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Шановні студенти!  Заняття буде проходити  на платформі Google meet  (посилання на 

конференцію буде  надіслано в ваші групи в Вайбері в режимі реального часу).      

Тема лекції 13 . Матеріальна відповідальність сторін  трудового договору 

План 

1. Поняття, мета  та функції матеріальної відповідальності сторін трудового договору. 
2. Юридичні підстави та умови матеріальної відповідальності працівників 

3. Види матеріальної відповідальності 
Самостійна робота № 18 – 6 год. 

1. Обставини, які підлягають врахуванню при визначенні розміру відшкодування. 

2. Договір про повну матеріальну відповідальність 

3.  Матерiальна вiдповiдальнiсть роботодавцiв за шкоду, заподiяну працiвникам у зв’язку 

з виконанням ними трудових обов’язкiв 
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1. Поняття, мета  та функції матеріальної відповідальності сторін трудового 

договору. 

 

Матеріальна відповідальність як один з видів юридичної 

відповідальності становить собою обов'язок однієї сторони трудового 

договору працівника або власника (уповноваженого ним органу) 

відшкодувати іншій стороні шкоду, заподіяну внаслідок винного, 

протиправного невиконання або неналежного виконання трудових обов'язків 

у встановленому законом розмірі й порядку . 

Матеріальній відповідальності властиві усі ознаки юридичної 

відповідальності. Матеріальну відповідальність потрібно відрізняти від 

майнової відповідальності, передбаченої нормами цивільного права. 

Матеріальна відповідальність сторін трудового договору виникає при 

заподіянні шкоди тільки у зв'язку з невиконанням або неналежним 

виконанням трудових обов'язків. У трудовому праві відшкодуванню підлягає 

тільки пряма дійсна шкода і, як правило, в обмеженому розмірі – не більше 

середнього місячного заробітку працівника, який заподіяв шкоду. Ця 

відповідальність не повинна перевищувати повного розміру заподіяної 

шкоди, за винятком випадків, передбачених законодавством; нестримані 

доходи або упущена вигода, на відміну від цивільного права, відшкодуванню 

не підлягають. У цивільному праві завжди діє принцип повного 

відшкодування шкоди. Межі матеріальної відповідальності працівників 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text
https://yurincom.com/files/content/TrPravo.pdf
https://shron1.chtyvo.org.ua/Vyshnovetska_Svitlana/Trudove_pravo_Ukrainy.pdf?PHPSESSID=06a91ff74bac4a75e352f0041b67ce06
https://shron1.chtyvo.org.ua/Vyshnovetska_Svitlana/Trudove_pravo_Ukrainy.pdf?PHPSESSID=06a91ff74bac4a75e352f0041b67ce06
http://dspace.lvduvs.edu.ua/bitstream/
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диференціюються залежно від форми вини, виду майна, якому заподіяна 

шкода, характеру трудової функції, яку виконує працівник, чого немає в 

цивільному праві. За нормами трудового права працівники звільняються від 

матеріальної відповідальності за шкоду, яка може бути віднесена до категорії 

нормального виробничо-господарського ризику. Тягар доведення наявності 

підстави й умов матеріальної відповідальності працівника лежить на 

власникові або уповноваженому ним органі (ст. 138 КЗпП України), тобто діє  

презумпція невинності працівника, в той час як у цивільному праві 

встановлена презумпція вини заподіювана шкоди . 

Матеріальна відповідальність у трудовому праві носить двосторонній, 

взаємний характер. Вона буває індивідуальна і колективна. Складовими 

частинами її є: матеріальна відповідальність працівників і матеріальна від -

повідальність роботодавця — власника підприємства, установи, організації 

або уповноваженого ним органу чи фізичної особи.  

Також слід зазначити, що матеріальна відповідальність працівників, як і 

роботодавців — фізичних осіб може застосовуватись одночасно з іншими 

видами відповідальності: дисциплінарною, адміністративною, кримінальною. 

