
 

В І Д Г У К  

офіційного опонента - доктора юридичних наук, професора Лукаша Сергія 

Станіславовича 

на дисертацію Мотрича Андрія Івановича «Правове регулювання повної 

матеріальної відповідальності працівників», поданої на здобуття 

наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 

Актуальність дисертаційного дослідження полягає в тому, що соціально-

економічні перетворення, спрямовані на становлення ринкової економіки, 

потребують суттєвих змін механізму правового регулювання сучасних трудових 

правовідносин, у процесі реалізації яких постає життєве завдання - забезпечення 

цілісності майна роботодавця, яке використовується у господарській діяльності. 

Існування в трудовому праві договорів про повну матеріальну 

відповідальність за радянських часів, коли існувала переважно державна власність, 

виступало майже безумовною гарантією збереження власності державних 

підприємств, відшкодування заподіяної шкоди працівниками у повному розмірі без 

реального встановлення причин шкоди та істинних винуватців її виникнення.  На 

сьогодні таке становище є неприпустимим. Договори про повну матеріальну 

відповідальність мають набути форми добровільної угоди сторін, за допомогою якої 

роботодавець і працівник, з урахуванням умов праці та господарської діяльності, 

можуть встановлювати взаємні права та обов’язки, спрямовані, перш за все, на 

забезпечення цілості майна роботодавця і захист інтересів працівника, а потім - на 

відшкодування заподіяної шкоди. Такі договори мають стати дієвим засобом 

охорони права власності роботодавця в умовах ринкової економіки. 

Підготовка проекту нового Трудового кодексу України вимагає розробки 

концепції побудови Кодексу в цілому і кожного з його розділів, одним з яких є 

розділ, що регулює матеріальну відповідальність сторін трудових відносин. Це в 

свою чергу вимагає розробки концепції розвитку як трудових правовідносин взагалі, 

так і кожного із видів трудового 
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правовідношення, особливе місце серед яких займають правовідносини з 

матеріальної відповідальності. 

Все вищезазначене свідчить про актуальність та необхідність 

проведення подальших наукових досліджень проблем правового 

регулювання повної матеріальної відповідальності працівників. 

Зміст дисертації відбиває логіку мети та предмета дослідження. Він 

передбачає аналіз як теоретичних проблем з теми дисертаційного 

дослідження на сучасному етапі, так і питань правозастосування. Загалом, 

дисертація характеризується ознакою єдності змісту. Позиції, які формулює 

та відстоює автор роботи, ґрунтуються на останніх досягненнях правової 

науки. Варто зауважити, що наукові положення дисертаційної роботи 

об’єктивно відображають реальний стан правового регулювання повної 

матеріальної відповідальності працівників. 

Дисертацію слід оцінити, як науково-дослідну роботу, що є 

закінченою. В ній досліджується наукова література, міститься ретельний 

аналіз законодавства в означеній сфері. В останній частині дисертації 

викладені пропозиції, що стосуються правотворчості та правозастосування, 

що дає можливість їх практичного застосування. 

Здобувач добре засвоїв теоретичне надбання, що стосується теми 

дослідження, вільно оперує категоріями та поняттями, які вироблені 

юридичною наукою, звертається до праць вчених із суміжних галузей права. 

Власні думки та пропозиції А.І. Мотрич викладає як подолані кроки у 

пізнанні відповідного об’єкту. 

Матеріал дисертації викладається логічно, послідовно, відповідно до 

визначеного дисертантом змісту, що свідчить про глибоке та змістове 

засвоєння теми обраного дослідження. В дисертації сформульовано цілий ряд 

нових та належно обґрунтованих наукових положень, що є внеском 

здобувача в науку трудового права. 

Автором чітко та послідовно сформульовані мета та задачі 

дослідження. Їх постановка та обґрунтованість дозволяють розкрити 



основний зміст теми. Об’єкт і предмет дисертації визначені у відповідності з 

вимогами МОН України та дозволяють всебічно проаналізувати поставлені 

задачі. 

Джерельну базу дослідження можна вважати цілком 

репрезентативною, оскільки опрацьовано здобутки вітчизняних вчених, 

науковців близького зарубіжжя, а також численні нормативно-правові акти, 

що визначають засади правового регулювання повної матеріальної 

відповідальності працівників. Високій ступінь наукової обґрунтованості і 

достовірності результатів дослідження забезпечено використанням ряду 

загальнонаукових та спеціальних методів пізнання, а також значного обсягу 

емпіричного матеріалу. 

