
Поняття, загальні підстави та умови

матеріальної відповідальності



 Матеріальна відповідальність — це обов'язок

сторони трудового договору відшкодувати іншій

стороні заподіяну шкоду в установленому

законом порядку та розмірі.



 • властиві всім видам юридичної

відповідальності;

 • властиві тільки видам відповідальності, що

мають характер відшкодування шкоди;

 • властиві тільки виду юридичної

відповідальності за трудовим законодавством.



 1) матеріальна відповідальність передбачається за шкоду, заподіяну
внаслідок порушення трудових обов'язків працівника;

 2) встановлено відповідальність тільки за пряму дійсну шкоду 
(неотримані доходи або упущена вигода, на відміну від цивільного
права, відшкодуванню не підлягають);

 3) межі матеріальної відповідальності та порядок покриття шкоди, 
заподіяної працівником, встановлені законодавством;

 4) допускається добровільне покриття шкоди повністю або частково;

 5) роботодавець зобов'язаний створити працівникам умови, 
необхідні для нормальної роботи й забезпечення повного
збереження дорученого їм майна;

 6) суб'єктами матеріальної відповідальності є працівник і
роботодавець;

 7) матеріальна відповідальність працівника може застосовуватися
разом з іншими видами юридичної відповідальності або самостійно.



 • Працівники зобов'язані дбайливо, бережливо ставитися
до майна роботодавця і вживати заходів для запобігання
шкоді (ст. 131, 139 КЗпП). Працівники, які внаслідок
порушення покладених на них трудових обов'язків
заподіяли шкоду роботодавцеві, несуть матеріальну
відповідальність (ст. 130 КЗпП).

 • Своєю чергою, роботодавець зобов'язаний створити
працівникам умови, необхідні для нормальної роботи та 
забезпечення повного збереження дорученого їм майна, 
забезпечити безпечні і нешкідливі умови праці (ст. 131, 
153 КЗпП) і нести відповідальність перед працівниками
за заподіяну їм шкоду: зобов'язаний відшкодувати
працівникові шкоду, заподіяну йому каліцтвом або іншим
ушкодженням здоров'я, пов'язаним із виконанням
трудових обов'язків (ст. 173 КЗпП).



Отже, порушення покладених на 

сторони трудового договору обов'язків, 

якщо внаслідок цього заподіяно шкоду, 

викликає трудове майнове

правопорушення.

Колективний договір і трудовий договір

(контракт) можуть конкретизувати

матеріальну відповідальність працівника

та роботодавця, але слід врахувати, що

договірна відповідальність роботодавця

не повинна бути нижчою, а працівника

— вищою, ніж це передбачено чинним

трудовим законодавством України.

Залежно від того, хто заподіяв шкоду, 

розрізняють два види матеріальної

відповідальності
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