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Матеріальна відповідальність працівників 

Матеріальна відповідальність працівників — це один із видів юридичної відповідальності, 

що виражається в зобов'язанні працівників покрити цілком або частково матеріальний 

збиток, завданий з їхньої провини. 

Найбільш суттєвими умовами матеріальної відповідальності працівника є: 

 — перебування працівника в трудових відносинах із підприємством, установою, 

організацією, якій було заподіяно збитку; 

 — визначення розміру матеріальної відповідальності працівника; 

 — наявність провини працівника. 

Умови матеріальної відповідальності працівників 

Працівники несуть матеріальну відповідальність за збиток, завданий підприємству, 

установі, організації внаслідок порушення покладених на них трудових зобов'язань (ст. 

130 КЗпП України). 

Підставою для притягнення працівників до матеріальної відповідальності є наявність 

прямого дійсного збитку, завданого підприємству (установі, організації), де вони 

працюють. 

Таким збитком є реальні, а не передбачувані збитки, що полягають у втраті, погіршенні, 

зниженні цінності майна. Так, якщо з вини працівника було виведено з ладу верстат, 

прямим збитком є вартість його ремонту. 

Вимога відшкодування вартості продукції, яку можна було б випустити за час простою 

верстата, є незаконною, тому що це вже вимога про відшкодування втраченої вигоди, 



стягнення якого з працівника трудовим законодавством не передбачено. На працівника не 

може покладатися відповідальність за збиток: 

 — що належить до категорії нормального виробничо-господарського ризику; 

 — заподіяний працівником, який перебував у стані крайнього збудження; 

 — що виник унаслідок виконання працівником незаконного наказу власника або 

уповноваженого ним органу, що й призвело до збитку; 

 — завданий унаслідок стихійного лиха (землетрусу, повені, пожежі та ін.), якщо 

при цьому працівник виконував свої трудові обов'язки. 

Відповідно до ст. 133 КЗпП України обмежену матеріальну відповідальність несуть: 

 1. працівники — за псування або знищення через недбалість матеріалів, 

напівфабрикатів, виробів (продукції), інструментів, вимірювальних приладів, 

спеціального одягу та інших предметів, виданих підприємством, установою, ор-

ганізацією працівнику в користування; 

 2. керівники підприємств, установ, організацій, їхні заступники, а також керівники 

структурних підрозділів на підприємствах, в установах, організаціях і їхні 

заступники, якщо збиток завдано зайвими грошовими виплатами, неправильною 

організацією обліку та збереження матеріальних або грошових цінностей, 

невжиттям необхідних заходів для запобігання простоям, випуску неякісної 

продукції, розкраданню й псуванню матеріальних або грошових цінностей. 

Керівники підприємств несуть відповідальність або разом із працівниками, які завдали 

збитку, або самі, але за умови, що мова йде про прямий дійсний збиток і його не може 

бути відшкодовано безпосередніми винуватцями. 

Працівники несуть матеріальну відповідальність у повному розмірі збитку, завданого з 

їхньої провини підприємству, установі, організації, якщо: 

 — між працівником і підприємством, установою, організацією відповідно до ст. 

135 КЗпП України укладено письмовий договір про взяття на себе працівником 

повної матеріальної відповідальності за незабезпечення цілісності майна й інших 

цінностей, переданих йому для збереження або з іншою метою; 

 — майно або інші цінності було отримано працівником під звіт за одноразовим 

дорученням або за іншими разовими документами; 



 — збитку завдано діями працівника, що мають ознаки дій, переслідуваних у 

карному порядку; 

 — збитку завдано працівником, який перебував у нетверезому стані; 

 — збитку завдано недостачею, навмисним знищенням або псуванням матеріалів, 

напівфабрикатів, виробів (продукції), в тому числі при виготовленні їх, а також 

інструментів, вимірювальних приладів, спеціального одягу й інших предметів, 

виданих підприємством, установою, організацією працівникові в користування; 

 — відповідно до законодавства на працівника покладено повну матеріальну 

відповідальність за збиток, завданий підприємству, установі, організації при 

виконанні трудових обов'язків (ст. 134 КЗпП України); 

 — посадова особа винна в незаконному звільненні або переведенні працівника на 

іншу роботу (ст. 134, 237 КЗпП України). 