В цілому, робота виконана на належному науковому рівні та робить 

свій внесок в подальший розвиток правової науки.  

Методологічно вірно та правильно зазначено, що основними ознаками, 

які відрізняють повну матеріальну відповідальність працівників від інших 

видів матеріальної відповідальності, є: 1) наявність трудових правовідносин і 

договору, складеного у письмовій формі та підписаного обома сторонами; 

2) має місце лише за наявності всього комплексу умов її застосування; 

3) укладання договору про повну матеріальну відповідальність можливе 

лише із особами, що досягнули 18-річного віку та які віднесені до 

відповідного переліку; 4) передбачає особистий характер відповідальності 

працівника; 5) при застосуванні повної матеріальної відповідальності 

працівників у деяких випадках діє презумпція винуватості працівника; 

6) характерні дві форми відшкодовування завданої шкоди: добровільна або 

примусова (стор. 42 дис.). 

Заслуговують окремої уваги сформульовані дисертантомосновні стадії 

правового регулювання повної матеріальної відповідальності працівників, 

серед яких вказані наступні: перша стадія – це стадія, котра включає в себе 

розробку певних специфічних юридичних норм, зокрема прийняття Кодексу 

законів про працю, відповідних змін та поправок до нього, інших постанов, 



наказів та рекомендацій, які визначають межі відповідальності суб’єктів, їхні 

права та обов’язки тощо; друга стадія – стадія, під час якої виникає 

конкретизація суб’єктивних прав та обов’язків, іншими словами – під час 

безпосередньої реалізації правовідносин між суб’єктами таких трудових 

відносин. При цьому необхідною умовою для другої стадії правового 

регулювання повної матеріальної відповідальності працівника є існування 

юридичного факту або системи фактів, в результаті яких логічним є настання 

юридичних наслідків; третя стадія – це застосування дисциплінарних засобів 

впливу, певної системи матеріальних санкцій, що мають місце під час 

неправомірної поведінки суб’єктів трудових правовідносин (стор. 74 дис.). 

Новим для науки трудового права є те, що дисертантом комплексно 

обґрунтовано, що першим поштовхом для розвитку правового регулювання 

матеріальної відповідальності працівників, зокрема повної, послугувало 

виникнення поодиноких випадків халатності та безвідповідального ставлення 

до роботи та знарядь праці працівниками, а отже, і необхідності застосування 

заходів впливу до таких правопорушників. Відтак, подальші етапи тільки 

розширювали та систематизували увесь юридично-нормативний комплекс 

правового регулювання повної матеріальної відповідальності, забезпечуючи 

працівників та роботодавців відповідними правами та обов’язками (с. 129 

дис.). 

Крім того, автором влучно та ґрунтовно запропоновано вжити ряд 

заходів щодо удосконалення правових норм, які визначають укладання 

договору про повну матеріальну відповідальність, до яких віднести наступні: 

а) закріпити поняття «договір про повну матеріальну відповідальність 

працівників» у Кодексі законів про працю України; б) удосконалити перелік 

осіб, з якими може бути укладено договір про повну матеріальну 

відповідальність працівників; в) внести зміни до чинного законодавства в 

частині зміни мінімального віку осіб, із якими можна заключати договори 

про повну матеріальну відповідальність; г) затвердити типову форму 

договору про матеріальну відповідальність із зазначенням усіх прав та 



обов’язків працівника, із виключенням позицій, що носять загальний 

характер, не мають чіткої логіки та причинно-наслідкового зв’язку та 

унеможливлюють маніпуляції із боку роботодавця в частині безпідставного 

притягнення такого працівника до повної матеріальної відповідальності 

(стор. 132 дис.). 

Водночас, загалом позитивно оцінюючи проведену здобувачем роботу, 

все ж слід відзначити, що деякі її положення потребують додаткової 

аргументації та уточнень. 

1. На с. 40 дис. дисертантом зауважено, що основною метою повної 

матеріальної відповідальності працівників є захист майна роботодавця від 

пошкодження, втрати, розкрадання, а також забезпечення відшкодування 

завданої шкоди працівником у повному обсязі. Із таким твердженням автора 

важко погодитись, адже зважаючи на соціальний характер норм матеріальної 

відповідальності працівників метою повної матеріальної відповідальності 

працівників є не лише захист майна роботодавця, а й охорона заробітної 

плати працівників від необґрунтованих і надмірних відрахувань, що чітко 

простежується у формулюванні ст. 134 КЗпП України, якою передбачено 

вичерпний перелік випадків повної матеріальної відповідальності. 