Заходи матеріальної відповідальності до роботодавців — юридичних осіб мають 

певні відмінності, зокрема, до них поряд з матеріальною може застосовуватись 

адміністративна або цивільно-правова відповідальність. Одночасне застосування 

різних видів юридичної відповідальності за порушення трудових обов'язків, що 

призвело до заподіяння шкоди, обумовлюється наявністю кількох об'єктів по-

сягання, які охороняються нормами різних галузей права. 

Матеріальна відповідальність працівника за трудовим правом має три 

мети. Перша, основна - захист майна роботодавця від його пошкодження, 

втрати, розкрадань і забезпечення відшкодування завданої шкоди працівником. 

Отже, матеріальна відповідальність працівника є правовідновлювальною, бо має 

насамперед основну мету - відновити майно роботодавця, якому він завдав 

шкоду. Тому притягнення працівника до матеріальної відповідальності не 

виключає застосування до винного дисциплінарного стягнення, через те що 

винний працівник одночасно з завданням майнової шкоди (майнове трудове 

правопорушення) вчиняє трудове дисциплінарне правопорушення 

(дисциплінарний проступок) (ч. 3 ст. 130 КЗпП України). Друга - забезпечення 

гарантії працівнику при покладенні на нього матеріальної відповідальності, 

охорона його заробітної плати від надмірних, незаконних і безпідставних 

стягнень. Ця мета інституту матеріальної відповідальності є гарантійною. Третя - 

виховання у працівника уважного, бережливого, старанного, дбайливого 

ставлення до майна роботодавця, яке передається йому для виконання його 

трудової функції, для попередження завдання нової шкоди майну роботодавця. 

Таким чином, правовий інститут матеріальної відповідальності за 

трудовим законодавством виконує правовідновлювальну, гарантійну, 

попереджувально-виховну функції. Але основною, яка визначає її правову 

природу, є правовідновлювальна. Гарантійна і попереджувально-виховна 

функції є супроводжуючими, які треба враховувати для визначення мотивів, 
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поведінки працівника при обранні правових і громадських заходів забезпечення 

трудового правовідношення. 

Матеріальна відповідальність працівника за майнову шкоду, завдану 

роботодавцеві у зв'язку з невиконанням чи неналежним виконанням ним своїх 

обов'язків за трудовим правовідношенням, є особливим правовим інститутом 

трудового права і має тільки йому притаманні характерні риси: свій суб'єкт, 

підставу та умови її настання, види і межі відповідальності, порядок покриття 

шкоди, свої цілі і завдання. Вона Істотно відрізняється від інститутів 

матеріальної відповідальності інших галузей права, у тому числі майнової 

відповідальності за цивільним правом.  

 

2. Юридичні підстави та умови матеріальної відповідальності 

працівників 

 

Підставою виникнення матеріальної відповідальності є трудове 

майнове правопорушення, тобто винне порушення однією зі сторін 

трудового договору своїх обов'язків, що призвело до заподіяння майнової 

шкоди іншій стороні. Власник або уповноважений ним  орган у відповідності 

до статей 131, 153 КЗпП України зобов'язаний створити умови, необхідні для 

нормальної роботи і забезпечення повного збереження дорученого 

працівникам майна, створити безпечні й нешкідливі умови праці. Працівники 

повинні дбайливо ставитися до майна підприємства, установи, організації і 

вживати заходів для запобігання шкоди. Невиконання сторонами трудового 

договору цих обов'язків може привести до заподіяння шкоди і притягнення 

до матеріальної відповідальності.  

Стаття 130 КЗпП  характеризує юридичний склад, тобто перелічує 

юридичні факти ( умови ), наявність яких дає власнику право притягнути 

працівника до матеріальної відповідальності. Таких юридичних фактів 

чотири: 

 порушення працівником трудових обов’язків; 

 наявність прямої дійсної шкоди; 

 причинний зв'язок між порушенням і шкодою;  

 та вина працівника. 

Відсутність хоча б одного з цих фактів виключає можливість 

притягнення працівника до матеріальної відповідальності. Слід зауважити, що 

суб'єктами матеріальної відповідальності є працівники незалежно від віку, 

оскільки трудова право- та дієздатність фізичної особи настає з досягненням 16 

років за загальним правилом, а в окремих випадках — з 15 і навіть з 14 років. 

