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РОЗДІЛ 8 

РОЗСЛІДУВАННЯ НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ  

ТА ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ  

НА ВИРОБНИЦТВІ 

Розслідування нещасних випадків на виробництві прова-
дять з метою з’ясування обставин та причин, що зумовили 
їхнє виникнення. За результатами розслідування нещасних 
випадків розробляють заходи щодо запобігання подібним 
випадкам у майбутньому зокрема та підвищення рівня без-
пеки виробничого середовища загалом, а також вирішують 
питання соціального захисту потерпілих. 

8.1. Вибір порядку розслідування  

нещасного випадку 

Нещасний випадок – це обмежена в часі подія або рапто-
вий вплив на працівника небезпечного виробничого чинника 
чи середовища, що стались під час виконання ним трудових 
обов’язків, внаслідок яких заподіяно шкоду здоров’ю або 
настала смерть. Відповідно до закону України “Про охорону 
праці”, роботодавець має організувати розслідування та вес-
ти облік нещасних випадків та професійних захворювань.  

Розслідування нещасних випадків провадять згідно з по-
рядком розслідування та ведення обліку нещасних випадків, 
професійних захворювань і аварій на виробництві. Дія цього 
порядку поширюється на власників підприємств або упов-
новажених ними органів (далі – роботодавців) та осіб, які, 
відповідно до законодавства, уклали з роботодавцем трудо-
вий договір (контракт) або фактично були допущені до ро-
боти в інтересах підприємства (далі – працівників), а також 
на осіб, які забезпечують себе роботою самостійно.  

Порядок розслідування нещасних випадків передбачає дві схеми 
розслідування залежно від наслідків нещасного випадку: зви-
чайне розслідування та спеціальне розслідування (рис. 1.16).  
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Рис. 1.16. Алгоритм розслідування нещасних випадків на виробництві 

Спеціальному розслідуванню підлягають нещасні випад-
ки, які призвели до смерті потерпілого, сталися водночас з 
двома і більше працівниками, незалежно від ступеня ушко-
дження їхнього здоров’я (групові), а також випадки смерті 
працівників на підприємстві (у тім числі без впливу вироб-
ничих чинників), випадки зникнення працівників під час 
виконання посадових обов’язків. За рішенням територіаль-
ного органу з державного нагляду за охороною праці спеці-
альні розслідування нещасних випадків можуть здійснювати 
незалежно від їхніх наслідків.  

Усі інші нещасні випадки, раптові погіршення стану здо-
ров’я працівників, які спричинили втрату працівником пра-
цездатності на один робочий день чи більше або необхідність 
переведення його на іншу (легшу) роботу не менш як на 
один робочий день, підлягають звичайному розслідуванню. 

8.2. Звичайне розслідування нещасного випадку 

Про кожний нещасний випадок потерпілий або інша 
особа повинні негайно повідомити безпосереднього керівни-
ка робіт. 
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Безпосередній керівник робіт, дізнавшись про нещасний 
випадок, негайно зобов’язаний: 

• організувати надання необхідної першої медичної до-
помоги потерпілому;  

• повідомити роботодавця; 
• зберегти обстановку на робочому місці в такому стані, в 
якому вона була на момент нещасного випадку (якщо 
це не загрожує життю і здоров’ю інших працівників), 
до прибуття комісії з розслідування. 

Роботодавець, що отримав повідомлення про нещасний 
випадок:  

• повідомляє протягом однієї години з використанням 
засобів зв’язку та протягом доби на паперовому носії 
про нещасний випадок виконавчу дирекцію Фонду со-
ціального страхування за місцем знаходження підпри-
ємства, керівника первинної організації профспілки не-
залежно від членства потерпілого у профспілці (у разі 
наявності на підприємстві кількох профспілок – керів-
никові профспілки, членом якої є потерпілий, а у разі 
відсутності профспілки – уповноваженій найманими 
працівниками особі з питань охорони праці), за необ-
хідності – орган державної пожежної охорони, установу 
Державної санітарно-епідеміологічної служби, підпри-
ємство, де працює потерпілий, якщо він є працівником 
іншого підприємства; 

