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Предмет: ОХОРОНА ПРАЦІ В ГАЛУЗІ 
Тема заняття:«Травматизм та професійні захворювання. Розслідування 
нещасних випадків» 
Вид заняття: лекція 
Методи:  
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я Навчальна: оволодіти знаннями нового матеріалу щодо питань 

травматизму та професійних захворювань 
 
 
Виховна: сприяти формуванню відповідального ставлення до питать 
травматизму та захворювань на виробництві  . 
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и Забезпечуючі: основи безпеки життєдіяльності, основи охорони 
праці 
 
Забезпечувані: виробництво 

 
Конкретні завдання навчання і рівні засвоєння знань 

Студенти повинні: 
- Ознайомитись з видами травм 
- Запам’ятати поняття та визначення теми. 
- Розуміти і вміти пояснити порядок розслідування нещасних випадків 
- Вміти розрізнити виробничі та невиробничі травми, нещасні випадки 

 
 
 

Забезпечення заняття 
А. Наочні посібники:  плакати 
Б. Роздатковий матеріал:  
В. Технічні засоби навчання:  
Г. Навчальні місця(для практ. занять, лаб. робіт): 
Д. Література: 
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додаткова: 
 
Д (3) 
 
 
 



 
                                            Хід і структура заняття 

 
№ 

елемента 
та час 

Елементи заняття, навчальні питання,  
форми та методи навчання 

Доповнення, 
зміни, 

зауваження 
1 2 3 
1. Організаційна частина заняття 

Організація заняття: 
- Рапорт старости про стан підготовки до 

заняття 
- Контроль стану зовнішнього вигляду 
- Вступне слово викладача (тезіси, вислови) 

Перевірка домашнього завдання: 
- Відповіді на запитання студентів 

 

2. Актуалізація опорних знань  
1. Що вивчає «охорона праці»? 
2. Класифікація небезпечних і шкідливих 

чинників виробництва. 
3. Основні терміни та визначення. 
4. Класифікація шкідливих і небезпечних 

виробничих чинників. 
 

 

3. Повідомлення теми, формування мети та 
основних завдань 

 
Тема : «Травматизм та професійні захворювання. 

Розслідування нещасних випадків» 
 
Навчальна: оволодіти знаннями нового матеріалу 
щодо питань травматизму та професійних 
захворювань 
Виховна: сприяти формуванню відповідального 
ставлення до питать травматизму та захворювань на 
виробництві  . 
 

 

4. Мотивація навчальної діяльності 
 

1. Знання використовуються при виконанні 
практичних та лабораторних робіт. 

2. Знання застосовуються на виробництві. 
 

 

5. Сприйняття та усвідомлення студентами 
нового матеріалу 
 

1. Стан травматизмута профзахворюваності в 

 



Україні. 
2. Виробничі травми та профзахворювання. 
3. Порядок розслідування та обліку нещасних 

випадківі профзахворювань на виробництві. 
4. Причини травматизму. 

5. Методи аналізу травматизму. 

 

6. Визначення економічних наслідків 
виробничого травматизмута професійних 
захворювань. 

7. Заходи щодо попередження травматизму та 
захворювання працівників на виробництві 

6. Узагальнення та систематизація знань 
Метод: узагальнююча бесіда. Питання для бесіди: 
 

1. Дайте визначення понять «професійне 
захворювання», «виробнича травма». 
2. Як класифікуються травми? 
3. Назвіть основні причини травмування на 
виробництві. 
4. Розкажіть про порядок розслідування 
нещасних випадків на виробництві. 
5. За якими показниками аналізується 
травматизм? 
6. Назвіть методи дослідження травматизму 
та їх особливості. 
7. Назвіть заходи щодо попередження 
травматизму. 
 

 

7. Підведення підсумків заняття та видача 
завдання для самостійної роботи студентів 
Коротко охарактеризувати роботу групи на занятті 
та окремих студентів. 
Домашнє завдання: 

1. Розслідування професійних захворювань та 
отруєнь на виробництві. 

2. Особливості розслідування та обліку 
нещасних випадків 
 невиробничого характеру. 

 



3. Основні технічні та організаційні заоди щодо 
профілактики травматизму та професійної 
захворюваності в галузі. 

 
 
 Викладач:  Бузанова С.С. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



План - конспект заняття №4 
 

Предмет: "Охорона праці в галузі " 
Тема заняття: Тема: Травматизм та професійні захворювання. Розслідування 
нещасних випадків. 
Вид заняття: Лекція 
Методи: ________________________________________________ 
Мета заняття :Навчальна: оволодіти знаннями нового матеріалу щодо питань 
травматизму та професійних захворювань 
                         Виховна: сприяти формуванню відповідального ставлення до питать 
травматизму та захворювань на виробництві  . 
 
Міжпредметні зв'язки: Безпека життєдіяльності, охорона праці, будівництво доріг, 
виробнича практика. 
 

Конкретні завдання навчання і рівні засвоєння знань: 
 

Студенти повинні 
- Ознайомитись з видами травм 
- Запам’ятати поняття та визначення теми. 
- Розуміти і вміти пояснити порядок розслідування нещасних випадків 
- Вміти розрізнити виробничі та невиробничі травми, нещасні випадки 

 
 

Забезпечення заняття: 
А.Наочні посібники: _________________________________________ 
Б. Роздатковий матеріал: ___________________________________ 
В. Технічні засоби навчання:_________________________________ 
 
Г. Навчальні місця (для практ. занять, лаб. робіт):_______________ 
Д. Література:  
                       Основна: Гандзюк М.П., Желібо Є.П., Халімовський М.О. Основи 
охорони праці: Підруч. Для студ. Вищих навч. Закладів. За ред. М.П. Гандзюка. - К.: 
Каравела, 2004. - 408 с. 
                      Додаткова: Типове положення про службу охорони праці. К.: 
Норматив, 1993. - 31 с. 

                                Типове положення про комісію з питань охорони праці 
підприємств. К.: Норматив, 1993. - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
                                      Питання, що вивчаються: 
 

1. Стан травматизму та профзахворюваності в Україні. 
2. Виробничі травми та профзахворювання. 
3. Порядок розслідування та обліку нещасних випадків і профзахворювань на 

виробництві. 
4. Причини травматизму. 

5. Методи аналізу травматизму. 
 

6. Визначення економічних наслідків виробничого травматизму та професійних 
захворювань. 

7. Заходи щодо попередження травматизму та захворювання працівників на 
виробництві 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
1. Стан травматизмута профзахворюваності в Україні 

Необхідно зазначити, що цілковито небезпечних та нешкідливих умов праці не 
існує. Реальним виробничим умовам притаманна, як правило, наявність деяких 
шкідливостей і небезпеки, наслідком яких є профзахворювання та травматизм. 

Травматизм на виробництві не випадково почали прирівнювати до 
національного лиха. Він не тільки завдає багато горя і страждань конкретним 
людям, їх рідним та близьким, а й безпосередньо впливає на економіку країни, бо 
особисті трагедії зливаються в чималі суспільні втрати, негативно позначаються на 
рівні життя народу. 

За даними Міжнародної організації праці, щороку у світі фіксується приблизно 
125 млн нещасних випадків, пов’язаних з виробництвом, у тому числі 10 млн з 
тяжкими і 220 тис. зі смертельними наслідками. На сьогодні зареєстровано близько 
60—150 млн випадків захворювань, пов’язаних з працею, 60 млн працівників 
піддаються впливу канцерогенних речовин, 500 млн працівників не працездатні з 
причин невідповідності стану умов і безпеки праці санітарним вимогам. 

