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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 дисципліни: Матеріальна відповідальність сторін трудового договору  

 

Семінарське заняття 17 

 

Тема: Види матеріальної відповідальності 

 

План 

1. Визначте та охарактеризуйте поняття, правові підстави та умови 

матеріальної відповідальності 

2. Охарактеризуйте обмежену матеріальну відповідальність 

3. Охарактеризуйте повну  матеріальну відповідальність 

4. Визначте та охарактеризуйте підвищену матеріальну відповідальність 

5. Охарактеризуйте індивідуальну та колективну матеріальну 

відповідальність 

6. Визначте та проаналізуйте порядок визначення розміру шкоди та порядок 

її відшкодування 

Література 

Базова: 

1. Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної 

Ради України. – 1996. – № 30 ( зі змінами і доповненнями)  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text 

2. Кодекс законів про працю від 10 грудня 1971 р.  // Відомості Верховної 

Ради України. – 2015. - №  50 (зі змінами і доповненнями)  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text 

Допоміжна 

1. Беззуб Б. С., Міхатуліна О. М. Трудове право України: Опорний 

конспект лекцій. — К.: МАУП, 2007. — 344 с. 

https://maup.com.ua/assets/files/lib/book/p08_39.pdf 

2. Болотіна Н. Б. Трудове право України: Підручник. – 6 – те вид., перероб. 

і доп.  - К.: Знання, 2010 

 

Ключові поняття 
 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text
https://maup.com.ua/assets/files/lib/book/p08_39.pdf
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матеріальна відповідальність, обмежена, повна матеріальна відповідальність, 

підвищена матеріальна, індивідуальна та колективна матеріальна відповідальність 

 

Рекомендовані реферати 

1.  Матеріальна відповідальність сторін трудового договору  

2.  Критерії розмежування матеріальної відповідальності працівника та майнової 

відповідальності в цивільному праві  

 

Питання для актуалізації пізнавальної діяльності студентів: 
 

1. Назвіть види матеріальної відповідальності 

2. Чи можливо притягнути до матеріальної відповідальності роботодавця? 

3. Які обставини не передбачають матеріальної відповідальності за 

трудовим правом? 

4. До якої категорії осіб може застосовуватись підвищена матеріальна 

відповідальність? 

5. В яких випадках працівник буде нести повну матеріальну 

відповідальність? 

 

Дослідницька робота 

1. Теоретичні проблеми матеріальної відповідальності сторін трудових 

правовідносин 

2. Проблеми матеріальної відповідальності роботодавця в Україні 

 

Методичні рекомендації 

Перше питання. Студенти повинні визначити, що матеріальна 

відповідальність визначається як обов'язок кожної зі сторін трудових правовідносин 

(працівника та роботодавця) відшкодувати шкоду, заподіяну іншій стороні 

внаслідок невиконання чи неналежного виконання трудових обов'язків у 

встановленому законом розмірі та порядку. 

В основі матеріальної відповідальності лежить обов'язок працівника дбайливо 

ставитися до майна роботодавця та вживати заходів щодо запобігання шкоди, а 

також обов'язок самого роботодавця — створити умови, необхідні для нормальної 

роботи; забезпечити здорові та безпечні умови праці, а також впроваджувати 

сучасні засоби техніки безпеки та санітарно-гігієнічні умови, які запобігають 

виробничому травматизмові та виникненню професійних захворювань працівників. 

Студенти повинні більш детально розглянути умови, підстави та розмір  

настання матеріальної відповідальності як працівника, так і роботодавця. 
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При підготовці до другого питання слід визначити, що обмежена матеріальна 

відповідальність - це відповідальність працівників і посадових осіб підприємства, за 

нанесений ними збиток підприємству. Відповідальність є обмеженою, оскільки 

заподіяний збиток відшкодовується в розмірі нанесених збитків, але не вище 

середньомісячного заробітку. 

Даний вид відповідальності поширюється на всіх працівників і посадових осіб 

підприємства, що мають доступ до матеріальних цінностей у процесі виробництва, 

збереження, використання і т. д. 

Обмежена матеріальна відповідальність покладається на: 

1) виробничих працівників за псування чи знищення через недбалість: 

матеріалів; напівфабрикатів; виробів (готової продукції), у тому числі при їхньому 

виготовленні; інструментів; вимірювальних приладів; спеціального одягу;  

2) адміністративний персонал: а) на персонал, відповідальний за складання 

документів: за складання дефектних документів, у наслідку чого втрачена 

можливість стягнення з постачальників чи перевізників вартості відсутніх 

цінностей; б) на керівників підприємств, установ, організацій і їхніх заступників, а 

також керівників структурних підрозділів і їхніх заступників, якщо збиток 

підприємству, установі, організації заподіяний: зайвими грошовими виплатами; 

неправильною постановкою обліку і збереження матеріальних чи грошових 

цінностей; неприйняттям необхідних заходів до запобігання простоїв; випуском 

недоброякісної продукції; розкраданнями; знищенням і псуванням матеріальних і 

грошових цінностей. 

Відшкодування збитку здійснюється відповідно до розпорядження власника 

чи уповноваженого ним органу шляхом утримань із зарплати винного працівника. 

Розпорядження власника чи уповноваженого ним органу повинне бути видано не 

пізніше двох тижнів із дня виявлення заподіяного працівником збитку і звернено до 

виконання не пізніше семи днів із дня повідомлення про це працівнику.  

Відшкодування збитку здійснюється за рішенням суду у випадках: а) якщо 

розмір збитків перевищує середній місячний заробіток; б) якщо збиток не 

перевищує середньомісячний заробіток, але законом установлена відповідальність у 

межах середньомісячного заробітку; в) якщо відшкодування не може бути 

проведене за розпорядженням власника чи уповноваженого ним органу шляхом 

відрахування з заробітної плати. 