Договір про повну матеріальну відповідальність може бути укладено підприємством, 

установою, організацією тільки з працівниками, які досягли 18 років і обіймають посади 

або виконують роботи, безпосередньо пов'язані зі збереженням, опрацюванням, продажем 

(відпусканням), перевезенням або застосуванням у процесі виробництва переданих йому 

цінностей (ст. 135 КЗпП України). 

Ці договори можна укладати в письмовій формі тільки з працівниками визначених 

категорій. До них належать: 

 — касири всіх спеціальностей; 

 — завідувачі складів й комірники, які завідують окремими складами; 

 — завідувачі магазинів; 

 — завідувачі відділів або секцій магазинів, якщо в цих відділах або секціях 

ведеться окремий облік товарів окремим штатом; 

 — інкасатори й експедитори; 

 — гардеробники; 

 — лоточники, продавці ларків і продавці друкованої продукції в кіосках; 

 — завідувачі ощадних кас, їхніх відділів й відділень, контролери; 

 — шофери, які займаються централізованим постачанням матеріалів та 

устаткування; 

 — шофери автобусів міжміського й приміського сполучення, які працюють без 

кондукторів; 

 — шофери легкових і вантажних таксомоторів; 



 — працівники, які одержують і супроводжують товарно-матеріальні цінності; 

 — завідувачі господарства (якщо немає завідувачів складів); 

 — майстри дільниць, бригадири й слюсарі станцій технічного обслуговування, що 

поєднують функції виконавця робіт з обов'язками завідувача складу; 

 — позаштатні агенти з розповсюдження преси; 

 — сортувальники, бригадири сортувальників і оброблювачі передплати, які 

приймають передплату на газети й журнали або здійснюють касові операції; 

 — експедитори, відповідальні за збереження вантажів при транспортуванні; 

 — керуючі будинками й коменданти; 

 — кухарі, сестри-хазяйки дошкільних дитячих установ і таборів; 

 — завідувачі й кастелянші підприємств, гуртожитків і готелів; 

 — завідувачі гаражів, автомеханіки (якщо немає посади завідувача гаражу); 

 — головні тренери, тренери за видами спорту; 

 — пакувальники, які одержують товарно-матеріальні цінності зі складів для 

упаковування; 

 — вантажники, які супроводжують вантажі і є відповідальними за збереження їх у 

дорозі; 

 — начальники цехів підготовки й комплектування сировини та готової продукції 

на швейних, взуттєвих, галантерейних, трикотажних виробництвах або 

підприємствах; 

 — старші майстри цехів, дільниць і змінні майстри цехів, дільниць, агрегатів, 

конвеєрів у всіх галузях легкої промисловості; 

 — лазники, які продають квитки і зберігають грошовий виторг; 

 — бібліотекарі; 

 — диспетчери транспортних господарств; 

 — заправники пальним автомашин і тракторів; 

 — слюсарі-інструментальники, які приймають і видають інструменти; 

 — буфетники підприємств громадського харчування; 

 — завідувачі виробництва підприємств громадського харчування; 

 — приймальники пунктів прийняттю склотари (постанова Держкомпраці СРСР і 

ВЦРПС від 28.12.77 № 447/24). 

До перерахованих працівників, з якими укладаються договори про повну матеріальну 

відповідальність, належать також інші категорії працівників, що слід враховувати при 

укладанні договору. 



На підприємствах, в установах та організаціях недержавної форми власності за наявності в 

статуті положення, що передбачає можливість установлення матеріальної відповідаль-

ності й для інших категорій працівників, такі вимоги можуть передбачатися колективним 

договором. 