Закордонні економісти підрахували, що смерть працівника на виробництві внаслідок 
нещасного випадку обходиться суспільству надто дорого як у фінансовому, так і в 
соціальному аспектах. Це — витрати на виховання та навчання загиблого; не менші 
витрати на підготовку заміни йому; втрачена вигода від продукції, яку міг би виготовити 
загиблий за роки своєї активної діяльності; витрати на утриманців загиблого, 
компенсаційні виплати його сім’ї та багато інших. 

Повчальним є досвід підприємців Південної Кореї. Вони переконані, що будь-яка 
фірма процвітатиме лише в тому разі, якщо серед трьох «китів», на яких тримається 
сучасне виробництво, першим, пріоритетним буде охорона праці. 

Незадовільний стан охорони праці важким тягарем лягає на економіку держави. 
Щорічно майже 17 тис. осіб стають інвалідами, чисельність пенсіонерів унаслідок 
трудового каліцтва перевищила 150 тис. осіб, щорічна загальна сума виплат на 
фінансування пільгових пенсій з трудового каліцтва, відшкодування заподіяної 
шкоди потерпілим на виробництві та інших виплат, пов’язаних із незадовільними 
умовами, перевищує 1 млрд грн1. 

Як свідчать статистичні дані, на підприємствах, в установах, організаціях України 
всіх форм власності щоденно травмується в середньому понад 200 працівників, з 
них близько 30 стають інвалідами і 5—6 осіб одержують травми зі смертельним 
наслідком. Ризик стати жертвою нещасного випадку на виробництві або 
постраждати від профзахворювання в Україні у 5—8 разів вищий, ніж у розвинутих 
країнах2. 

Протягом багатьох років високим залишається виробничий травматизм у 
вугільній промисловості як за абсолютними ознаками, так і на 1 млн видобутого 
вугілля. Аналіз обставин та причин смертельного травматизму на підприємствах 
вугільної галузі показує, що його основними факторами є: зношеність шахтного 
                                                        
 
 



фонду, погіршення гірничо-геологічних умов видобутку вугілля, низький рівень 
виробничої та технологічної дисципліни працівників, відсутність з боку керівників 
належного контролю за безпечним веденням робіт згідно з нормативно-правовими 
актами про охорону праці1. 

Непослідовність реформ, нестача інвестицій зумовили глибоку кризу вугільної 
промисловості. В галузі склалася вкрай негативна ситуація у сфері охорони праці, 
зросла аварійність, знизився вуглевидобуток, різко погіршилися умови праці. За 
прогнозними даними Донецького наукового центру гігієни праці та профілактики 
травматизму, якщо такий рівень умов праці збережеться, захворюваність шахтарів 
пневмоконіозом та хронічним пиловим бронхітом зросте до 2005 р. в 10—15 разів, а 
компенсаційні виплати їм унаслідок втрати здоров’я збільшаться у 25 разів. 

Таким самим є становище й на підприємствах гірничо-металургійного 
комплексу. За останні роки рівень виробництва тут скоротився в 2,3 раза, а рівень 
травматизму зі смертельними наслідками підвищився у цій самій пропорції. В 
агропромисловому комплексі щорічно гине 700—800 осіб, або 40 % усіх 
смертельно травмованих у народному господарстві. 

Тривалий період роботи в шкідливих умовах спричиняє виникнення професійних 
захворювань. На підприємствах України 
у 2000 р. було виявлено 2130 випадків професійних захворювань, 
у тому числі 1012 — унаслідок дії запиленості, 349 — вібрації, 163 — шуму, 486 — 
фізичних перевантажень, 113 — хімічних факторів, 5 — інших чинників2. 
Найбільше (60 %) випадків професійних захворювань спостерігається серед 
працівників вугільної промисловості. 

Крім професійних хвороб, на виробництві виділяють групу так званих виробничо 
зумовлених захворювань. До них відносять ті, що у принципі не відрізняються від 
звичайних хвороб, однак несприятливі умови праці викликають виникнення деяких 
з них і погіршують їх перебіг. Наприклад, у осіб, що виконують фізичну роботу в 
несприятливих умовах, частіше виникають такі захворювання, як радикуліт, 
варикозне розширення вен, виразкова хвороба шлунка і т. ін. Якщо ж робота 
вимагає великого нервово-психічного навантаження, то частіше виникають неврози 
та хвороби серцево-судинної системи. 

Загальна сума відшкодування шкоди працівникам, які потерпіли від нещасного 
випадку на виробництві або професійного захворювання, становить 350—400 млн грн 
на рік, що за складних економічних умов сьогодення призводить до накопичення 
заборгованості з цих виплат і зростання соціальної напруги в окремих регіонах. 

Постійно погіршуються умови й безпека праці у сфері малого бізнесу: на 
приватних, орендних, малих підприємствах, у кооперативах та фірмах, де працюють 
понад 7 млн осіб, а служби охорони праці практично відсутні. 

Водночас високий рівень травматизму пояснюється не тільки об’єктивними 
причинами: складною соціально-економічною ситуацією в країні, зміною характеру 
виробничих відносин між підприємствами та всередині підприємств, зламом 
усталеної схеми (вертикалі) управління охороною праці, старінням основних фондів 
й ін. Це пояснюється зменшенням витрат на охорону праці, ослабленням виробничої 
дисципліни, неритмічністю роботи, спрацьованістю устаткування, скороченням 
                                                        
 
 



служб охорони праці, збільшенням кількості малих неконтрольованих підприємств. 
Це — наслідок переважно незадовільної організації праці та порушень технологічної 
дисципліни, неадекватного мислення і ставлення до питань безпеки учасників 
трудових і виробничих процесів по всій вертикалі управління та виконання, 
відсутності ефективних стимулів (крім самого життя, але це для багатьох — не 
стимул) працювати безпечно, без ризику для здоров’я, тобто всього того, що 
пов’язано із самим працівником і прийнято називати «людським фактором». 

Незадовільний стан умов і безпеки праці, високий рівень травматизму та 
професійних захворювань зумовлюються комплексом об’єктивних і суб’єктивних 
причин.  

Серед найголовніших з них є численні порушення чинного законодавства про 
охорону праці, з одного боку, та наявність суттєвих недоліків у цьому 
законодавстві, — з іншого. 

Досягти істотного поліпшення ситуації з охороною праці можна лише за умови, 
коли одночасно із заходами щодо забезпечення поступового зростання економіки 
держави буде вжито ефективних заходів щодо усунення зазначених недоліків за обома 
напрямами. 
 
 
 
2. Виробничі травми та профзахворювання 
 

На підприємствах під час експлуатації обладнання та виконання технологічних 
процесів працівники можуть перебувати в небезпечних зонах. Небезпечним 
виробничим чинником називають такий виробничий чинник, вплив якого на 
працівника за певних умов призводить до травми чи різкого погіршення здоров’я. 

Виробничі фактори (рухомі машини й механізми, рухомі частини виробничого 
устаткування та ін.) можуть спричинити травми. Під виробничою травмою 
розуміють порушення анатомічної цілісності або фізіологічних функцій тканин чи 
органів людини внаслідок механічного, теплового, хімічного та іншого впливу 
факторів виробничого середовища на організм людини у зв’язку з виконанням нею 
професійної праці, будь-якого виробничого завдання або громадського доручення. 