Тому суб'єктами матеріальної відповідальності можуть бути і працівники, які не 

досягли повноліття. В основі матеріальної відповідальності лежить обов'язок 

працівника бережливо ставитися до майна роботодавця (підприємства, установи, 

організації) та вживати заходів щодо запобігання заподіянню шкоди (ч. 2 ст. 131 

КЗпП). 

Пряма дійсна шкода може бути наслідком псування чи знищення майна 

роботодавця (обладнання, транспортних засобів тощо); недобору грошових сум, 
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тобто неповного отримання роботодавцем грошових надходжень, які йому 

належали, внаслідок недбалого ставлення працівника до своїх трудових 

обов'язків; знецінення документів через пропуск строку позовної давності і 

неможливість у зв'язку з цим стягнення заборгованості; знеціненим документом 

є також неналежно складений акт на прийом продукції.  

До зайвих грошових виплат належать, зокрема, суми стягнених штрафів, 

заробітної плати, виплачені звільненому працівникові у зв'язку із затримкою з 

вини службової особи видачі трудової книжки, розрахунку, неправильним 

формулюванням причин звільнення тощо. 

 

3.Види матеріальної відповідальності 

 

1. Матеріальна відповідальність у межах сер/місячного заробітку. 

 

      Ст. 132 КЗпП: за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації 

при виконанні трудових обов’язків, працівники, з вини яких заподіяно шкоду 

несуть матеріальну відповідальність у розмірі прямої дійсності шкоди, але не без 

свого сер/місячного заробітку. 

     Матеріальна відповідальність понад сер/місячна заробіток  допуск-ся 

лише у випадках, зазначених в законодавстві. 

   Тобто, якщо пряма дійсна шкода, заподіяна працівником підприємству 

перевищує сер/місячний заробіток , то з працівника стягується лише сума, яка = 

сер/місячного заробітку. 

Якщо з/п 5000  грн. а  шкода 7000 грн., то стягується 5000 грн. 

 

2. Випадки обмеження матеріальної відповідальності працівників. 

 

Обмежена матеріальна відповідальність при заподіянні шкоди 

працівниками полягає в обов’язку відшкодовувати заподіяну з його вини шкоду 

у розмірі прямої дійсної шкоди, але без свого сер/міс. заробітку. Цей вид відплаті 

є основним і настає в усіх випадках, коли чинним з/д не передбачене більш 

високий розмір відшкодування. Ця відповідальність є обмеженою, так як 

обмежується розміром сер/місячи. зароб/плати. 

         ЇЇ не можна назвати неповною, оскільки при заподіянні шкоди меншого 

розміру, ніж середньої з\п, він буде нести відповідальність у повному розмірі 

шкоди. Ця відповідальність не є частковою, оскільки розмір відшкодовується 

визначається не часткою шкоди, а залежно від розміру з/п. 

Середній заробіток  визначається відповідно Порядку обчислення сер. з/п 

(затверджено Постановою КМУ). Порядок визначається: 

= з/п за 2 останніх календарних місяців роботи 

                                  2  

        Якщо шкода виявлена після звільнення, середня з/п обчислюється за 2 

місяці, які передували тому місяцю, в якому працівник звільнився (п. 4 
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Постанови Пленуму ВСУ “Про судову практику в справах про відшкодування 

шкоди, заподіяної п.,о.,у., їх працівниками). 

