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Розробка системи матеріальної відповідальності працівників з 

урахуванням особливостей будівельних підприємств 

System Development to material responsiblity workman with provision 

for particularities building enterprises 

 

У статті розглянуто питання визначення розмірів матеріальної 

відповідальності працівників будівельних підприємств. Розміри компенсацій 

розділені автором на компенсації за нанесені матеріальні збитки; компенсації 

за нанесені «моральні» збитки; компенсації за адміністративні порушення. 

 

В статье рассмотрены вопросы определения размеров материальной 

ответственности работников строительных предприятий. Размеры 

компенсаций разделены автором на компенсации за нанесенные 

материальные убытки, компенсации за нанесенные «моральные» убытки, 

компенсации за административные нарушения. 

 

In article is considered question of the determination of the sizes to material 

responsiblity workman building enterprise. The Sizes compensation prepared by 

author on compensation for inflicted material damages; the compensation for 

inflicted "moral" losses; the compensation for administrative breaches. 

 

Постановка проблеми. У ринкових умовах саме розвиток будівельної 

галузі є запорукою сталого зростання національної економіки України. Тому 

на сучасному етапі розвитку економіки України проблема підвищення 

ефективності роботи будівельної галузі стає стратегічним напрямком. 



Специфічною рисою є оцінка матеріальної відповідальності в такій 

матеріаломісткій та складнотехнологійчній галузі, як  будівельна галузь.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Матеріальна відповідальність 

може наступити поряд з дисциплінарною відповідальністю. Вона настає 

лише за збиток, що виник у результаті явно протиправного і винного 

поводження працівника. Цей вид відповідальності в системі трудового 

законодавства є одним із засобів захисту різних форм власності. Автор провів  

аналіз останніх досліджень щодо визначення «матеріальної відповідальності» 

(див. табл. 1). 

Галузеві особливості проблем оцінювання і стимулювання праці в 

будівництві розглянуті в працях Кравченко К.А. [1], Барканова А.С. [2], О.С. 

Іванілова [3], Крикуна К.В. [4], Лисичкина В.А. [5],  Педана М.П. [6], 

Федоренко В.Г. [7], Мариніча І.А. [7], Удовенко О.М. [8], Беркута А.В. [9], 

Мажуги О.В. [10], Н. Стейсера [11],  Тимуса С. [12],  В. Михельса [13], І. 

Либермана [14],  П. Рогожина [15], О. Волкова [16]. 

За правилами трудового законодавства матеріальну відповідальність 

можуть нести всі працівники, тобто  всі особи, що беруть участь в трудових 

відносинах з підприємством, організацією й установою незалежно від їх 

організаційно-правової форми. 

 

Таблиця 1 

Визначення терміну «матеріальна відповідальність» 

Автор Визначення терміну «матеріальна 

відповідальність» 

Джерело 

Грещак М.Г. 

(2001 р.) 

Матеріальна відповідальність – це 

відповідальність підприємства за виконання 

зобов’язань щодо поставок продукції та її якості 

перед споживачами і державою. 

[17] 

Круш П.В. та 

ін. (2008 р.) 

Матеріальна відповідальність підрозділів та їх 

трудових колективів за кінцеві результати 

[18] 



роботи підприємства зводиться до безумовного 

виконання планових завдань і договірних 

зобов’язань; підрозділ повинен нести 

відповідальність за економічні збитки, заподіяні 

невиконанням договірних зобов’язань, у формі 

штрафних санкцій та відшкодування 

матеріальних витрат. 

Кодекс законів 

про працю 

України  

Матеріальна відповідальність - пряма  дійсна 

шкода, лише в межах і порядку, передбачених 

законодавством, і за умови, коли така шкода 

заподіяна підприємству, установі, організації    

винними протиправними діями (бездіяльністю) 

працівника. 