2. На с. 91 дис. звертається увага на те, що причинний зв’язок між 

протиправним порушенням покладених на працівників трудових обов’язків і 

шкодою є також умовою для того, щоб працівники несли матеріальну 

відповідальність. На думку автора, суть цієї умови полягає в тому, що 

враховується лише такий зв’язок, за якого заподіяна шкода – наслідок 

невиконання чи неналежного виконання працівником своїх трудових 

обов’язків. Таким чином, мова йде про прямий зв'язок між діями та 

наслідком. На наш погляд, така позиція є не в повній мірі виправданою, чого 

можна було б уникнути, якби дисертант поглиблено дослідив причинно-

наслідковий зв'язок між діянням посадової особи й неодержаним 

підприємством, установою, організацією прибутком (упущеною вигодою). 

Зокрема такий зв’язок між невиконанням трудових обов’язків посадовою 



особою й неодержаним підприємством, установою, організацією прибутком, 

не може бути прямим (безпосереднім), а є суб’єктивним за своє природою. 

3. Дослідивши порядок визначення розміру шкоди, заподіяної 

працівником, належну увагу в дослідженні приділено і порядку покриття 

заподіяної шкоди працівником підприємству, установі чи організації (с. 122-

130 дис.), дисертант все ж допустив певні упущення, що стосуються 

розкриття самого механізму відшкодування матеріальної шкоди, визначення 

строків протягом яких можна здійснити відшкодування, як оцінити 

рівнозначність майна, яке буде передаватися для покриття шкоди тощо. 

Такого роду дослідження, на наш погляд, збагатило науковий доробок 

автора. 

4. На с. 178 автор звертає увагу, що новітній (6-й) етап становлення та 

розвитку повної матеріальної відповідальності працівників характеризується 

зміною концептуальних підходів до правового регулювання матеріальної 

відповідальності працівників за шкоду, завдану підприємству, установі чи 

організації, зокрема щодо можливості притягнення працівників, що є 

посадовими особами, до відповідальності за не одержаний підприємством, 

установою, організацією прибуток. Проте, вважаємо, що вести мову про 

зміну концептуальних підходів до правового регулювання матеріальної 

відповідальності працівників лише на підставі можливості притягнення 

працівників, що є посадовими особами, до відповідальності за не одержаний 

підприємством, установою, організацією прибуток, є недоречним. На наш 

погляд, зміна концептуальних підходів до правового регулювання 

матеріальної відповідальності криється у перегляді завдань матеріальної 

відповідальності працівників, що чітко простежується із положень проекту 

ТК України та КЗпП України, і відповідного посилення карального характеру 

матеріальних санкцій по відношенню до працівників. 

5. Потребує уточнення позиція автора, що основною підставою повної 

матеріальної відповідальності працівників є трудове правопорушення 

працівника (с. 179 дис.). Зокрема, не узгоджується дане твердження автора із 



висновком, що в трудових правовідносинах як і в інших видах правовідносин 

існують різні види правопорушень (с. 82 дис.). З цього приводу, хотілось би 

також зазначити, що у доктрині трудового права склалися різні підходи до 

визначення видів трудових правопорушень. Зокрема, поширеною є позиція 

про доцільність поділу трудових правопорушень на: дисциплінарний 

проступок і майнове правопорушення. Натомість представниками Київської 

школи трудового права запропоновано розрізняти два правопорушення, які є 

підставою притягнення до матеріальної відповідальності у трудовому праві: 

1) дисциплінарне матеріальне правопорушення, як підстава притягнення 

працівника до матеріальної відповідальності; і 2) трудове матеріальне 

правопорушення, як підстава притягнення роботодавця до матеріальної 

відповідальності. 

Висловлені зауваження носять переважно дискусійний характер та не 

здійснюють суттєвого впливу на високий рівень виконаного дисертаційного 

дослідження.  

Теоретичні результати й наукові положення, які містяться в даній 

дисертації, характеризується єдністю змісту і свідчать про особистий вклад 

дисертанта в науку трудового права. 

Дисертація А.І. Мотрича «Правове регулювання повної матеріальної 

відповідальності працівників» містить результати проведених особисто 

здобувачем досліджень. Отримані автором дисертації нові науково 

обґрунтовані результати в сукупності розв’язують конкретну наукову 

задачу щодо розкриття особливостей правового регулювання повної 

матеріальної відповідальності працівників. 

