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Випробування при прийнятті на роботу 

 
Випробувальний термін - це період часу, протягом якого 

роботодавець перевіряє професійні та ділові якості прийнятого 

працівника на предмет придатності до виконання його роботи. 

Тема випробувального терміну набуває дедалі більшої актуальності 

в Україні. Особливо в контексті досить поширеної негативної практики 

щодо найму працівників і звільнення їх одразу після закінчення 

випробувального терміну, як таких, що не пройшли випробування, або не 

відповідають займаній посаді. Це дозволяє підприємствам і організаціям 

практично задарма користуватися працею молодих працівників, яких 

можна звільнити з мінімальними компенсаціями  зі сторони роботодавця. 

Плануючи прийняти на підприємство нового працівника, 

працедавець хоче спочатку переконатися в тому, що працівник дійсно є 

фахівцем. Переконатися в цьому можна лише одним способом: поставити 

перед майбутнім працівником певні завдання, які він повинен виконати у 

встановлений законодавством проміжок часу. За результатами такого 

випробування можна зробити висновок варто приймати працівника на 

роботу чи ні. 

Відповідно до статті 26 Кодексу законів про  працю  України (далі – 

КЗпП), при укладенні трудового договору може бути обумовлене угодою 

сторін випробування з метою перевірки відповідності працівника роботі, 

яка йому доручається. 

          Потрібно звернути увагу, що встановлювати випробування – це 

право, а не обов'язок власника, тому воно визначається угодою сторін. 

Якщо працівник відмовляється від випробування, трудовий договір не 

може вважатися укладеним. Така умова про випробування повинна бути 

застережена в наказі (розпорядженні) про прийом на роботу. У період 

випробування на працівника поширюються норми законодавства про 

працю. Це означає, що, з одного боку, працівник зобов'язаний виконувати 

усі   трудові   обов'язки,   покладені   на   нього   трудовим   договором і 

законодавством, а з іншого - випробування не несе ніяких обмежень 

трудових прав працівника. 

Строк випробування при прийнятті на роботу, якщо інше не 

встановлено законодавством України, не може перевищувати 3 місяців, а 

в окремих випадках, за погодженням з відповідним виборним органом 

первинної профспілкової організації, - 6 місяців; для робітників - 1 

місяць. 



До строку випробування не зараховуються дні, коли 

працівник фактично не працював, незалежно від причини. 

У відповідності з абзацом третім статті 26 КЗпП 

випробування взагалі не встановлюється при прийомі на 

роботу: 

осіб, які не досягли вісімнадцяти років; 

молодих робітників після закінчення професійних 

навчально-виховних закладів; 

молодих спеціалістів після закінчення вищих 

навчальних закладів; 

осіб, звільнених у запас з військової чи альтернативної 

(невійськової) служби; 

інвалідів, направлених на роботу відповідно дo 

рекомендації медико-соціальної експертизи; 

осіб, обраних на посаду; 

переможців конкурсного відбору на заміщення 

вакантної посади; 

осіб, які пройшли стажування при прийнятті на роботу з 

відривом від основної роботи; 

вагітних жінок; 

одиноких матерів, які мають дитину віком до 

чотирнадцяти років або дитину-інваліда; 

осіб, з якими укладається строковий трудовий договір 

строком до 12 місяців; 

осіб на тимчасові та сезонні роботи; 

внутрішньо переміщених осіб. 

Випробування не встановлюється також при прийнятті на 

роботу в іншу місцевість і при переведенні на роботу на інше 

підприємство, в установу, організацію, а також в інших 

випадках, якщо це передбачено законодавством. 

Згідно зі статтею 28 КЗпП коли строк випробування 

закінчується, а працівник продовжує працювати, то він 

вважається таким, що витримав випробування, і наступне 

розірвання трудового договору допускається лише на 

загальних підставах. 

Потрібно підкреслити, якщо у разі встановлення 

власником або уповноваженим ним органом невідповідності 

працівника займаній посаді, на яку його прийнято, або 

виконуваній роботі він має право протягом строку  випробува- 

ння звільнити такого працівника, письмово попередивши його про це за три 

дні. Розірвання трудового договору з цих підстав може бути оскаржене 

працівником в порядку, встановленому для розгляду трудових спорів у 

питаннях звільнення.  

Таким чином, випробувальний термін відноситься до одного з 

законодавчо закріплених прав роботодавця і служить для виявлення 

відповідності працівника займаній посаді. 
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