• створює протягом доби комісію з розслідування нещас-
ного випадку у складі не менше трьох осіб: керівник 
(спеціаліст) служби охорони праці (голова комісії), 
представник виконавчої дирекції Фонду соціального 
страхування, представник профспілки, представник 
підприємства (до складу комісії не може входити без-
посередній керівник робіт), представник Державної са-
нітарно-епідеміологічної служби за необхідності та інші 
особи; 

• організовує розслідування нещасного випадку, забезпе-
чуючи комісію всім необхідним для своєчасного прове-
дення об’єктивного розслідування; 
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• після проведення розслідування протягом однієї доби 
розглядає та затверджує матеріали розслідування, які 
отримав від комісії; 

• реєструє нещасний випадок у журналі реєстрації осіб, 
що потерпіли від нещасних випадків; 

• передає протягом доби після затвердження необхідні 
матеріали до відповідних органів та установ; 

• надсилає повідомлення про наслідки нещасного випад-
ку після закінчення періоду тимчасової непрацездатно-
сті або смерті потерпілого внаслідок одержаних травм. 

Комісія з проведення звичайного розслідування повинна про-
тягом трьох днів: 

• обстежити місце нещасного випадку та з’ясувати його 
обставини і причини, у тім числі отримати пояснення 
потерпілого (якщо це можливо) та опитати свідків не-
щасного випадку; 

• з’ясувати, чи відповідають умови праці та безпека ви-
робництва вимогам законодавства про охорону праці 
та осіб, які допустили порушення вимог законодавства 
про охорону праці; 

• з’ясувати, чи пов’язаний нещасний випадок з виробни-
цтвом; 

• оформити матеріали розслідування і скласти у п’яти 
примірниках: акт проведення розслідування нещасного 
випадку за формою Н−5 та акт про нещасний випадок, 
пов’язаний з виробництвом, за формою Н−1 у разі, ко-
ли нещасний випадок визнано таким, що пов’язаний з 
виробництвом; у разі виявлення гострого професійного 
захворювання (отруєння), пов’язаного з виробництвом, 
окрім актів за формою Н−5 і Н−1, у шістьох примірни-
ках – картку обліку професійного захворювання (отру-
єння) за формою П−5; 

• передати складені акти на затвердження роботодавцю. 
Акти за формою Н−5 і Н−1 підписують голова і всі члени 

комісії. У разі незгоди зі змістом зазначених актів член комі-
сії письмово викладає свою окрему думку, яку додають до 
акта за формою Н−5, про що роблять відповідний запис у 
цьому акті.  
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Зв’язок нещасного випадку із виробництвом комісія з’ясовує, 
виходячи із обставин, за яких настає страховий випадок 
державного соціального страхування громадян від нещасного 
випадку на виробництві та професійного захворювання, і 
визнає його пов’язаним із виробництвом у разі:  

• виконання потерпілим трудових (посадових) обов’язків 
за режимом роботи підприємства (зокрема, у відря-
дженні);  

• перебування на робочому місці, на території підприєм-
ства або в іншому місці, пов’язаному з виконанням тру-
дових обов’язків чи завдань роботодавця, починаючи з 
моменту прибуття потерпілого на підприємство до йо-
го відбуття, який необхідно фіксувати відповідно до 
правил внутрішнього трудового розпорядку, у тім числі 
протягом робочого та надурочного часу;  

• підготовки до роботи та приведення в порядок після 
закінчення роботи знарядь виробництва, засобів захис-
ту, одягу, а також виконання заходів особистої гігієни, 
пересування територією підприємства перед початком 
роботи й після її закінчення;  

• виконання завдань роботодавця у неробочий час, під 
час відпустки, у вихідні, святкові та неробочі дні за його 
письмовим розпорядженням;  

• проїзду на роботу чи з роботи на транспортному засобі, 
що належить підприємству, або на іншому транспорт-
ному засобі, наданому роботодавцем відповідно до 
укладеного договору;  