Автореферат за змістом відповідає дисертаційній роботі, достатньою 

мірою відображає сутність і основні положення дисертації. Порушень 

щодо викладення матеріалу в дисертації та авторефераті не виявлено.  

На підставі викладеного можна зробити висновок, що дисертація 

Мотрича Андрія Івановича «Правове регулювання повної матеріальної 

відповідальності працівників», подана на здобуття наукового ступеня 



кандидата юридичних наук, є самостійним завершеним науковим 

дослідженням, в якому отримані нові науково-обґрунтовані результати, що у 

сукупності мають істотне значення для розвитку науки трудового права, 

повністю відповідає вимогам Порядку присудження наукових ступенів, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. 

№ 567, а її автор заслуговує на присудження наукового ступеня кандидата 

юридичних наук за спеціальністю 12.00.05 -  трудове право; право 

соціального забезпечення.

Офіційний опонент: 
директор Сумської філії 
Харківського національног 
університету внутрішніх сп 
доктор юридичних наук, пр С.С. Лукаш
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офіційного опонента -  кандидат юридичних наук 

Панченка Максима Вадимовича
на дисертацію Мотрича Андрія Івановича «Правове регулювання повної 

матеріальної відповідальності працівників», поданої на здобуття 
наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 

12.00.05 -  трудове право; право соціального забезпечення

Актуальність теми дослідження. Зародження відповідальності, як 

соціального інституту, відбулося ще у стародавні часи. Назвати чітко 

момент її виникнення неможливо, однак очевидно, що вона почала 

формуватися з тих пір, як поведінка осіб почала мати значення для 

суспільства, в якому вони перебувають, а отже з ’явилася потреба їх 

дисциплінувати задля забезпечення загальносуспільного порядку та блага. 

Підвалини ж для формування інституту трудо-правової відповідальності 

почали закладатися у другій половині XIX століття, яке прийнято вважати 

періодом зародження трудового права як окремої юридичної галузі. В 

рамках цього періоду можна вести мову й про становлення матеріальної 

відповідальності у трудовому праві, що передусім пов’язано 

запровадженням в Англії у 1880 р. матеріальної відповідальності 

роботодавця за шкоду, завдану здоров’ю працівника під час виконання 

ним своїх трудових обов’язків, тобто за виробничий травматизм. З того 

моменту, доктриною трудового права вироблено чимало підходів 

врегулювання окреслених правовідносин. Не припинились наукові пошуки 

у даному напрямку і до сьогодні, що не в останню чергу пов’язано із 

необхідністю адаптації вітчизняного законодавства до європейських 

стандартів. Не виключенням є і інститут матеріальної відповідальності 

працівників, який сформувався в умовах адміністративно-командної 

системи і був зосереджений на захисті інтересів держави та охорону її 

власності. Розвиток економіки та перехід від адміністративно-командної

Відділ діловодства та архіву 
Київського національного тів<нн:ме^  

імені Тараса- Шевченку
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системи до ринкової спровокував появу великої кількості суб’єктів, 

заснованих на різних формах власності. З появою цих суб’єктів, з’явилися 

й нові відносини, які мали низку прогалин в правовому регулюванні, що 

зокрема стосується й матеріальної відповідальності працівників. 

В свою чергу, теоретична і прикладна значимість цієї проблеми, а 

також недостатня її розробленість наукою трудового права, утверджують 

актуальність тематики представленого дослідження. 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 
рекомендацій, сформульованих у дисертації. Робота, запропонована 

А.І. Мотричем, характеризується системним підходом до предмету 

дослідження. Структурно дисертація складається з переліку умовних 

скорочень, вступу, трьох розділів, які містять вісім підрозділів, висновків і 

списку використаних джерел. Загальний обсяг дисертації складає 199 

сторінок. Список використаних джерел містить 170 найменувань і займає 

17 сторінок. Структура повністю відповідає цілям і задачам дослідження, 

дозволяє послідовно розглянути всі проблеми, визначені автором. 

Обґрунтованість положень, сформульованих у дисертації, підтверджується 

також критичним аналізом наявних літературних джерел юридичного та 

методологічного спрямувань з проблематики правового регулювання 

повної матеріальної відповідальності працівників. Крім того, достовірність 

одержаних результатів також підтверджена критичним аналізом та 

узагальненням великої кількості праць вітчизняних та зарубіжних вчених. 

Дисертаційна робота відрізняється помітною методологічною 

культурою. В ній висвітлено широке коло нових проблем і оригінальних 

авторських підходів щодо їх вирішення. Автор коректно і вдало полемізує, 

аргументує свої судження, пов’язує загальнотеоретичні проблеми з 

конкретним емпіричним матеріалом. 

