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РЕФЕРАТ 
Настоящая дипломная работа состоит из введения, трех глав, 

объединяющих восемь разделов, заключения и списка использованных 

источников. Объем работы – 61 страница. 53 источника литературы. 

Ключевые слова: МАТЕРИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

РАБОТНИКОВ, УСЛОВИЯ МАТЕРИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ВИДЫ 

МАТЕРИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ВНЕСУДЕБНЫЙ И СУДЕБНЫЙ 

ПОРЯДОК ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА. 

Объектом исследования являются общественные отношения, 

возникающие в связи с привлечением работника к материальной 

ответственности в государствах-членах ЕАЭС. Предметом исследования является 

комплекс нормативных правовых актов, регламентирующих привлечение работников 

к материальной ответственности в государствах-членах ЕАЭС, теоретические 

положения, высказанные различными учеными-юристами, а также судебная практика 

по делам о привлечении работника к материальной ответственности. 

Целью работы является сравнение норм законодательства о материальной 

ответственности работников в государствах-членах ЕАЭС с положениями, 

содержащимися в законодательстве Республики Беларусь, и предложение учета 

удачных норм при совершенствовании национального законодательства. 

При написании дипломной работы были применены общенаучные 

методы, такие как логический, диалектический, системный, анализа и синтеза, а 

также специальные методы, такие как формально-юридический и 

сравнительно-правовой.  

Задачами работы является изучение различных подходов к понятию 

материальной ответственности работников, проведение разграничения 

материальной ответственности от иных видов юридической ответственности, 

изучение и сравнение условий материальной ответственности работников в 

государствах-членах ЕАЭС, изучение и сравнение положений, касающиеся  

полной индивидуальной и коллективной,  ограниченной материальной 

ответственности работников в государствах-членах ЕАЭС, а также анализ 

порядка возмещения ущерба в указанных государствах. 

По итогам исследования были сделаны предположения о возможности 

внесения изменений и дополнений в трудовое законодательство Республики 

Беларусь с учетом опыта государств-членов ЕАЭС. 

Все выводы и предложения, сделанные в настоящей дипломной работе, 

являются результатом самостоятельного научного исследования, 

заимствованные из литературных и иных источников снабжаются ссылками на 

их авторов. 

 



 

РЭФЕРАТ 
Сапраўдная дыпломная работа складаецца з увядзення, трох глаў, якія 

аб’ядноўваюць восем разделаў, заключэння і спісу выкарыстанных крыніц. 

Аб'ём дыплома - 61 старонка, 53 крыніцы літаратуры. 

Ключавыя словы: МАТЭРЫЯЛЬНАЯ АДКАЗНАСЦЬ РАБОТНІКАЎ, 

УМОВЫ МАТЭРЫЯЛЬНАЙ АДКАЗНАСЦІ, ВІДЫ МАТЭРЫЯЛЬНАЙ 

АДКАЗНАСЦІ, ПАЗАСУДОВЫ І СУДОВЫ ПАРАДАК ПАКРЫЦЦЯ 

ШКОДЫ.  

Аб'ектам даследавання з'яўляюцца грамадскія адносіны, якія ўзнікаюць у 

сувязі з прыцягненнем работніка да матэрыяльнай адказнасці ў дзяржавах-

членах ЕАЭС. Прадметам даследавання з'яўляецца комплекс нарматыўных 

прававых актаў, якія рэгламентуюць прыцягненне работнікаў да матэрыяльнай 

адказнасці ў дзяржавах-членах ЕАЭС, тэарэтычныя палажэнні, выказаныя 

рознымі навукоўцамі-юрыстамі, а таксама судовая практыка па справах аб 

прыцягненні работніка да матэрыяльнай адказнасці. 

Мэтай работы з'яўляецца параўнанне нормаў заканадаўства аб 

матэрыяльнай адказнасці работнікаў дзяржаў-членаў ЕАЭС з палажэннямі, якія 

ўтрымліваюцца ў заканадаўстве Рэспублікі Беларусь і прапанова ўліку удалых 

нормаў пры ўдасканаленні нацыянальнага заканадаўства. 

Прі напісанні дыпломнай работы былі ўжытыя агульнанавуковыя метады, 

такія як лагічны, дыялектычны, сістэмны, аналізу і сінтэзу, а таксама 

спецыяльныя метады, такія як фармальна-юрыдычны і параўнальна-прававы. 

Задачамі работы з'яўляюцца вывучэнне розных падыходаў да паняцця 

матэрыяльнай адказнасці работнікаў, правядзенне размежавання матэрыяльнай 

адказнасці ад іншых відаў юрыдычнай адказнасці, вывучэнне і параўнанне 

умоў матэрыяльнай адказнасці работнікаў у дзяржавах-членах ЕАЭС, 

вывучэнне і параўнанне палажэнняў, якія тычацца поўнай індывідуальнай і 

калектыўнай, абмежаванай матэрыяльнай адказнасці работнікаў у дзяржавах-

членах ЕАЭС, а таксама аналіз парадку пакрыцця шкоды ў названых дзяржавах. 

Па выніках даследавання былі зроблены здагадкі аб магчымасці ўнясення 

змяненняў і дапаўненняў у працоўнае заканадаўства Рэспублікі Беларусь з 

улікам вопыту дзяржаў-членаў ЕАЭС. 

Усе высновы і прапановы, зробленыя ў гэтай дыпломнай рабоце, 

з'яўляюцца вынікам самастойнага навуковага даследавання, запазычаныя з 

літаратурных і іншых крыніц суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў. 
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