• використання власного транспортного засобу в інтере-
сах підприємства з дозволу або за письмовим доручен-
ням роботодавця чи керівника робіт;  

• виконання дій в інтересах підприємства, на якому пра-
цює потерпілий, зокрема дій щодо запобігання аваріям 
або рятування людей та майна підприємства, будь-яких 
дій за дорученням роботодавця, участі у спортивних 
змаганнях, інших масових заходах та акціях, запланова-
них підприємством самостійно або за рішенням вищих 
органів за наявності відповідного рішення (наказу, роз-
порядження тощо) роботодавця;  
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• ліквідації наслідків аварії, надзвичайної ситуації техно-
генного або природного характеру на виробничих 
об’єктах і транспортних засобах, що використовує під-
приємство;  

• надання підприємством шефської (благодійної) допо-
моги іншим підприємствам, установам, організаціям за 
наявності відповідного рішення (наказу, розпоряджен-
ня тощо) роботодавця;  

• перебування потерпілого у транспортному засобі або 
на його стоянці, на території вахтового селища, у тім 
числі під час змінного відпочинку, якщо настання не-
щасного випадку пов’язане з виконанням потерпілим 
трудових обов’язків або з впливом на нього небезпеч-
них чи шкідливих виробничих чинників або середови-
ща;  

• прямування потерпілого до об'єкта (між об’єктами) об-
слуговування за затвердженими маршрутами або до 
будь-якого об’єкта за дорученням роботодавця;  

• прямування потерпілого до/чи з місця відрядження  
згідно з визначеним завданням, у тім числі на транспо-
рті будь-якого виду та форми власності;  

• раптової смерті потерпілого внаслідок гострої серцево-
судинної недостатності під час перебування на підзем-
них роботах або після підйому потерпілого на поверх-
ню з цією ознакою, що підтверджено медичним  
висновком;  

• скоєння самогубства працівником плавскладу на суднах 
морського, річкового та рибопромислового флоту в разі 
перевищення обумовленого колективним договором 
терміну перебування у рейсі або його смерті під час пе-
ребування у рейсі внаслідок впливу психофізіологічних, 
небезпечних чи шкідливих виробничих чинників;  

• оголошення потерпілого померлим унаслідок його 
зникнення, пов’язаного з нещасним випадком, під час 
виконання ним трудових (посадових) обов’язків;  

• заподіяння тілесних ушкоджень іншою особою або 
вбивство потерпілого під час виконання обов’язків або 
дій в інтересах підприємства, незалежно від початку 
досудового розслідування, крім випадків з’ясування по-
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терпілим та іншою особою особистих стосунків неви-
робничого характеру, що підтверджено висновком 
компетентних органів; 

• одержання потерпілим травми або інших ушкоджень 
внаслідок погіршення стану його здоров’я, яке сталося 
під впливом небезпечного виробничого чинника чи се-
редовища у процесі виконання трудових (посадових) 
обов’язків, що підтверджено медичним висновком;  

• раптового погіршення стану здоров’я потерпілого під 
час виконання трудових (посадових) обов’язків унаслі-
док впливу небезпечних чи шкідливих виробничих 
чинників та/або важкості чи напруженості трудового 
процесу, що підтверджено медичним висновком, або у 
разі непроходження ним обов’язкового медичного 
огляду, передбаченого законодавством, якщо виконува-
на робота протипоказана потерпілому відповідно до 
медичного висновку про стан його здоров’я;  

• перебування потерпілого на території підприємства 
або в іншому місці роботи під час перерви для відпо-
чинку та харчування (її встановлюють згідно з правила-
ми внутрішнього трудового розпорядку підприємства), 
технологічної перерви, а також під час перебування по-
терпілого на території підприємства у зв’язку з прове-
денням виробничої наради, отриманням заробітної 
плати, проходженням обов’язкового медичного огляду 
тощо або проведенням з дозволу чи за ініціативою ро-
ботодавця професійних та кваліфікаційних конкурсів, 
спортивних змагань та тренувань чи заходів, передба-
чених колективним договором, якщо настання нещас-
ного випадку пов’язано з впливом небезпечних чи  
шкідливих виробничих чинників, що підтверджено ме-
дичним висновком;  

• впливу на здоров’я потерпілого шкідливих чи небез-
печних виробничих чинників, унаслідок яких у нього 
виявлено професійне захворювання. 