Відповідно до впливу чинників виробничого середовища на працівників травми 
поділяють на механічні, теплові, хімічні, електричні, променеві, комбіновані. 

Механічні травми (уражені частини тіла, переломи, рани тощо) можуть бути 
заподіяні рушійними частинами виробничого устаткування та оброблюваними 
предметами, інструментом, переміщуваним вантажем. Вони можуть виникнути при 
падінні працівника (якщо приміщення захаращено устаткуванням, зіпсовані 
переносні драбини). 

Теплові травми (опіки, обмороження, теплові удари) викликані переважно 
прямим доторканням до поверхні виробничого устаткування, впливом полум’я, 
гарячих предметів; раптовою дією розплавленого металу, гарячої рідини, гарячої 
пари чи газу. Обмороження є наслідком дії низьких температур повітря, 
устаткування чи предметів. 

Хімічні травми являють собою хімічні опіки, гостре отруєння концентрованими 
кислотами, лужними розчинами та ін. Їх працівник може отримати при 



транспортуванні та переливі кислот, лугів, виготовленні розчинів, ремонті та 
чищенні апаратури. 

Електричні травми пов’язані з проникненням струму через організм людини. 
Причини електричних травм на виробництві різноманітні: обриви дроту, доторкання 
до неізольованих дротів чи предметів під напругою. 

Променеві травми пов’язані з впливом випромінювання. 
Комбіновані травми можуть бути заподіяні кількома видами впливу (наприклад, 

механічна дія й ураження струмом та ін.). 
Відповідно до «Схеми розподілу виробничих травм за ступенем серйозності 

ушкоджень» і «Схеми розподілу гострих проф- 
отруєнь за ступенем їх серйозності» травми поділяються на легкі, тяжкі й 
смертельні. Крім того, травми можуть бути груповими, якщо травмовано двох і 
більш працівників. Сукупність виробничих травм називають виробничим 
травматизмом. 

Унаслідок довготривалої або багатократної дії шкідливих речовин та небезпечних 
факторів виробничого середовища і трудового процесу виникають професійні 
захворювання. До професійного захворювання належить захворювання, що виникло 
внаслідок професійної діяльності виключно або переважно під впливом шкідливих 
речовин і певних видів робіт та інших факторів, пов’язаних з роботою. 

Перелік професійних захворювань затверджено постановою Кабінету Міністрів 
України від 8 листопада 2000 р. № 16621. До професійних захворювань належать 
захворювання, викликані дією: хімічних факторів — гострі, хронічні інтоксикації та 
їх наслідки, трахеїт, бронхіт, пневмоніт, анемія тощо; іонізуючих випромінювань — 
гостра променева хвороба, гострі променеві ураження; фізичних перевантажень та 
перенапруження органів і систем — радикуліт, міофасцит і ін.; промислових 
аерозолів — пневмокопіози, силікоз, хронічний бронхіт тощо. 

Професійне захворювання вважається виявленим з того моменту, коли захворілий 
працівник, змушений був уперше пройти курс лікування або втратив здатність 
працювати. Протягом трьох днів після встановлення зв’язку захворювання з 
умовами праці про це повідомляється обласному (міському) профпатологу, районній 
санепідемстанції, що курирує підприємство, де працював хворий, та адміністрації 
підприємства (надсилається екстренне повідомлення про вперше виявлене 
професійне захворювання) для розслідування причин розвитку захворювання і 
запобігання виникненню його в інших працівників. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
 



3. Порядок розслідуваннята обліку нещасних випадків 
і профзахворювань на виробництві 

Подію, яка викликала травму, називають нещасним випадком. Закон України «Про 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на 
виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» 
визначає, що нещасний випадок — це обмежена в часі подія або раптовий вплив на 
працівників небезпечного виробничого фактора чи середовища, що сталися в процесі 
виконання ним трудових обов’язків і внаслідок яких заподіяно шкоду здоров’ю або 
настала смерть. 

Розрізняють нещасні випадки, пов’язані з роботою та виробництвом, а також 
побутові нещасні випадки, пов’язані з роботою. Останні є поняттям більш широким 
і включають нещасні випадки, які відбулися не лише на виробництві, а й поза ним 
(рис. 4.1). 

Нещасні випадки, які вважаються
пов’язаними з роботою

поза виробництвом на виробництві

при виконанні обов’язку громадя-
нина України;
при врятуванні життя людей, охо-
роні власності та правопорядку

при виконанні державних або гро-
мадських обов’язків, спеціальних
завдань органів влади та громад-
ських організацій

втрата працездатності у зв’язку з
виконанням донорських функцій

по дорозі на роботу або з роботи

на території підприємства, органі-
зації або в іншому місці роботи
протягом робочого часу (включа-
ючи перерви);
в неробочий час при виконанні
робіт по завданню підприємства

при виконанні трудових обов’язків
(у тому числі під час відрядження)
і робіт в інтересах підприємства

під час слідування на роботу чи з
неї на транспорті підприємства або
орендованому ним транспорті

 
Рис. 4.1. Класифікація нещасних випадків 

Нещаснівипадкикласифікуються за видами (рис. 4.2). 

Нещасні випадки

без втрати
працездатності

з тимчасовою
втратою

працездатності

зі стійкою
втратою

професійної
працездатності

групові (коли
потерпілих одночасно
двоє і більше людей)

зі смертельним
наслідком  

Рис. 4.2. Видова класифікація нещасних випадків 
21 серпня 2001 р. Кабінет Міністрів України прийняв постанову № 1094 «Деякі 

питання розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і 
аварій на виробництві», якою затвердив «Положення про порядок розслідування та 



ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на 
виробництві»1 (нова редакція) й Перелік обставин, за яких настає страховий випадок 
державного соціального страхування громадян від нещасного випадку на 
виробництві та професійного захворювання2. 

Згідно з практикою проведення розслідування нещасних випадків, аварій та 
профзахворювань органами державного нагляду за охороною праці й 
підприємствами внесені відповідні зміни і доповнення до Положення про 
розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на 
підприємствах, в установах і організаціях з урахуванням вимог Закону України 
«Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку 
на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату 
працездатності». 

Дія вказаного Положення поширюється лише на нещасні випадки, що відбулися 
на території підприємства чи поза нею при виконанні роботи за завданням 
адміністрації підприємства, а також при доставці робітників та службовців на 
роботу або з роботи на транспорті підприємства. У Положенні дано весь порядок 
розслідування. 

Метою розслідування нещасних випадків на виробництві є: 
― з’ясування умов, обставин та причин, які призвели до виникнення небезпечної 

чи аварійної ситуації на виробництві; 
― визначення причин, що призвели до нещасного випадку; 
― встановлення кола винуватих осіб і склад вини кожного; 
― розробка заходів щодо попередження аналогічних випадків. 

Про кожний нещасний випадок свідок, працівник, який його виявив, або сам 
потерпілий повинні негайно повідомити безпосереднього керівника робіт чи іншу 
уповноважену особу підприємства і вжити заходів до надання необхідної допомоги. 
Керівник робіт або уповноважена особа підприємства, у свою чергу, зобов’язані: 

― терміново організувати надання медичної допомоги потерпілому, доставку його 
у разі необхідності до лікувально-профілактичного закладу; повідомити про те, що 
сталося роботодавця, а також відповідну профспілкову організацію; 

― зберегти до прибуття комісії з розслідування обстановку на робочому місці та 
устаткування в такому стані, у якому вони були на момент події (якщо це не 
загрожує життю і здоров’ю інших працівників і не призведе до більш тяжких 
наслідків), а також вжити заходів до недопущення подібних випадків. 

