
Строковий трудовий договір № _____ 

 

м. _____________ «___» ____________ 20__ р. 

 

_____________________(далі – «Підприємство») в особі ________________ 

________________________ (далі – «Роботодавець»), який діє на підставі Статуту, з однієї 

сторони, та громадян _________________________ – (далі – «Працівник»), з іншої 

сторони, керуючись Кодексом законів про працю України, уклали цей Строковий 

трудовий договір про наступне. 

1. Предмет договору, строк дії, загальні вимоги та визначення. 

1.2. Предметом даного Строкового трудового договору (далі – «Договір») є трудові 

відносини в межах визначених цим Договором посадових обов'язків між Працівником і 

Підприємством, які з боку останньої реалізуються Роботодавцем. 

1.3. Строковий трудовий договір – є угодою, відповідно до якої Працівник, зобов'язується 

виконувати роботу в межах посадових обов'язків або за письмовим наказом Роботодавця в 

разі поширення меж посадових обов'язків, що визначені в цьому Договорі з підляганням 

внутрішнім розпорядчим документам Підприємства, а Роботодавець зобов'язується 

виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати матеріальні та організаційні 

умови праці, необхідні для виконання посадових обов'язків Працівником та внутрішніх 

розпорядчих документів Підприємства, в т. ч. що стосуються інформаційної системи 

Підприємства, інтелектуальної власності Підприємства, конфіденційної інформації та 

комерційної таємниці Підприємства. 

1.4. Трудові відносини між Працівником і Підприємством не заперечують права та 

обов'язки Працівника в частині дотримання вимог, що стосуються інформаційної системи, 

інтелектуальної власності, конфіденційної інформації та комерційної таємниці 

Підприємства і не заперечують права на реалізацію трудових відносин Працівником з 

іншою, ніж Підприємство стороною без письмового дозволу Підприємства у випадках, 

коли мова не йдеться про послуги та товари, а також пов'язану з цими питаннями наукову 

(викладацьку) діяльність, що є конкурентними по відношенню до послуг, товарів та 

бізнес-планів Підприємства. Трудові відносини між Працівником і Підприємством не 

заперечують також в контексті вищезазначеного наявності записів у трудовій книжці 

Працівника щодо дотримання Працівником вимог цього договору. 

1.5. Працівник зобов'язується виконувати особисто доручену йому роботу в межах 

посадових обов'язків або за письмовим наказом Роботодавця в разі поширення меж 

посадових обов'язків, що визначені в додатку до цього Договору і є невід'ємною частиною 

цього Договору. Одночасно, відповідно до структури Підприємства та наявності 

підлеглих, Працівник зобов'язується організовувати роботу для виконання положень 

Статуту Підприємства в межах посадових обов'язків, дотримуючись особисто принципів 

доброзичливості, своєчасності, достовірності, повноти та професійної відповідальності та 

аналогічних позитивних принципів щодо роботи Підприємства та які не можуть 

асоціюватись з такими рисами індивідуального характеру, як егоїзм, перекручення 

достовірності фактів та даних, недоброзичливість до клієнтів та співробітників 

Підприємства. Працівник зобов'язується дотримуватись принципів та норм  