Договори про повну матеріальну відповідальність, укладені з особами, які не досягли 18-

річного віку або не включені до переліку категорій працівників, з котрими можна такі до-

говори укладати, є недійсними і не мають юридичних зобов'язань щодо відшкодування 

збитку працівниками (ст. 135 КЗпП України). 

Не може прирівнюватися до укладання договору про повну матеріальну відповідальність 

взяття працівником одностороннього зобов'язання. Проте на працівника може бути 

покладено зобов'язання з відшкодування завданого збитку в межах повного його розміру, 

якщо для цього є інші вагомі підстави. 

Матеріальна відповідальність у повному розмірі збитку, завданого з вини працівника, що 

має ознаки дій, переслідуваних у карному порядку, покладається на нього незалежно від 

того, чи є цей працівник матеріально відповідальною особою. 

Повну матеріальну відповідальність за спеціальними законодавчими й нормативними 

актами незалежно від укладення договорів про матеріальну відповідальність несуть: 

 — працівники роздрібної торгівлі — за недостачу або псування переданих їм 

товарів, інвентаря, устаткування та ін.; 

 — касири — за незбереження всіх прийнятих ними цінностей і за пошкодження їх; 

 — працівники підприємств системи зв'язку — за загублення або затримку доставки 

всіх видів поштових і телеграфних відправлень тощо. 

Колективна (бригадна) матеріальна відповідальність установлюється лише в тому разі, 

якщо робота, пов'язана зі збереженням, опрацюванням, продажем (відпусканням), транс-

портуванням або застосуванням у процесі виробництва цінностей, яка на цьому 

підприємстві, в установі, організації виконується спільно, передбачена Переліком робіт, 

при виконанні яких допускається встановлення такої матеріальної відповідальності. 

Колективна (бригадна) матеріальна відповідальність установлюється за умови: 

 — погодження з профспілковим комітетом; 

 — згоди всіх членів колективу (бригади); 



 — укладення письмового договору з усіма членами колективу (бригади). 

Колективна (бригадна) відповідальність покладається лише на працівників, які підписали 

договір. При постановці питання про притягнення працівника (бригади) до матеріальної 

відповідальності власник або уповноважений ним орган має довести наявність тих 

юридичних фактів, відповідно до яких закон передбачає покладання такої 

відповідальності (ст. 138 КЗпП України). 

Поняття та види трудового договору 

 

Трудові відносини між працівником і підприємством повинні бути оформлені трудовим 

договором, визначення якого дає Кодекс законів про працю. Згідно з Кодексом законів 

про працю України, «трудовий договір — це угода між працівником і власником 

підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною 

особою, за якою працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з 

підляганням внутрішньому трудовому розпорядку, а власник підприємства, установи, 

організації або уповноважений ним орган чи фізична особа зобов’язується виплачувати 

працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання 

роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін». 

Слід ураховувати, що робітник може укласти трудовий договір як з одним, так і з кількома 

підприємствами одночасно, якщо це не суперечить законодавству або умовам трудового 

договору, контракту. Укладення трудового договору оформляється наказом чи 

розпорядженням власника або уповноваженого ним органу про зарахування працівника на 

роботу. При цьому навіть якщо такого наказу або розпорядження не видано, але працівник 

фактично був допущений до роботи, трудовий договір вважається укладеним. І хоч 

відсутні документи, на підставі яких можна нарахувати заробітну плату такому 

працівникові, однак немає і законних підстав не нараховувати її. Необхідно виправити 

ситуацію, вимагаючи від керівника підприємства оформлення відповідних документів. 

Трудовий договір складається лише у письмовій формі, якщо: 

це передбачено законодавством; 

на цьому наполягає працівник; 

якщо працівник неповнолітній; 

за особливих умов праці (географічних, геологічних і підвищеного ризику для здоров’я). 

В інших випадках складання трудового договору в письмовій формі необов’язкове. 