Роботодавець, одержавши повідомлення про нещасний випадок, крім випадків зі 
смертельним наслідком та групових3: 

― повідомляє про нещасний випадок відповідний робочий орган виконавчої 
дирекції Фонду соціального страхування за формою, що встановлюється цим 
Фондом, якщо потерпілий є працівником іншого підприємства, — це підприємство, 
у разі нещасного випадку, що стався внаслідок пожежі, — відповідні органи 
державної пожежної охорони, а при виявленні гострого професійного захворювання 
(отруєння) — відповідні установи (заклади) державної санітарно-епідеміологічної 
служби; 

― організує його розслідування й утворює комісію з розслідування. 
До складу комісії з розслідування включається: керівник (спеціаліст) служби 

охорони праці або посадова особа, на яку роботодавцем покладено виконання 
функцій спеціаліста з питаньохорони праці (голова цієї комісії); керівник 
структурного підрозділу чи головний спеціаліст; представник профспілкової 
організації, членом якої є потерпілий, або уповноважений трудового колективу з 
питань охорони праці, якщо потерпілий не є членом профспілки; інші особи. 
У разі настання нещасного випадку з можливою інвалідністю до складу комісії з 
розслідування включається також представник відповідного робочого органу 
виконавчої дирекції Фонду соціального страхування. При виявленні гострого 
професійного захворювання (отруєння) до складу комісії з розслідування 
включається також спеціаліст відповідної установи (закладу) державної 
санітарно-епідеміологічної служби та відповідного робочого органу виконавчої 
дирекції Фонду соціального страхування. 

                                                        
 
 
 



На підприємствах, де відсутні структурні підрозділи або головні спеціалісти, до 
складу комісії з розслідування включається представник роботодавця. 

Комісія з розслідування нещасного випадку зобов’язана протягом трьох діб: 
― обстежити місце нещасного випадку, опитати свідків і осіб, причетних до 

нього, та одержати пояснення потерпілого, якщо це можливо; 
― визначити відповідність умов і безпеки праці вимогам нормативно-правових 

актів про охорону праці; 
― з’ясувати обставини і причини, що призвели до нещасного випадку; 
― визначити осіб, які допустили порушення нормативно-правових актів, а також 

розробити заходи щодо запобігання подібним нещасним випадкам; 
― скластиакти розслідування нещасного випадку за формами Н-5 і Н-1 або акт за 

формою НТ про потерпілого; 
― у разі виникнення гострих професійних захворювань (отруєнь), крім акта за 

формою Н-1 складається Карта обліку професійного захворювання (отруєння) за 
формою П-5. 

До першого примірника акта за формою П-5 додаються акт за формою Н-1 або 
НТ; пояснення свідків, потерпілого; витяги з експлуатаційної документації; 
схеми, фотографії й інші документи, що характеризують стан робочого місця 
(устаткування, машин, апаратури тощо); у разі необхідності медичний висновок 
про наявність в організмі потерпілого алкоголю чи отруйних наркотичних 
речовин. 
Нещасні випадки, про які складаються акти за формою Н-1 або НТ, беруться на 
облік і реєструються роботодавцем у спеціальному журналі. Роботодавець 
повинен розглянути і зат- 
вердити акти за формою Н-1 або НТ протягом доби після закінчення 
розслідування, а щодо випадків, які сталися за межами підприємства, — 
протягом доби після одержання необхідних матеріалів. Затверджені акти 
протягом трьох діб надсилаються: 
― потерпілому або його довіреній особі; 
― керівникові цеху чи іншого структурного підрозділу, ділянки, місця, де стався 

нещасний випадок, для вжиття заходів щодо запобігання подібним випадкам; 
― відповідному робочому органу виконавчої дирекції Фонду разом з копією акта 

розслідування нещасного випадку; 
― відповідному територіальному органу Держнаглядохоронпраці; 
― профспілковій організації, членом якої є потерпілий; 
― керівникові (спеціалісту) служби охорони праці підприємства або посадовій 

особі, на яку роботодавцем покладено виконання функцій спеціаліста з питань 
охорони праці. 

Комісія направляє акт за формою Н-1 органу, до сфери управління якого 
належить підприємство, а в разі відсутності такого органу — відповідній 
держадміністрації чи виконавчому органу місцевого самоврядування. При виявленні 
гострого професійного захворювання копія акта за формою Н-1 та картка обліку 
гострого професійного захворювання за формою П-5 надсилається до відповідної 
установи державної санітарно-епідеміологічної служби. 

Акти за формою Н-1 або НТ разом з матеріалами розслідування повинні 
зберігатися протягом 45 років на підприємстві, працівником якого є (був) 
потерпілий. 

Спеціальному розслідуванню підлягають: 
― нещасні випадки зі смертельним наслідком; 
― групові нещасні випадки, які сталися одночасно з двома і більше працівниками 

незалежно від тяжкості ушкодження їх здоров’я; 
― випадки смерті на підприємстві; 
― випадки зникнення працівника під час виконання ним трудових обов’язків. 
Повідомлення про груповий нещасний випадок зі смертельним наслідком 

роботодавець зобов’язаний негайно передати: 
― відповідному територіальному органу Держнаглядохоронпраці; 
― органу прокуратури за місцем виникнення нещасного випадку; 



― відповідному робочому органу виконавчої дирекції Фонду; 
― органу, до сфери управління якого належить дане підприємство; 
― відповідному органу місцевої держадміністрації або виконавчому органу 

місцевого самоврядування; 
― відповідній установі (закладу) санітарно-епідеміологічної служби у разі 

виявлення гострих професійних захворювань; 
― профспілковій організації, членом якої є потерпілий; 
― відповідному органу з питань захисту населення і територій від надзвичайних 

ситуацій. 
Розслідування проводиться комісією зі спеціального розслідування, яка 

призначається керівником територіального органу Держнаглядохоронпраці за 
погодженням з органами, представники яких входять до складу цієї комісії. 
Підлягають розслідуванню всі випадки хронічних професійних захворювань. 

Професійний характер захворювання визначається експертною комісією у складі 
спеціалістів лікувально-профілактичного закладу, якому надано таке право МОЗ. 
Наслідком нещасного випадку може бути: 

― переведення потерпілого на легшу роботу; 
― одужання потерпілого; 
― встановлення потерпілому інвалідності;- смерть потерпілого. 

Причини травматизму 
Найбільш складним та відповідальним етапом у розслідуванні нещасних випадків 

є встановлення їх причин. Виділяють організаційні, технічні і психофізіологічні 
причини травматизму. 