Обмежена мат. Відповідальність наступає на підставі ст. 133 КЗпП.  У 

відповідності з законодавством обмежену матеріальну відповідальність 

несуть: 

1) працівники - за зіпсуття або знищення через недбалість матеріалів, 

напівфабрикатів, виробів (продукції), в тому числі при їх виготовленні, - у 

розмірі заподіяної з їх вини шкоди, але не більше свого середнього місячного 

заробітку. В такому ж розмірі працівники несуть матеріальну 

відповідальність за зіпсуття або знищення через недбалість інструментів, 

вимірювальних приладів, спеціального одягу та інших предметів, виданих 

підприємством, установою, організацією працівникові в користування; 

2) керівники підприємств, установ, організацій та їх заступники, а також 

керівники структурних підрозділів на підприємствах, в установах, 

організаціях та їх заступники - у розмірі заподіяної з їх вини шкоди, але не 

більше свого середнього місячного заробітку, якщо шкоду підприємству, 

установі, організації заподіяно зайвими грошовими виплатами працівникам, 

неправильною постановкою обліку і зберігання матеріальних, грошових чи 

культурних цінностей, невжиттям необхідних заходів до запобігання 

простоям. 

 

При заподіянні шкоди приписками та іншими викривленими даними про 

виконання робіт до мат. відповідальності може притягуватися як працівники, 

що вчинили ці дії так і службові особи, через винне невжиття  якими заходів до 

їх запобігання вони вчиненні. Залежно від обставин заподіяння школи, в цих 

випадках мат. відповідальність може настати як в межах сер. з/п, так і в 

повному розмірі (п. 3,6 ст. 134 КЗпП). 

 

3. Підстави притягнення до повної матеріальної відповідальності. 

 

Випадки повної матеріальної відповідальності  

 

    Відповідно до законодавства працівники несуть матеріальну відповідальність 

у повному розмірі шкоди, заподіяної з їх вини підприємству, установі, 

організації, у випадках, коли:  

 

 1) між працівником і підприємством, установою, організацією відповідно 

до статті 135-1 цього Кодексу укладено письмовий договір про взяття на себе 

працівником повної матеріальної відповідальності за незабезпечення цілості 

майна та інших цінностей, переданих йому для зберігання або для інших цілей; 

2) майно та інші цінності були одержані працівником під звіт за разовою 

довіреністю або за іншими разовими документами; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08/conv#n789
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08/conv#n789
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3) шкоди завдано діями працівника, які мають ознаки діянь, переслідуваних у 

кримінальному порядку; 

4) шкоди завдано працівником, який був у нетверезому стані; 

5) шкоди завдано недостачею, умисним знищенням або умисним зіпсуттям 

матеріалів, напівфабрикатів, виробів (продукції), в тому числі при їх 

виготовленні, а також інструментів, вимірювальних приладів, спеціального 

одягу та інших предметів, виданих підприємством, установою, організацією 

працівникові в користування; 

6) відповідно до законодавства на працівника покладено повну матеріальну 

відповідальність за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації при 

виконанні трудових обов'язків; 

7) шкоди завдано не при виконанні трудових обов'язків; 

8) службова особа, винна в незаконному звільненні або переведенні 

працівника на іншу роботу; 

9) керівник підприємства, установи, організації всіх форм власності, винний 

у несвоєчасній виплаті заробітної плати понад один місяць, що призвело до 

виплати компенсацій за порушення строків її виплати, і за умови, що Державний 

бюджет України та місцеві бюджети, юридичні особи державної форми 

власності не мають заборгованості перед цим підприємством; 

10) шкоди завдано недостачею, знищенням або пошкодженням обладнання 

та засобів, наданих у користування працівнику для виконання роботи за 

трудовим договором про дистанційну роботу або про надомну роботу. У разі 

звільнення працівника та неповернення наданих йому у користування 

обладнання та засобів з нього може бути стягнута балансова вартість такого 

обладнання у порядку, визначеному цим Кодексом. 

 
Перелік посад, які є матеріально відповідальними: 

- Завідуючи касами; завідуючи коморами цінностей;завідуючі камерами 

схову;завідуючі складами і їх заступники. 

- Старші контролери-касири і контролери-касири; старші контролери і контролери; 

старші касири і касири, а також інші працівники, які виконують обов’язки касирів. 