[19] 

 

Робітники та службовці, винні в заподіянні підприємству, установі, 

організації збитку, несуть матеріальну відповідальність тільки при наявності 

прямого дійсного збитку. 

Матеріальна відповідальність, як правило, обмежується визначеною 

частиною заробітку  робітника чи службовця і не повинна перевищувати 

повного розміру заподіяного збитку, за винятком випадків, передбачених 

законодавством України. 

У сучасних умовах господарювання виникає проблема залучення до 

матеріальної відповідальності за збиток, що пішов у результаті розголошення 

працівником довіреної йому комерційної таємниці. 

Під комерційною таємницею підприємства мають на увазі інформацію, 

зв'язану з виробництвом, керуванням фінансами й іншою діяльністю 

підприємства, технологічну інформацію, розголошення якої може принести 

збиток підприємству [20]. 

Склад і обсяг інформації, що є комерційною таємницею, порядок її 

захисту визначаються керівником підприємства [21]. 



Постановою КМУ "Про перелік інформації, що не є комерційною 

таємницею" [22] установлені документи, що не мають комерційної таємниці. 

Мета статті – дослідити специфічні особливості матеріальної 

відповідальності в будівництві та розробити систему матеріальної 

відповідальності працівників з урахуванням цих особливостей. 

Виклад основного матеріалу. На основі проведених досліджень щодо 

стану системи матеріальної відповідальності, автором визначена специфіка 

оцінки та стимулювання якості виконаних будівельно–монтажних робіт: 

1. Як свідчить досвід функціонування і розвитку зарубіжних систем 

якості основна їх мета – не фіксація дефектів і браку (за допомогою різних 

методів контролю якості), а їх попередження на всіх етапах виробничого 

циклу виготовлення і реалізації продукції (виконання робіт, надання послуг), 

починаючи з самих початкових. 

2. Як економічні механізми, що вимагаються попередження на стадії 

виконання будівельно-монтажних робіт повинні бути механізми:  

а) формування і використовування засобів оплати праці (включаючи 

заохочення з прибутку) і б) матеріальної відповідальності працівників, 

забезпечуючи прямі відшкодування винуватцями шкоди через допущеного 

ними зниження якості виконання робіт. Обидва ці механізми необхідно 

будувати (або удосконалювати) в кожній будівельній фірмі на базі 

максимально об'єктивних оцінок якості, здійснюваних в регулярному режимі, 

які повинні грати вельми істотну роль під час формування фонду оплати 

праці працівників, їх кар'єрному зростанні, всіх формах формування їх 

соціального і морального заохочення. 

3. Для будівельної фірми в умовах жорсткої ринкової конкуренції 

важливо виділити найважливіші «больові точки» процесу виготовлення 

кінцевої продукції. 

Значущість кожного з циклів визначається, на думку автора, специфікою 

будівельної продукції, основними вимогами, що пред'являються до неї її 



споживачами, це: надійність і комфортність в експлуатації, міцність і термін 

служби, рівень експлуатаційних витрат у споживача. 

4. Об'єктивно обґрунтований вибір робіт, по яких слід пред'являти 

підвищені вимоги до якості їх виконання, необхідний як для переважного 

преміювання робітників за якісне виконання цих робіт, так і для забезпечення 

посиленої відповідальності за допущені дефекти, оскільки має місце істотний 

взаємозв'язок між поліпшенням (зниженням) якості робіт і підвищенням 

(зниженням) продуктивності праці і ефективності діяльності фірми в цілому. 

Пояснюється це наявністю характерної для будівельного виробництва тісної 

залежності трудомісткості робіт подальших циклів від якості виконання 

передуючих їм робіт. 

Це обумовлено перш за все тим, що окремі, навіть незначні, відхилення 

від технологічних або проектних вимог при виконанні «первинних робіт» 

викликають надалі, при виконанні подальших робіт, значні втрати робочого 

часу і додаткових грошових і матеріальних ресурсів, тобто приводять до 

великих витрат праці на виконання зайвих робіт. 