До організаційних причин травматизму відносяться: 
― незадовільне функціонування, недосконалість або відсутність системи 

управління охороною праці; 
― недоліки під час навчання безпечним прийомам праці; 
― неякісна розробка, недосконалість інструкцій з охорони праці чи їх відсутність; 
― відсутність у посадових інструкціях функціональних обов’язків з питань 

охорони праці; 
― порушення режиму праці та відпочинку; 
― невикористання засобів індивідуального захисту через незабезпеченість ними; 
― виконання робіт з несправними засобами колективного захисту; 
― залучення до роботи працівників не за спеціальністю (професією); 
― порушення технологічного процесу; 
― порушення вимог безпеки під час експлуатації устаткування, машин, 

механізмів тощо; 
― порушення трудової і виробничої дисципліни; 
― незастосування засобів індивідуального й колективного захисту (за їх 

наявності); 
― невиконання вимог інструкцій з охорони праці. 
До технічних причин травматизму належать: 
― конструктивні недоліки, недосконалість та недостатня надійність засобів 

виробництва; 
― конструктивні недоліки, недосконалість і недостатня надійність транспортних 

засобів; 
― неякісна розробка або відсутність проектної документації на будівництво, 

реконструкцію виробничих об’єктів, будівель, споруд, обладнання тощо; 
― неякісне виконання будівельних робіт; 
― недосконалість, невідповідність вимогам безпеки технологічного процесу; 
― незадовільний технічний стан виробничих об’єктів, будинків, споруд, 

території, засобів виробництва, транспортних засобів; 
― незадовільний стан виробничого середовища. 
До психофізіологічних причин травматизму відносяться: 
― алкогольне, наркотичне сп’яніння, токсикологічне отруєння; 
― низька нервово-психічна стійкість; 
― незадовільні фізичні дані або стан здоров’я; 
― незадовільний «психологічний» клімат у колективі; 
― інші причини. 



Дослідження свідчать, що технічні причини складають приблизно 50 % від усіх 
нещасних випадків, організаційні — близько 25 % і психофізіологічні — приблизно 
10—12 %. 

Аналіз фактів травматизму підтверджує вирішальну роль людини у створенні 
передумов формування травмонебезпечних ситуацій. Значна кількість їх 
відбувається через суб’єктивні причини пов’язані з особистістю людини, її 
поведінкою. Врахування індивідуально-особистісних характеристик має велике 
значення у створенні безпечних умов праці. Звичайно, людина, яка прийшла на 
роботу в хворобливому стані, наражається на небезпеку значно більше, ніж здорова. 
З робітниками, що регулярно вживають алкогольні напої, нещасні випадки 
трапляються в 0,35 раза частіше, а ушкодження внаслідок травм у них тяжчі, ніж в 
осіб, котрі не вживають алкоголю. 

Крім того, людина може робити помилкові дії через стомлення, викликане 
великими фізичними (статичними і динамічними) перевантаженнями, розумовим 
перевантаженням, перевантаженням аналізаторів (зорового, слухового), 
монотонністю праці, стресовими ситуаціями, хворобливим станом. До травми може 
призвести невідповідність анатомо-фізіологічних та психічних особливостей 
організму людини характеру виконуваної роботи. У сучасних складних технічних 
системах, у конструкціях машин, приладів і систем керування ще недостатньо 
враховуються фізіологічні, психофізіологічні, психологічні й антропометричні 
особливості та можливості людини. 

4. Методи аналізу травматизму 

Велику роль у запобіганні травматизму має аналіз і, головне, своєчасне доведення 
його результатів до всіх структурних підрозділів та всіх працівників. 

При проведенні аналізу травматизму ставляться такі завдання: 
― виявлення причин нещасних випадків; 
― виявлення характеру і повтору нещасних випадків; 
― визначення найнебезпечніших видів робіт та процесів; 
― виявлення факторів, характерних щодо травматизму на даному робочому місці, 

у цеху, підрозділі; 
― виявлення загальних тенденцій, характерних щодо травматизму на даному 

робочому місці, у цеху, підрозділі. 
Мета аналізу травматизму — розробказаходівзапобіганнянещаснимвипадкам, у 
зв’язку з чимпотрібно систематично аналізувати й узагальнювати причини 
травматизму. 
Найпоширенішими методами аналізу травматизму, що взаємодоповнюють один 

одного, є статистичний і монографічний. Нині дедалі більшого значення набувають 
економічний та ергономічний методи. 

Статистичний метод, що базується на аналізі статистичного матеріалу, 
нагромадженого за декілька років на підприємстві або у галузі, дає можливість 
кількісно оцінити рівень травматизму за допомогою показників: коефіцієнта частоти 
(Kч.т); коефіцієнта тяжкості (Kт.т), коефіцієнта виробничих витрат (Kв.в). Ці показники 
використовуються для характеристики рівня виробничого травматизму на 
підприємстві й у цілому по галузі та для порівняння різних підприємств за рівнем 
травматизму. 

Початковим матеріалом для розрахунків є дані звітів підприємств, організацій про 
нещасні випадки. Коефіцієнт частоти травматизму визначається за формулою: 

Ч
1000

ч.т



NK , 

де N — кількість врахованих нещасних випадків на виробництві за звітний 
період з утратою працездатності на один і більше днів; 
Ч — середньооблікова чисельність працівників за звітний період часу. 

Даний показник визначається на 1000 осіб облікової чисельності працівників. 
Коефіцієнт тяжкості травматизму обчислюється за формулою: 
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де Д — сума днів непрацездатності по всіх нещасних випадках; 
N— загальна кількість нещасних випадків. 
Коефіцієнт виробничих витрат визначається за формулою: 
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NKKK . 

Для більш глибокого аналізу травматизму використовуються також показники 
непрацездатності, матеріальних наслідків витрат на попередження нещасних 
випадків. 

Приклад.На підприємстві з чисельністю персоналу 4 тис. осіб за рік виникло 50 
нещасних випадків, унаслідок яких сума днів непрацездатності склала 650 робочих 
днів. Необхідно визначити коефіцієнти частоти і тяжкості травматизму, а також 
загальний коефіцієнт травматизму. 
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Показник непрацездатності (Пн) визначається за формулою: 

Ч
1000ДПн


 , 

де Д — число людино-днів непрацездатності постраждалих; 
показник матеріальних наслідків (Пм) — 

Ч
1000МПм


 , 

де М — матеріальні наслідки нещасних випадків за звітний період часу, грн; 
показник витрат (Пв) на попередження нещасних випадків за звітний період — 

Ч
1000ЗПв


 , 

де З — витрати на попередження нещасних випадків за звітний період. 
При статистичному методі аналізу загальної захворюваності на виробництві 

використовуються наступні відносні показники: показник частоти випадків 
захворюваності і показник тяжкості захворюваності. 

Показник частоти випадків захворюваності (Іч.в) та днів непрацездатності (Іг.д) 
визначається на 100 працівників: 

100
Ч
Д     100,
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Б

г.дч.в  ІІ , 

де Б — кількість випадків захворювань; 
Д — число днів захворювань за звітний період; 
Ч — середньооблікова чисельність працівників у звітному періоді. 
Показник середньої тривалості одного випадку захворювання (Пд.з) (показник 

тяжкості захворюваності) обчислюється за формулою: 

Б
ДПд.з  , 

де Д — кількість днів тимчасової непрацездатності; 
Б — кількість випадків захворювань. 
Різновидом статистичного методу є груповий і топографічний методи. При 

груповому методі дослідження нещасні випадки групуються: 
― за професією та видами робіт потерпілих; 
― за характером і локалізацією пошкоджень; 
― за низкою зовнішніх ознак: днями, тижнями, змінами, віком, стажем, статтю, 

кваліфікацією потерпілого тощо. 



Таке групування дозволяє виявити найнесприятливіші моменти в організації робіт, 
стані умов праці або устаткування. 