Третє питання. Студенти повинні визначити, що ст. 134 КЗпП передбачено 

наступні випадки повної матеріальної відповідальності працівника перед 

підприємством: 

1) між працівником і підприємством 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; 
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2) майно та інші цінності були одержані працівником під звіт за разовою 

довіреністю або за іншими разовими документами; 

3) шкоди завдано діями працівника, які мають ознаки злочину; 

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

5) шкоди завдано недостачею, умисним знищенням або умисним зіпсуттям 

ценностей в т. ч. при їх виготовленні; 

6) шкоди завдано не при виконанні трудових обов'язків (наприклад, 

використання автомобіля в особистих цілях, внаслідок чого було завдано шкоди 

майну); 

7) службова особа винна в незаконному звільненні або переведенні працівника 

на іншу роботу; 

8) керівник підприємства винний у несвоєчасній виплаті зарплати, що 

призвело до виплати компенсацій. 

Покриття шкоди працівниками в розмірі, що не перевищує середнього 

місячного заробітку, провадиться за наказом керівника підприємства, а керівниками 

та їх заступниками - за рішенням вищого органу (загальних зборів акціонерів, 

власника приватного підприємства тощо). Даний наказ або рішення повинно бути 

прийняте не пізніше 2 тижнів з дня виявлення заподіяної працівником шкоди і 

звернене до виконання не раніше 7 днів від часу повідомлення про це працівникові. 

Покриття шкоди, що перевищує середній заробіток працівника, здійснюється в 

судовому порядку. 

При підготовці до четвертого питання слід визначити, що відповідно до 

ст.135 КЗпП підвищена матеріальна відповідальність — це вид матеріальної 

відповідальності працівника, за якою він зобов'язаний відшкодувати заподіяну з 

його вини підприємству, установі, організації шкоду в підвищеному розмірі. 

Застосовується переважно за шкоду, заподіяну підприємству працівниками, які 

виконують операції, пов'язані із закупівлею, продажем, перевезенням, доставкою, 

пересиланням, зберіганням, сортуванням, пакуванням, обробкою або використанням 

у процесі виробництва дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, ювелірних, 

побутових і промислових виробів та матеріалів, виготовлених з використанням 

дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, відходів та брухту, що містять 

дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння, а також валютні операції, і які є винними 

у розкраданні, знищенні (псуванні), недостачі або наднормативних їх витратах (крім 

витрат, що сталися у зв'язку з непередбаченими порушеннями технологічного 

процесу, якщо вони допущені внаслідок недбалості у роботі, порушення 

спеціальних правил, інструкцій). 

П’яте питання. Студенти повинні визначити, що 

індивідуальна  матеріальна відповідальність (ст. 130, 139 КЗпП) – передбачає 

особисту відповідальність працівника за збереження переданого йому майна 

власника. 

https://vk24.ua/regulations_and_jurisprudence/kodeksi/kodeks-zakoniv-pro-pracu-ukraini
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Колективна матеріальна відповідальність (ст. 135-2 КЗпП) настає за 

спільного виконання працівниками окремих видів робіт, коли неможливо 

розмежувати відповідальність кожного працівника й укласти з ним договір про 

індивідуальну матеріальну відповідальність. 

Колективна (бригадна) матеріальна відповідальність установлюється 

власником або уповноваженим ним органом за погодженням з виборним органом 

первинної профспілкової організації (профспілковим представником) підприємства, 

установи, організації. Письмовий договір про колективну (бригадну) матеріальну 

відповідальність укладається між підприємством, установою, організацією і всіма 

членами колективу (бригади). 

Перелік робіт, при виконанні яких може запроваджуватися колективна 

(бригадна) матеріальна відповідальність, умови її застосування, а також типовий 

договір про колективну (бригадну) матеріальну відповідальність розробляються за 

участю профспілкових об'єднань України та затверджуються центральним органом 

виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових 

відносин, соціального захисту населення. 

При підготовці до шостого питання слід визначити, що  відповідно до ст. 

135-3 КЗпП розмір заподіяної підприємству, установі, організації шкоди 

визначається за фактичними втратами, на підставі даних бухгалтерського обліку, 

виходячи з балансової вартості (собівартості) матеріальних цінностей за 

вирахуванням зносу згідно з установленими нормами. 

У разі розкрадання, недостачі, умисного знищення або умисного зіпсуття 

матеріальних цінностей розмір шкоди визначається за цінами, що діють у даній 

місцевості на день відшкодування шкоди. 

На підприємствах громадського харчування (на виробництві та в буфетах) і в 

комісійній торгівлі розмір шкоди, заподіяної розкраданням або недостачею 

продукції і товарів, визначається за цінами, встановленими для продажу (реалізації) 

цієї продукції і товарів. 

Законодавством може бути встановлено окремий порядок визначення розміру 

шкоди, що підлягає покриттю, в тому числі у кратному обчисленні, заподіяної 

підприємству, установі, організації розкраданням, умисним зіпсуттям, недостачею 

або втратою окремих видів майна та інших цінностей, а також у тих випадках, коли 

фактичний розмір шкоди перевищує її номінальний розмір. 

Розмір підлягаючої покриттю шкоди, заподіяної з вини кількох працівників, 

визначається для кожного з них з урахуванням ступеня вини, виду і межі 

матеріальної відповідальності. 

 

 

 

https://vk24.ua/regulations_and_jurisprudence/kodeksi/kodeks-zakoniv-pro-pracu-ukraini
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