Щоб цього уникнути на будівельних підприємствах, на думку автора, 

необхідно по закінченню конструктивного елемента або виду робіт бригаді 

передати обсяги виконаних робіт іншій бригаді, що приступає до виконання 

подальших робіт за технологією по акту відповідно до пред'явлених вимог 

технічних умов. 

Об’єднуючи дослідження та надбання науковців обмежуюча частина 

пропонованого механізму - матеріальна відповідальність розділена автором 

на три блоки: 1) за нанесені матеріальні збитки; 2) за нанесені «моральні» 

збитки; 3) за адміністративні порушення.  

При повній індивідуальній матеріальній відповідальності збиток від 

браку співпадає з розміром компенсації і розраховується за формулою: 
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де Ві – вартість і-го матеріалу за одиницю, який був використаний при 

виконанні забракованих будівельних робіт, грн.; 

Кі – кількість і-го матеріалу використаного при  виконанні забракованих 

будівельних робіт, од.;  

ММі – вартість однієї години експлуатації і-их машин і механізмів, які 

застосовувались при виконанні забракованих робіт, грн.; 

КМі – кількість відпрацьованих годин машинами і механізмами, які 

застосовувались при виконанні забракованих робіт, год.; 

Ві’   – вартість і-го матеріалу за одиницю, який був використаний при 

виконанні забракованих будівельних робіт, і які ще можна використати в 

будівництві,  грн.; 

Кі’ – кількість і-го матеріалу використаного при  виконанні забракованих 

будівельних робіт, які ще можна використати в будівництві, од. 

При повній колективній матеріальній відповідальності збиток від браку 

та розмір компенсації співпадають, розрахунок здійснюється за формулою: 
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де Кіг – кількість годин відпрацьованих і-тим робітником бригади, роботу 

якої забраковано, год.;  

ОПі – тарифна ставка і-го робітника бригади, роботу якої  забраковано, грн. 

В даному випадку розмір матеріальної відповідальності кожного з 

робітників бригади (МВі) розраховується за формулою: 

 

1МВі = З 2 *Пі/100%, 

 

де Пі – питома вага заробітної плати і-го робітника бригади в 

загальному фонді оплати праці бригади, %. 



При обмеженій індивідуальній матеріальній відповідальності 

розрахунок матеріальної компенсації здійснюється за формулою:  
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де Т – встановлений договором про матеріальну відповідальність 

відсоток компенсації збитку, %. 

При обмеженій колективній матеріальній відповідальності розрахунок 

компенсації здійснюється за формулою:  
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 Відповідно при обмеженій колективній матеріальній відповідальності 

загальна сума матеріальної компенсації збільшиться на заробітну платну і-го 

робітника бригади, роботу якої забраковано та обмежується відсотком, 

встановленим договором про матеріальну відповідальність. 

В даному випадку розмір матеріальної відповідальності кожного з 

робітників бригади (2МВі) розраховується за формулою: 

 

2МВі = З 4 *Пі/100%. 

 

Збиток від простоїв машин та механізмів (орендованих і не 

орендованих) розраховується за формулою: 
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де ММіпр – вартість однієї години експлуатації і-тих машин і механізмів 

(або орендна плата за одну годину експлуатації), які не заплановано 

простоювали за провиною працівника, грн.; 

КМі
пр – кількість не відпрацьованих годин машинами і механізмами, які 

простоювали за провиною працівника, год. 

Розрахунок збитку від простоїв машин та механізмів (орендованих і не 

орендованих) при повній колективній матеріальній відповідальності 

розраховується за попередньою формулою. В даному випадку збиток від 

браку та розмір матеріальної відповідальності кожного з робітників бригади 

(3МВі) розраховується за формулою: 

 

3МВі = ЗМ1 *Пі/100%. 