При топографічному методі дослідження всі нещасні випадки систематично 
позначають умовними позначками на плані розміщення устаткування в цеху, на 
ділянці стосовно того, де стався нещасний випадок. Скупчення цих знаків свідчить 
про підвищений рівень травматизму в тому чи іншому підрозділі або робочому 
місті, завдяки чому створюється наочне уявлення про потенційно небезпечні зони на 
виробництві. 
При монографічному методі дослідження виявляють вплив на безпеку праці багатьох 
елементів досліджуваного об’єкта (технічного стану об’єкта, характеру та організації 
трудового процесу, планування виробничого процесу, підготовки працівників, стану 
обліку та аналізу травматизму тощо), тобто проводять глибокий аналіз небезпечних і 
шкідливих виробничих чинників, притаманних тій чи іншій виробничій ділянці, 
устаткуванню, технологічному процесу. 

Одночасно застосовуються санітарні й технічні методи дослідження. Це не тільки 
дозволяє виявити причини нещасних випадків, а й, що особливо важливо, сприяє 
визначенню потенційної небезпеки і шкідливості, які можуть впливати на людей. 
Даний метод можна застосовувати і для розробки заходів з охорони праці для 
виробництва, яке лише запроектовано. 

Економічний метод полягає у визначенні економічних наслідків травматизму і 
спрямований на з’ясування економічної ефективності витрат на розробку і 
впровадження заходів з охорони праці. 

Матеріальні (Мтр) витрати визначаються за формулою: 
,СЕПМ тртртртр   

де Птр — витрати виробництва внаслідок нещасних випадків; 
Етр — економічні витрати; 
Стр — соціальні витрати. 
Ергономічний метод ґрунтується на комплексному вивченні системи «людина — 

машина (техніка) — виробниче середовище». Відомо, що кожному виду трудової 
діяльності повинні відповідати певні фізіологічні, психофізіологічні і психологічні 
якості людини, а також її антропометричні дані. Лише при комплексній 
відповідності зазначених властивостей людини особливостям конкретної трудової 
діяльності можлива ефективна та безпечна робота. Порушення цієї відповідності 
може призвести до нещасного випадку. При такому аналізі травматизму враховується 
й той факт, що здоров’я і працездатність людини також залежать від біологічних 
ритмів функціонування його організму і геофізичних явищ. Під впливом 
гравітаційних сил, викликаних зміною взаємоположення небесних тіл, земним 
магнетизмом або іонізацією атмосфери, відбуваються певні зрушення в організмі 
людини, що позначається на стані її поведінки. 

Дослідження показують, що досить часто під час розслі- 
дування нещасних випадків припускаються грубих помилок, що не сприяє 
розробці дієвих заходів щодо боротьби з травматизмом. 

З’ясуватипричину нещасного випадку можна одним з методів системного 
аналізу — методом сіткового моделювання і керування. Для визначення причини 
нещасного випадку як події, що вже відбулася, сіткова модель будується в 
зворотному порядку: від моменту травмування до подій, що йому передували. 
Методично виявлення причин розпадається на дві стадії: побудова сіткової моделі 
ситуації й аналіз цієї моделі. Аналіз моделі проводиться в двох напрямках: 
визначення причини існування чи виникнення небезпечної зони і встановлення 
причин, що викликали перебування людини в цій небезпечній зоні. 

Один з авторів методу сіткового моделювання і керування В. А. Ачин1 установив 
чотири основні форми причинних зв’язків: 

― послідовна, коли перша причина викликає другу, друга — третю і т. д., до 
кінцевої причини, що призводить до травми; 

― паралельна, коли два або кілька паралельних зв’язків викликають одну загальну 
причину, що й призводить до травми; 

                                                        
 



― кругова, якщо перша причина викликає другу, друга — третю і т. д. до кінцевої 
причини, що, у свою чергу, збільшує першу, перша — другу і т. д. доти, доки одна з 
них не призведе до нещасного випадку; 

― концентрична, коли один якийсь чинник є джерелом кількох причин, які, 
розвиваючись паралельно, викликають одну загальну причину, що призводить до 
травми. 

Зазначені форми причинних зв’язків у різних комбінаціях можуть стати 
елементами складних сіткових моделей. Досвід показав доцільність застосування 
даного методу для виявлення дійсної причини або причин нещасного випадку. 
При дослідженні травматизму може застосовуватися і метод анкетування (письмове 
опитування працівників). Він установлює переважно причини психофізіологічного 
характеру. Важливим моментом у методі анкетування є розробка опитувального 
листа. Аналіз опитувальних листів (листів спостереження) дає можливість 
визначити вплив психофізіологічних факторів на безпеку праці. 

 

5. Визначення економічнихнаслідків виробничого травматизму 
та професійних захворювань 

Виробничий травматизм та профзахворювання спричиняють не тільки моральні, 
соціальні, а й значні економічні збитки. Тому визначення економічних наслідків 
непрацездатності є важливим і актуальним на рівні як держави, так і виробництва. 

Ступінь втрати працездатності визначається медико-соціальною експертною 
комісією (МСЕК) у відсотках до професійної працездатності, яку мав потерпілий до 
ушкодження здоров’я. 

Розмір відшкодування встановлюється відповідно до ступеня втрати професійної 
працездатності і середньомісячного заробітку, який мала особа до ушкодження 
здоров’я. Власник має повністю відшкодувати втрачений потерпілим заробіток у 
розмірі, що відповідає встановленому МСЕК відсотку втрати професійної 
працездатності потерпілого. 

Розмір одноразової допомоги потерпілому визначається колективним договором 
(угодою, трудовим договором). У разі смерті потерпілого розмір одноразової 
допомоги його сім’ї повинен бути не менше п’ятирічного заробітку потерпілого і, 
крім того, не менше однорічного заробітку потерпілого на кожного утриманця. 

Усі економічні наслідки непрацездатності поділяються на дві групи1: 
загальнодержавні витрати і збори K; втрати і збитки виробничих підприємств Св. 

Загальнодержавні витрати K у випадку втрати працездатності визначаються за 
формулою: 

В,З
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де  іЗ  — розміри витрати і збитків, які несе суспільство в цілому для відновлення 
здоров’я в кожному випадку втрати працездатності; 

В — величина еквівалентазаробітної плати, невиплаченої за час хворобиробітника 
в розрахунковомуперіоді. 
Втрати, які несе суспільство, включають: 
― втрати профспілкових організацій на надання допомоги та оплату путівок у 

розмірі затрат по соціальному страхуванню; 
― суму виплат державного страхового товариства особам у порядку 

індивідуального страхування; 
― суму додаткових асигнувань вищих організацій на вжиття заходів щодо 

усунення наслідків масових нещасних випадків; 
― суму збитків суспільства у вигляді податків з неоподаткованої частини доходів 

потерпілих, з виплат за лікарняними листами (лише в державних підприємствах); 

                                                        
 



― суму потенційних збитків, заподіяних суспільству у зв’язку з виходом 
робітника на пенсію по інвалідності за розрахунковий період. 

У кожному випадку втрати працездатності сума еквівалента неодержаної 
робітником заробітної плати В розраховується за формулою: 

  Т nВВ , 
де В — сума заробітної плати за три місяці, які передували захворюванню; 

n — кількість відпрацьованих днів за ці місяці; 
Т — тривалість хвороби в робочих днях. 