В цілому, комплексний підхід до використання методів дослідження 

дав змогу всебічно розглянути стан правового регулювання організаційно-

управлінських відносин в трудовому праві, існуючі проблеми у цій сфері 

та шляхи їх вирішення. 
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Зміст дисертації повною мірою відповідає вимогам паспорту 

спеціальності 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення. 

Достовірність і новизна наукових положень, висновків і 
рекомендацій, сформульованих у дисертації не викликає сумнівів. 

Положення дисертації реально ґрунтуються на об’єктивних теоретичних 

дослідженнях, висновки є достовірно обґрунтованими та базуються на 

теоретичних судженнях автора. 

Дослідження містить наукові положення та науково обґрунтовані 

результати, що розв’язують важливу наукову задачу щодо розкриття 

особливостей правового регулювання повної матеріальної відповідальності 

працівників у процесі реформування вітчизняного трудового 

законодавства. 

Дисертаційне дослідження характеризується новизною наукових 

підходів до теоретичних та практичних проблем правового регулювання 

повної матеріальної відповідальності працівників. 

Варто відмітити, що на дисертаційному рівні є оригінальним та 

заслуговує на увагу та підтримку сформульована автором мета повної 

матеріальної відповідальності працівника, а саме – захист майна 

роботодавця від пошкодження, втрати, розкрадання, а також забезпечення 

відшкодування завданої шкоди працівником у повному обсязі. Тобто, 

повна матеріальна відповідальність є правовідновлювальною, оскільки 

має, насамперед, основну мету – відновити майнові права роботодавця, 

якому завдано шкоду (с. 40 дис.). 

Заслуговує на увагу твердження автора про те, що правова природа 

повної матеріальної відповідальності працівників полягає у регламентації 

трудових відносин між роботодавцем та працівником, визначенні 

причинно-наслідкового зв’язку між поведінкою працівника на робочому 

місці та наслідками, що будуть мати місце у випадку недотримання правил 

безпеки та відповідальності на робочому місці, створенні дієвого 

механізму захисту, що сприятиме формуванню цивілізованих та безпечних 

трудових правовідносин (с. 51 дис.). 
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У своїй роботи автор справедливо зауважує, що питання укладення 

договору про повну матеріальну відповідальність потребують чіткого 

законодавчого регулювання з метою захисту як інтересів найманих 

працівників, так і охорони та збереження майна роботодавця (с. 62 дис.). 

Також погоджуємось із автором у тому, що величезна кількість 

нормативно-правової бази, що регулює повну матеріальну відповідальність 

працівника, розкидана по різних нормативно-правових актах, законах, 

кодексах та інших роз’ясненнях, що зумовлює ускладнення загальної 

процедури не лише правового регулювання даного виду відповідальності, 

а й елементарне розуміння, які ж вчинки і дії та за яких умов і підстав 

відносяться до випадків, що обумовлюють застосування повної 

матеріальної відповідальності. Ці проблеми створюють передумови до 

помилкового трактування чинних правових норм трудового законодавства 

України в цій сфері і, як результат, тягнуть зростання кількості 

конфліктних ситуацій між працівником та роботодавцем (с. 155-156 дис.). 

Крім того, дисертантом сформульовано визначення поняття 

«удосконалення правового регулювання» як процесу постійного пошуку 

ефективних та актуальних способів покращення різноманітних форм і 

засобів юридичного впливу держави на поведінку учасників суспільних 

відносин. Автором також зауважено, що удосконалення правового 

регулювання є безперервним процесом, котрий потребує на кожній своїй 

стадії таких якостей, як виваженість та об’єктивність у застосуванні тієї чи 

іншої правової новели (с. 174 дис.). 

Наукова і практична цінність дисертації. Наукову і практичну 

цінність дисертації підтверджують можливості застосування її результатів: 

у науково-дослідній діяльності – для подальшого дослідження, розвитку та 

вдосконалення правового регулювання організаційно-управлінських 

відносин у трудовому праві; у правотворчості – для вдосконалення 

чинного законодавства, що регламентує індивідуальні та колективні 

організаційно-управлінські відносини в трудовому праві (при внесенні 

змін і доповнень, розробці нових актів тощо); у правозастосуванні – для 
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вдосконалення практичної діяльності державних органів влади, 

роботодавців, трудових колективів, організацій роботодавців і їх 

об’єднань, профспілок та їх об’єднань, органів соціального партнерства 

тощо; у навчальному процесі – для проведення лекційних, семінарських і 

практичних занять із дисципліни «Трудове право», при підготовці 

підручників, посібників і методичних рекомендацій. 