Трудовий договір може бути: 

1) безстроковим, що укладається на невизначений строк; 



2) укладеним на визначений строк, установлений за погодженням сторін. Строковий 

трудовий договір укладається у випадках, коли трудові відносини не можуть бути 

встановлені на невизначений строк з урахуванням характеру наступної роботи, або умов її 

виконання, або інтересів працівника та в інших випадках, передбачених законодавчими 

актами; 

3) укладеним на час виконання певної роботи. 

При укладенні трудового договору (контракту) громадянин зобов’язаний подати такі 

документи: 

1) паспорт або інший документ, що посвідчує особу; 

2) трудову книжку; 

3) заяву на ім’я керівника підприємства чи установи. 

Крім цього, як правило, потрібно пред’явити: 

1) копію ідентифікаційного коду; 

2) військовослужбовцям, звільненим зі Збройних сил України, — 

військовий квиток; 

3) звільненим з місця відбування кримінального покарання — довідку про звільнення. 

Залежно від того, на яку роботу приймається громадянин, визначається перелік 

необхідних документів для оформлення трудового договору. При цьому слід пам’ятати, 

що законодавство забороняє вимагати від осіб, які приймаються на роботу, докумен- 

ти, подання яких не передбачене законодавством, зокрема відомості про їх партійну і 

національну належність, походження та прописку. 

При укладенні трудового договору в угоді сторін може бути обумовлено випробування з 

метою перевірки відповідності працівника роботі, яка йому доручається. Умова про 

випробування повинна бути зазначена в наказі (розпорядженні) про прийняття на роботу. 

Випробування не встановлюється при прийнятті на роботу: неповнолітніх; молодих 

спеціалістів після закінчення професійних, навчально-виховних та вищих закладів освіти; 

звіль- 

нених у запас з військової чи альтернативної (невійськової) служби; інвалідів, 

направлених на роботу згідно з рекомендаціями 

медико-соціальної експертизи; інших категорій працівників, визначених законодавством. 

Строк випробовування не може перевищувати трьох, а в окремих випадках і шести 

місяців. Термін випробування при прийнятті на роботу робітників не може бути більшим 

ніж один місяць. Якщо працівник протягом періоду випробування був відсутній на роботі 

з поважної причини (наприклад, через хворобу), на час такої відсутності термін 

випробування може бути продовжено. 



Коли строк випробування закінчився, а працівник продовжує працювати, він вважається 

таким, що пройшов випробування, і подальше розірвання трудового договору 

допускається лише на загальних підставах. Оформлення окремого наказу (розпорядження) 

у цьому разі необов’язкове. 

Особливою формою трудового договору є контракт. У ньому угодою сторін 

встановлюються строк дії, права, обов’язки і відповідальність сторін (зокрема, 

матеріальна), умови матеріального забезпечення та організації праці й умови розірвання 

договору з працівником. Вимоги контракту є двосторонніми, конкретнішими й чіткіше 

сформульованими порівняно з трудовим договором стосовно як працівника, так і 

підприємства. Наприклад, у контрак- 

ті можуть визначатися додаткові, крім установлених чинним законодавством, підстави 

його розірвання. 

Контракт складається лише у письмовій формі у двох примірниках, що мають однакову 

юридичну силу і зберігаються у кожної зі сторін контракту. Всі зміни, які вносяться до 

контракту за згодою сторін, також повинні оформлятися у письмовій формі. За згодою 

працівника копію укладеного з ним контракту може бути передано профспілковому чи 

іншому органу, уповноваженому працівником представляти його інтереси для здійснення 

контролю за дотриманням умов контракту. 

Контрактна форма трудового договору застосовується на підприємстві незалежно від 

форми власності, виду діяльності та галузевої належності тільки у випадках, 

безпосередньо передбачених чинним законодавством. Стосується вона працівників, які 

працюють або працевлаштовуються за трудовими договорами на визначений строк чи на 

час виконання певної 

роботи. 

ЗАВДАННЯ: 

1.Ознайомлення з викладеним матеріалом. 

2.Зробити конспект до зошита. 

3.Підготувати презентацію на тему: Трудовий договір. 

4.Надсилати на електронну скриньку: sveta101989@gmai.com 