 

Збиток від простоїв машин та механізмів (орендованих і не 

орендованих) при обмеженій  індивідуальній та колективній матеріальній 

відповідальності розраховується за формулою: 
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В даному випадку збиток від браку та розмір матеріальної 

відповідальності кожного з робітників бригади (4МВі) розраховується за 

формулою: 

 

4МВі = ЗМ2 *Пі/100%. 

 

Збиток від несвоєчасного виконання будівельних робіт при повній 

індивідуальній та колективній матеріальній відповідальності розраховується 

за формулою: 
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де ММіо – вартість однієї години експлуатації і-тих орендованих машин і 

механізмів, які використовувались при роботах, що несвоєчасно виконані, 

грн.; 

КМі
о – кількість відпрацьованих годин орендованими машинами і 

механізмами, які використовувались при роботах, що несвоєчасно виконані, 

год.; 

Тс – питома вага обсягу несвоєчасно виконаних робіт в загальному 

обсягу виконаних робіт, %. 

∆ПВ – розмір постійних витрат, які були понесені підприємством за 

період на який було затримано виконання робіт (завершення будівництва), 

грн.; 

∆ЗВВ – розмір загально-виробничих витрат, які були понесені 

підприємством за період на який було затримано виконання робіт 

(завершення будівництва), грн. 

Відповідно збиток від несвоєчасного виконання будівельних робіт та 

розмір матеріальної відповідальності співпадають.  

При застосуванні колективної форми матеріальної відповідальності   її 

розмір для кожного з робітників бригади (5МВі) розраховується за 

формулою: 

 

5МВі = ЗНВ1 *Пі/100%. 

 

Збиток від несвоєчасного виконання будівельних робіт при обмеженій 

індивідуальній та колективній матеріальній відповідальності розраховується 

за формулою: 

 

ЗНВ2 = %100/*%)100/)(**(
1

ТЗВВПВТсКМіММі
n

i

оо ∆+∆+∑
=

. 



При застосуванні колективної форми матеріальної відповідальності   її 

розмір для кожного з робітників бригади (6МВі) розраховується за 

формулою: 

 

6МВі = ЗНВ2 *Пі/100%. 

 

Збиток від псування майна, недбалого користування ним при 

проведенні будівельних робіт та застосуванні повної матеріальної 

відповідальності розраховується за формулою: 

 

ЗПМ1 = ∑
=

n

i

КВіВВі
1

* , 

 

де ВВі – витрати на відтворення і-го виду майна, компенсацію його псування, 

грн.;  

КВі – кількість і-го виду майна, що було зіпсовано або втрачено, грн. 

При застосуванні колективної форми матеріальної відповідальності   її 

розмір для кожного з робітників бригади (7МВі) розраховується за 

формулою: 

 

7МВі = ЗПМ1 *Пі/100%. 

 

Збиток від псування майна, недбалого користування ним при 

проведенні будівельних робіт та застосуванні обмеженої матеріальної 

відповідальності розраховується за формулою: 

 

ЗПМ2 = (∑
=

n

i

КВіВВі
1

* )*Т. 

 



При застосуванні колективної форми матеріальної відповідальності   її 

розмір для кожного з робітників бригади (8МВі) розраховується за 

формулою: 

 

8МВі = ЗПМ2 *Пі/100%. 

 

Збиток за розголошення комерційної таємниці розраховується для 

кожного підприємства індивідуально, але для робітників будівельних 

підприємств головними випадками коли може виникнути матеріальна 

відповідальність  щодо розголошення комерційної таємниці – це розкриття 

використовуваних нових технологій будівництва, розголошення про місце та 

час здійснення нових проектів, тощо.  

 

ЗКМ1 = ЗБ, 

 

де ЗБ – збитки, які понесло підприємство від розголошення комерційної 

таємниці, грн. 

При застосуванні колективної форми матеріальної відповідальності   її 

розмір для кожного з робітників бригади (9МВі) розраховується за 

формулою: 

 

9МВі = ЗКМ1 *Пі/100%. 