Повнота викладення матеріалів у публікаціях положень, 
висновків і рекомендацій, сформульованих у дисертації. Наукові 

положення, висновки, пропозиції та рекомендації, що сформульовані у 

дисертації, достатньо повно викладені в авторефераті, шести статтях, 

опублікованих у наукових фахових виданнях України та наукових 

періодичних виданнях інших держав, а також у двох тезах наукових 

повідомлень на міжнародних науково-практичних конференціях. 

Разом із тим рецензована робота має низку недоліків і упущень. У 
ній наявні недостатньо аргументовані та суперечливі твердження, а 
також висновки, що вимагають додаткових пояснень: 

1. Також дискусійною є позиція автора про те, що при застосуванні 

повної матеріальної відповідальності працівників у деяких випадках діє 

презумпція винуватості працівника (с. 43 дис.), адже дана позиція суперечить 

ст. 138 КЗпП України, якою чітко передбачено, що «для покладення на 

працівника матеріальної відповідальності за шкоду власник або 

уповноважений ним орган повинен довести наявність умов, передбачених 

статтею 130 цього Кодексу». Слід додатково вказати й на те, що проект 

Трудового кодексу України також мітить норму,  відповідно до якої «під час 

розгляду органами з трудових спорів справ про матеріальну відповідальність 

працівників роботодавець повинен довести наявність підстави та умов, 

передбачених статтею 365 цього Кодексу» (ст. 373 проекту Трудового 

кодексу України), що також не відповідає позиції дисертанта. 

2. На с. 72 роботи дисертант робить доволі дискусійний висновок про 

те, що повна матеріальна відповідальність працівників – це обов’язок 

працівника, котрий перебуває у трудових правовідносинах із підприємством, 
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установою чи організацією, на законодавчо визначених основах 

відшкодовувати саме «свідомо» завдані їм збитки або втрати в повному 

розмірі, яких працівник завдав невиконанням чи неналежним виконанням 

своїх трудових обов’язків. Таким чином, виходячи із даної логіки, несвідоме 

(наприклад, з необережності) завдання працівником майнової шкоди 

роботодавцю не може бути підставою для притягнення до повної 

матеріальної відповідальності працівника, що, на нашу думку, є 

некоректним. 

3. На с. 179 дис. дисертантом визначено умови повної матеріальної 

відповідальності працівників, серед яких виділено: 1) пряма дійсна шкода 

працівника; 2) протиправність діянь працівника, які зумовили заподіяння 

шкоди власнику; 3) вина працівника; 4) причинний зв’язок між 

протиправними діяннями працівника та заподіяною шкодою; 5) наявність 

факту покладання на працівника трудових обов’язків, порушення яких 

спричинило шкоду; 6) доведеність факту нестаранного, неуважного та 

недбайливого ставлення працівником до ввіреного йому майна та переданих 

цінностей; 7) не перебування працівника у стані, який виключає 

протиправність його дій. Вцілому погоджуючись із зазначеним переліком, 

все ж вважаємо за доцільне вказати на те, що автор не врахував одну із 

ключових умов повної матеріальної відповідальності працівників, а саме 

наявність вимоги роботодавця відшкодувати завдану йому матеріальну 

шкоду. Окрім того, визначені автором у пунктах 1; 2; 3; 4 умови за своєю 

правовою сутністю є підставами повної матеріальної відповідальності 

працівників. 

Дані зауваження, які в певній мірі носять характер побажань, не 

впливають на загальну позитивну оцінку якості виконаної дисертантом 

роботи. Теоретичні результати й наукові положення, які містяться в даній 

дисертації, характеризуються єдністю змісту і свідчать про особистий 

вклад здобувача в юридичну науку. 
 



Підсумовуючи, слід зробити висновок, що дисертаційна робота на 

тему: «Правове регулювання повної матеріальної відповідальності 

працівників» виконана на високому науковому рівні та відповідає вимогам 

Порядку присудження наукових ступенів, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 року №567, а її автор -  

Мотрич Андрій Іванович -  заслуговує на присудження наукового ступеня 

кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.05 -  трудове право; 

право соціального забезпечення.

Офіційний опонент: 
доцент кафедри цивільно-правових 
дисциплін Навчально-наукового 
гуманітарного інституту 
Таврійського національного 
університету імені В.І. Вернадського, 
кандидат юридичних наук
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