Економічні втрати виробничих підприємств та організацій при тимчасовій чи 
довготривалій непрацездатності працівників колективу Сп встановлюються за 
формулою: 

ПВ
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де Р — втрати кількості виробленої продукції за період непрацездатності. Їх у 
кожному випадку непрацездатності визначають за формулою: 

,T0 iPaP   
де а — коефіцієнт, який враховує поправку до кількості виробленої продукції 
внаслідок різниці в кваліфікації потерпілого усередненого розряду і 
середньооблікового працівника та розраховується відношенням тарифного коефіцієнта 
розряду потерпілого Kф до тарифного коефіцієнта розряду середньооблікового 
працівника Kс; 

Р0 — середньоденний виробіток продукції, що припадає на один відпрацьований 
людино-день у розрахунковому періоді; 

Ті — тривалість хвороби; 
Сі — втрати і збитки, котрі несе безпосередньо організація при втраті 

працівником працездатності; 
ПВ — допомога по тимчасовій непрацездатності з Фонду соціального 

страхування. 
Більш спрощена методика врахування матеріальних втрат унаслідок травматизму і 

захворювань дається А. Н. Гржегоржевським. 
Загальні матеріальні втрати внаслідок травматизму і захворювання можна 

обчислити за формулою: 
,ТПП бтз   

де Пт — матеріальні наслідки травматизму; 
Тб — матеріальні наслідки захворювань, пов’язаних з несприятливими умовами 

праці. 
До основних елементів, які складають матеріальні наслідки травматизму (Пт), 

належать: 
― вартість за листками непрацездатності в результаті травматизму (П1); 
― вартість недоданої продукції в результаті травматизму (П2); 
― інші матеріальні витрати (П3), в які включаються витрати на отримання 

стаціонарних і лікування амбулаторних хворих, доплати при тимчасовому переводі 
потерпілих на легшу роботу, допомога членам сімей потерпілих, витрати на 
підготовку кадрів замість вибулих з причини травм. 

,ПОП р.дб1   
де Об — середня оплата листка непрацездатності за день або середня заробітна плата 
потерпілого за день; 

Пр.д — кількість робочих днів, втрачених унаслідок нещасних випадків. 
Вартість недоданої продукції в результаті нещасних випадків (П2) розраховується 

за формулою: 
,ПВП р.дд2   

де Вд — середньоденний виробіток одного робітника, грн; 
Пр.д — кількість робочих днів, втрачених у результаті травм. 
Розмір інших втрат унаслідок травматизму (ПЗ) можна встановити за формулою: 



ПЗ = С1 + С2 + Д + Зк + Пс, 
де С1 — кошти, витрачені на утримання стаціонарних хворих; 

С2 — кошти на лікування амбулаторних хворих; 
Д — доплата потерпілим при їх переводі на легшу роботу; 
Зк — витрати на підготовку кадрів, викликані вибуванням працівників з причини 

травм; 
Пс — розміри допомоги, призначені потерпілим та їх сім’ям. 
Таким чином, Пт = П1 + П2 + ПЗ. 
Матеріальнівитрати в результатізахворюваньвизначаються за формулою: 

Тб = (ОбПр.д + Вд) · 0,25, 
де Об — середня оплата листків непрацездатності за день; 

Пр.д — число робочих днів, втрачених у результаті захворювання; 
Вд — середньоденний виробіток одного працюючого; 
0,25 — коефіцієнт, який враховує питому вагу трудозатрат, пов’язаних з 

несприятливими умовами праці в загальному числі втрат через захворювання. 

6. Заходи щодопопередженнятравматизму та захворюванняпрацівників 
на виробництві 

Заходи щодо попередження травматизму та захворювання працівників на 
виробництві поділяються на: 

― технічні; 
― санітарно-виробничі; 
― медико-профілактичні; 
― організаційні. 
До технічних заходів належать: 
― модернізація технологічного, підйомно-транспортного обладнання; 
― перепланування розміщення обладнання; 
― впровадження автоматичного та дистанційного керування виробничим 

обладнанням. 
Санітарно-виробничі заходи включають: 
― придбання або виготовлення пристроїв, які захищають працівників від дії 

електромагнітних випромінювань, пилу, газів, шуму тощо; 
― влаштування нових і реконструкцію діючих вентиляційних систем, систем 

опалення, кондиціонування; 
― реконструкцію та переобладнання душових, гардеробних тощо. 
До медико-профілактичних заходів відносяться: 
― придбання молока, засобів миття та знешкодження шкідливих впливів; 
― організація профілактичних медичних оглядів; 
― організація лікувально-профілактичного харчування. 
До організаційних заходів належать: 
― проведення навчання та інструктаж з охорони праці, виробничої санітарії, 

пожежної безпеки. Застосування комп’ютерних методів прикладного й 
інструментального забезпечення значно підвищує якість навчального процесу, 
використовуючи необхідну інформацію з ресурсів мережі Internet, правові системи 
«Ліга» та ін.; 

― робота з професійного відбору; 
― здійснення контролю за дотриманням працівниками вимог інструкцій з охорони 

праці. 
Статистика свідчить про те, що більшість усіх нещасних випадків соціально 

зумовлені або є наслідком психофізіологічних якостей і особистісних особливостей 
персоналу, який здійснює трудову діяльність, а причиною травматизму виступають 
небезпечні дії працівників. При цьому людський фактор у безпеці праці стає 
переважно визначальним. 

Соціальні та особистісні фактори впливу на охорону праці охоплюють широке 
коло питань, форм і методів роботи. Врахування індивідуальних особистісних 
відмінностей має велике значення для формування трудових колективів (бригад, 
змін). Розуміння закономірностей взаємодії людей, ролі особистісних якостей і 
відмінностей дає можливість створювати трудові колективи з урахуванням здатності 
кожного працівника розв’язувати суперечності та їх загострення, уникати конфліктів, 



гармонізувати життя і спілкування на роботі, формувати сприятливий психологічний 
клімат, виробити в колективі єдину установку на додержання заходів безпеки. 

Саме у формуванні у працівників правильних працеохоронних стосунків, 
поглядів, переконань та психологічних установок, у руйнуванні помилкових 
стереотипів поведінки шляхом впливу на якості особистості закладено резерв 
зниження рівня травматизму. 

7. Державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві 
та професійного захворювання 

Абсолютної безпеки в житті людини не існує. Тому не розумно було б 
стверджувати повне виключення виробничого травматизму. Але ставити питання 
про вжиття заходів щодо зведення до мінімуму впливу об’єктивно існуючих 
виробничих небезпек є правомірним. 

Прийняття Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, 
що спричинили втрату працездатності»1 повинно посилити практичну роботу щодо 
профілактики нещасних випадків на виробництві. Закон визначає такі завдання 
страхування від нещасного випадку (ст. 1): 

― вжиття профілактичних заходів, спрямованих на усунення шкідливих і 
небезпечних виробничих факторів, запобігання нещасним випадкам на виробництві, 
професійним захворюванням та іншим випадкам загрози здоров’ю застрахованих, 
викликаним умовами праці; 

― відновлення здоров’я та працездатності потерпілих на виробництві від 
нещасних випадків або професійних захворювань; 

― відшкодування матеріальної й моральної шкоди застрахованим і членам їх 
сімей. 

Найголовнішим завданням вважається не відшкодування шкоди від нещасного 
випадку, як випливає з назви Закону, а завдання щодо вжиття профілактичних заходів, 
спрямованих на запобігання нещасним випадкам та профзахворюванням на 
виробництві. 