- Завідуючі ощадними касами першого розділу і завідуючі операційними частинами 

центральних ощадних кас; начальники відділів; старші інспектори й інспектори відділів з 

перевірки та знищення погашених ціних паперів республіканських головних управлінь і 

управлінь Держтрудощадкас; старші експерти й експерти; старші інспектори й інспектори 

республіканських головних управлінь Держтрудощадкас, що здійснюють експертизу й оплату 

квитків грошо-речових лотерей, які виграли; головні експерти; старші експерти й експерти; 

старші інспектори й інспектори відділу експертизи ціних паперів Правління 

Держтрудощадкас; старші інспектори й інспектори депозитарного відділу Правління 

Держтрудощадкас. 

- Завідуючі (директори за відсутності завідуючих відділень та секціями) магазинами 

і їх заступники; завідуючі закупівельними пунктами; завідуючі товарними секціями 
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(відділами) магазинів замовлень і їх заступники; начальники цехів і дільниць підприємств 

торгівлі та їх заступники. 

- Начальники товарних і товароперевалючих баз, котрі безпосередньо обслуговують 

матеріальні цінності. 

- Завідуючі підприємствами громадського харчування та їх заступники; завідуючі 

виробництвом; начальники цехів (дільниць) і їх заступники; старші адміністратори й 

адміністратори залів (метрдотелі) підприємств громадського харчування. 

- Завідуючі заготівельними пунктами; завідуючі сапараторними відділами. 

- Завідуючі аптекарськими установами та їх заступники; завідуючі відділами 

аптекарських установ та їх заступники; завідуючі аптекарськими пунктами першої групи; 

провізори-технологи (рецептори-контролери), фармацевти (ручнисті), старші медичні сестри 

структурних підрозділів установ охорони здоров’я. 

- Завідуючі господарствами і коменданти будинків, які здійснюють схов 

матеріальних цінностей. 

- Агент з постачання; експедитори по перевезенню вантажів; інкасатори. 

Перелік робіт 

- Роботи по прийому від населення всіх видів платежів і видачі грошей через касу. 

- Роботи по обслуговуванню торгівельних і грошових автоматів. 

- Роботи по прийому на схов, обробці, зберіганню, відпустку матеріальних цінностей 

на складах, базах (нафтобазах), автозаправних станціях, холодильниках, харчоблоках, 

сховищах, заготівельних(приймальних) пунктах, товарних і товароперевалочних дільницях, 

камерах схову, коморах, гардеробах. 

- Роботи по видачі (прийому) матеріальних цінностей особам, які знаходяться в 

лікувально-профілактичних і санітарно-курортних установах, пансіонатах, кемпінгах, 

будинках відпочинку, готелях, гуртожитках, кімнатах відпочинку на транспорті, в дитячих 

установах, спортивно-оздоровчих і туристських організаціях, піонерських таборах, а також 

пасажирам всіх видів транспорту. 

- Роботи з екіпірування пасажирських суден, вагонів та літаків. 

- Роботи по прийому від населення предметів культурно-побутового призначення та 

інших  матеріальних цінностей на зберігання, для ремонту та виконання інших операцій, 

пов’язаних з виготовленням, поновленням або покращенням якості предметів (цінностей), їх 

збереженню та виконання інших операцій з ними. 

- Роботи з видачі на прокат населенню предметів культурно-побутового 

призначення. 

- Роботи з продажу(відпуску) товарів (продукції), їх підготовки до продажу 

незалежно від форм торгівлі та профілю підприємства (організації). 

- Роботи з прийому та обробки для до ставлення (супроводження) вантажу, багажу, 

поштових відправлень та інших матеріальних та грошових цінностей, їх доставки 

(супроводження), видачи (здачі). 

- Роботи з купівлі, обміну, перевезення, доставки, пересиланню, зберігання, обробки 

та застосування у процесі виробництва дорогоцінних металів, синтетичного корунду та 

виробів з них. 

- Роботи з вирощування, відгодівлі, утримання та розведення сільського-х та інших 

тварин. 

- З іншими працівниками, посади яких чи роботи, які виконують, не зазначенні у 

Переліку, договори про повну індивідуальну матеріальну відповідальність укладатися не 

можуть. Зокрема, такі договори не можуть укладатися зі сторожами, охоронниками, 

лаборантами та завідуючими лабораторіями, завідуючими кабінетами навчальних закладів. 
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