
переданими за цим Договором, не порушуючи права та законні інтереси 
Авторів, третіх осіб та норм чинного в Україні законодавства:  
2.4.4. направити письмове повідомлення Авторам про пред'явленні 
Роботодавцю претензії та/або позову з приводу порушення ним прав та 
законних інтересів третіх осіб при володінні, користуванні та 
розпорядженні Майновими правами переданих за цим Договором. 

 

3. АВТОРСЬКА ВИНАГОРОДА ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ 
 

3.1. Автори передають Майнові права на службовий твір за винагороду у 
формі одноразового (паушального) платежу. 
3.2. Роботодавець зобов'язується виплатити винагороду протягом 1 
(одного) місяця від дати від дати підписання Сторонами та скріплення 
печаткою Роботодавця цього Договору. 

3.3. Винагорода, передбачена в п.3.1. цього Договору, виплачується Авторам 
способом та у розмірі узгодженим Сторонами в складі заробітної плати 
Авторів. 

 



4. СТРОК ТА ТЕРИТОРІЯ ДІЇ ДОГОВОРУ 
 

4.1. Цей договір вважається укладеним і набирає чинності з дати його 
підписання Сторонами та скріплення печаткою Роботодавця. 
4.2. Строк    дії    цього    Договору    починає    свій    перебіг    у    момент, 
визначений  у  п.4.1.   цього  Договору  та  закінчується  після  закінчення 
строку чинності, встановленого ст.446 Цивільного кодексу України № 
435-ІУ від "16" січня 2003 року (із змінами та доповненнями). 

Цей Договір діє без територіального обмеження. 
 

5. ІНШІ УМОВИ 
 

5.1. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором, зміни та доповнення 
у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю сторін, які 
оформляються Додатковими Угодами до цього Договору. 
5.2. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, 
вирішуються шляхом переговорів між Сторонами 
5.3. Якщо відповідний спір неможливо  вирішити шляхом переговорів, 
він вирішується в судовому порядку відповідно до чинного законодавства 
України. 
5.4. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та 
термінології українською мовою у 2 (двох) примірниках які мають 
однакову юридичну силу. 
 

6.ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН 
 

РОБОТОДАВЦЯ: 01010, м.Київ, вул. Суворова 1, 
Національний транспортний університет

АВТОРІВ: 01010, м.Київ, вул. Суворова 1, 
Національний транспортний університет

 

 
ПІБ автора 

 

              підпис 

 
ПІБ автора 

 

              підпис 

 
 
 
РОБОТОДАВЕЦЬ 

 

М.Ф.Дмитриченко

 