Закон узаконює низку конкретних заходів, спрямованих на запобігання нещасним 
випадкам, зумовленим обставинами виробничого середовища. 

Основними принципами страхування від нещасного випадку (ст. 5) є: 
― паритетність держави, представників застрахованих осіб і роботодавців в 

управлінні страхуванням від нещасного випадку; 
― своєчасне й повне відшкодування шкоди страховиком; 
― обов’язковість страхування від нещасного випадку осіб, працюючих на умовах 

трудового договору (контракту) та іншихпідставах, передбачених законодавством 
про працю, а також добровільність такого страхування для осіб, які забезпечують 
себе роботою самостійно, і громадян — суб’єктів підприємницької діяльності; 

― надання державних гарантій реалізації застрахованими громадянами своїх прав; 
― обов’язковість оплати страхувальником страхових внесків; 
― диференціація страхового тарифу з урахуванням умов і стану безпеки праці, 

виробничого травматизму та професійної захворюваності на кожному підприємстві; 
― формування й витрачання страхових коштів на солідарній основі; 
― економічна заінтересованість суб’єктів страхування в поліпшенні умов і 

безпеки праці; 
― цільове використання коштів страхування від нещасного випадку. 
Дія вказаного закону поширюється на осіб, які працюють на умовах трудового 

договору (контракту) на підприємствах, 
в установах, організаціях незалежно від форм власності та господарювання, у 
фізичних осіб, а також на осіб, які забезпечують себе роботою самостійно, і 
громадян — суб’єктів підприємницької діяльності. 

Для страхування працівника від нещасного випадку не потрібні його згода або 
заява. Страхування здійснюється в безособовій формі. Сам факт вступу на роботу 
або до навчального закладу людини свідчить про те, що вона застрахована незалежно 
від фактичного виконання роботодавцем своїх зобов’язань щодо сплати страхових 
внесків. Застрахованій особі видається свідоцтво встановленого зразка. 

                                                        
 



Страхування від нещасного випадку здійснює Фонд соціального страхування 
(ст. 15). Управління ним здійснюється на паритетній основі державою, 
представниками застрахованих осіб і роботодавців (ст. 16). 

Головними завданнями Фонду є: 
― компенсація працівникові (або членам його родини) шкоди, заподіяної 

каліцтвом або ушкодженням здоров’я. Фонд виплачує йому або членам його сім’ї 
одноразову допомогу, втрачений заробіток у разі тимчасової непрацездатності, 
пенсію при частковій втраті працездатності, пенсію у разі смерті потерпілого; 
організовує похорон померлого, оплачуючи пов’язані з цим витрати; 

― вжиттянеобхідних заходів щодо відновлення працездатності потерпілого. Фонд 
організовує лікування потерпілих, їх перекваліфікацію, працевлаштування осіб з 
відновленою працездатністю; 

― створення умов для перекваліфікації інвалідів; 
― вжиття заходів щодо запобігання нещасним випадкам на виробництві, 

профзахворюванням. 
Основна мета Фонду соціального страхування — сприяння керівництву 

підприємств у проведенні роботи щодо профілактики травматизму. Якщо ж 
керівництво нехтуватиме його порадами, рекомендаціями, вимогами, то Фонд 
(страхові експерти), наділений контрольними функціями (тобто маючи право 
перевіряти стан охорони праці на свій розсуд), має можливість застосувати до 
підприємства санкції у вигляді зміни страхового тарифу, притягнення до 
відповідальності посадових осіб, заборони експлуатувати устаткування тощо. 
Першочергове, пріоритетне завдання Фонду соціального страхування — адресне і 
вчасне розрахування з потерпілими. 

Фонд соціального страхування від нещасних випадків виплачує застрахованому 
страхові виплати (ст. 28). Грошові суми цих виплат складаються із: 

― страховоївиплати втраченого заробітку (або його відповідної частини) залежно 
від ступеня втрати потерпілим професійної працездатності; 

― страхової виплати в установлених випадках одноразової допомоги потерпілому 
(членам його сім’ї та особам, які перебували на утриманні потерпілого); 
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― страхової виплати пенсії по інвалідності потерпілому; 
― страхової виплати пенсії у зв’язку з утратою годувальника; 
― страхової виплати дитині, яка народилася інвалідом унаслідок 

травмування на виробництві та професійного захворювання її матері під час 
вагітності; 

― страхових виплат на медичну й соціальну допомогу. 
За наявністю факту заподіяння моральної шкоди потерпілому проводиться 

страхова виплата за моральну шкоду. 
Класифікація підприємств за класами страхових внесків здійснюється з 

урахуванням характеру травмонебезпечності підприємства, 
можливості нещасного випадку, умов праці та стану техніки 
безпеки. 

До класу тарифу страхових внесків на соціальне страхування від нещасних 
випадків і професійних захворювань підприємства відносяться 
на підставі висновку органу державного нагляду за охороною 
праці за участю інших заінтересованих сторін. 

Відповідно до класів професійного ризику виробництва встановлені такі 
страхові тарифи на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від 
нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які 
спричинили втрату працездатності1: 

Клас  професійного  ризику виробництва 

Страховий тариф  (у % до фактичних  витрат на оплату  праці найманих  працівників) 

Клас  професійного  ризику виробництва 

Страховий тариф  (у % до фактичних витрат на оплату  праці найманих  працівників) 
1 0,84 11 1,44 
2 0,86 12 1,64 
3 0,88 13 2,03 
4 0,89 14 2,24 
5 0,94 15 2,55 
6 1,0 16 2,77 
7 1,02 17 3,52 
8 1,11 18 4,0 
9 1,26 19 4,5 

10 1,3 20 13,8 

Для окремих галузей економіки без зміни класів професійного ризику їх 
виробництва встановлені такі страхові тарифи2: 

Клас  професій- ного ризику  виробництва 

Галузь економіки 

Страховий тариф  (у % до фактичних  витрат на оплату праці  найманих працівників) 

                                                        
 

 



 

4 
Охорона здоров’я, фізична 
культура та соціальне 
страхування 

0,2 

8 Обслуговування сільського 
господарства, управління 
сільським господарством 

0,5 

9 Сільське господарство 0,2 

17 
Відкритий видобуток руд 
чорних металів, видобуток 
та збагачення нерудної 
сировини для чорної 
металургії 

2,1 

Підсобно-допоміжні виробництва (підрозділи) підприємств, які 
займаються незалежно від спеціалізації іншими видами виробничої діяльності 
та знаходяться на самостійному балансі і є у зв’язку з цим самостійними 
обліковими одиницями, при визначенні розмірів страхових внесків 
відносяться до галузей економіки, яким відповідає їх діяльність. 

Для бюджетних установ та організацій, які фінансуються або дотуються з 
бюджету, страхові тарифи встановлюються в розмірі 0,2 відсотка від сум 
фактичних витрат на оплату праці найманих працівників, що включають 
витрати на виплату основної й додаткової заробітної плати, на інші 
заохочувальні і компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі. 
Вони визначаються Законом України «Про оплату праці» та підлягають 
обкладенню прибутковим податком з громадян. 

Фінансування Фонду соціального страхування від нещасних випадків 
здійснюється за рахунок: 

― внесків роботодавців; 
― капіталізованих платежів, що надішли у випадках ліквідації 

страхувальників; 
― прибутків, одержаних від стягнення відповідно до законодавства 

штрафів і пені з підприємств; 
― добровільних внесків та інших надходжень. 

 
 