 

Автор пропонує ввести інтегральний показник (Іп), який включатиме 

перелік штрафів у відсотках до заробітної плати, за розголошення 

комерційних таємниць.  

 

ЗКМ2 = ЗП* Іп/100%,  

 



де ЗП – розмір заробітної плати робітника, який винний у розголошенні 

комерційної таємниці, грн.; 

При застосуванні колективної форми матеріальної відповідальності   її 

розмір для кожного з робітників бригади (10МВі) розраховується за 

формулою: 

 

10МВі = ЗКМ2 *Пі/100%. 

 

Збиток за втрату клієнтурної бази та збиток за погіршення іміджу 

підприємства при використанні повної колективної та індивідуальної 

матеріальної відповідальності розраховуються за формулою: 

 

ЗІ1 = ∆Д, 

 

де ∆Д – втрачені доходи в результаті втрати клієнтів, погіршенні іміджу 

підприємства, грн. 

При застосуванні колективної форми матеріальної відповідальності   її 

розмір для кожного з робітників бригади (11МВі) розраховується за 

формулою: 

 

11МВі = ЗІ1 *Пі/100%. 

 

Збиток за втрату клієнтурної бази та збиток за погіршення іміджу 

підприємства при використанні обмеженої колективної та індивідуальної 

матеріальної відповідальності розраховуються за формулою: 

 

ЗІ2 = ∆Д*Т, 

 



При застосуванні колективної форми матеріальної відповідальності   її 

розмір для кожного з робітників бригади (12МВі) розраховується за 

формулою: 

 

12МВі = ЗІ2 *Пі/100%. 

 

Розмір матеріальної відповідальності за порушення трудової дисципліни 

розраховується за формулою: 

 

ПТД = ЗП * Тд/100%, 

 

де ЗП – розмір заробітної плати робітника, що порушив трудову 

дисципліну, грн.; 

Тд - встановлений колективним договором штраф за порушення трудової 

дисципліни, %. 

Розмір матеріальної відповідальності за порушення техніки безпеки 

розраховується за формулою: 

 

ПТБ = ЗП * Тб/100%, 

 

де ЗП – розмір заробітної плати робітника, що порушив трудову 

дисципліну, грн..; 

Тб - встановлений колективним договором штраф за порушення техніки 

безпеки, %. 

Узагальнену сітку компенсації збитків пропонується автором 

застосовувати для всіх рівнів та підрозділів. Інформованість працівників 

щодо неминучих матеріальних покарань  при неякісному та несвоєчасному 

виконанні своїх обов’язків  дозволить не усувати  вже існуючі недоліки та  

компенсувати збитки, а  попередити виникнення негативних ситуацій.  



Висновки.   Матеріальна відповідальність підприємства в цілому і його 

підрозділів тісно взаємозв’язана, здійснюється на єдиній методичній основі. 

Економічні санкції, які пред’явлені підприємству, повинні доводитись до 

його підрозділів, безпосередніх винуватців заподіяних збитків стороннім 

контрагентам. Водночас внутрішня матеріальна відповідальність має свої 

особливості, що суттєво впливають на її організацію. Внутрішня матеріальна 

відповідальність обмежується відносинами між підрозділами підприємства, 

що не є юридичними особами і власниками майна, яке перебуває в їх 

оперативному розпорядженні. Тому таку відповідальність майновою в 

юридичному розумінні цього слова назвати не можна. Внутрішня 

матеріальна відповідальність підрозділів організується самим підприємством 

і ним регулюється, хоча це й здійснюється на загальних засадах цивільного 

права і методики визначення збитків. Крім цього, треба мати на увазі, що 

внутрішні відносини й адекватна їм матеріальна відповідальність 

здебільшого ґрунтуються не на договірній, а на плановій основі, тобто вони 

здійснюються в процесі виконання встановлених планових завдань і є 

інструментом їх реалізації. 
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