За інших обставин нещасний випадок визнають таким, що 
не пов’язаний із виробництвом, зокрема, якщо він стався: 

• за місцем постійного проживання на території польо-
вих і вахтових селищ; 
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• під час використання потерпілим в особистих цілях 
транспортних засобів та обладнання підприємства 
(крім випадків, що стались унаслідок їхньої несправно-
сті); 

• внаслідок отруєння алкоголем, наркотичними чи от-
руйними речовинами, за наявності відповідного медич-
ного висновку, якщо це не пов’язане із використанням 
цих речовин у виробництві чи порушенням вимог без-
пеки щодо їхнього використання і транспортування, 
або якщо потерпілого, який перебував у стані алко-
гольного, наркотичного чи токсичного сп’яніння, до 
нещасного випадку відсторонили від роботи відповідно 
до вимог правил внутрішнього трудового розпорядку; 

• у разі підтвердженого відповідним медичним виснов-
ком алкогольного, наркотичного чи токсичного отруєн-
ня, не зумовленого виробничим процесом, яке стало 
головною причиною нещасного випадку за відсутності 
технічних чи організаційних причин його настання; 

• під час вчинення кримінального правопорушення, що 
підтверджено обвинувальним вироком суду; 

• у разі природної смерті або самогубства, що засвідчено 
висновками судово-медичної експертизи та/або відпо-
відною постановою про закриття кримінального про-
вадження. 

Роботодавець протягом доби надсилає затверджені акти 
за формами Н−5 і Н−1 потерпілому або особі, яка представ-
ляє його інтереси, виконавчій дирекції Фонду соціального 
страхування  за місцем знаходження підприємства, керівни-
кові служби охорони праці підприємства, територіальному 
органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці, пер-
винній організації профспілки, представник якої брав участь 
у роботі комісії.  

Копії актів за формою Н−5 і Н−1 надсилають також в ор-
гани управління підприємства, а у разі його відсутності – 
місцевій держадміністрації. 

У разі виявлення гострого професійного захворювання 
(отруєння) копію акта за формою Н−1 надсилають у заклад 
Державної санітарно-епідеміологічної служби, який здійс-
нює санітарно-епідеміологічний нагляд за підприємством і 
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веде облік випадків гострих професійних захворювань  
(отруєнь). 

8.3. Спеціальне розслідування нещасного випадку 

У випадку отримання інформації про нещасний випадок, 
який підпадає під спеціальне розслідування, роботодавець 
протягом однієї години з використанням засобів зв’язку та 
протягом трьох годин на паперовому носії повідомляє про 
нього:  

• територіальний орган виконавчої влади з нагляду за 
охороною праці; 

• орган прокуратури за місцем настання нещасного ви-
падку; 

• виконавчу дирекцію Фонду соціального страхування; 
• орган управління підприємства (якщо його немає – міс-
цеву держадміністрацію); 

• заклад Державної санітарно-епідеміологічної служби у 
разі професійних захворювань чи отруєнь; 

• первинну профспілкову організацію; 
• орган галузевої профспілки; 
• орган з питань захисту населення і територій від над-
звичайних ситуацій за місцем настання нещасного ви-
падку у разі потреби. 

Роботодавець створює належні умови для проведення 
спеціального розслідування (робить за необхідності фото-
знімки місця, де стався нещасний випадок, надає комісії тех-
нічну документацію, транспортні засоби, засоби зв’язку, 
приміщення, забезпечує проведення лабораторних дослі-
джень, друкує та тиражує матеріали розслідування) та ком-
пенсує витрати, пов’язані з діяльністю спеціальної комісії та 
залучених до її роботи спеціалістів.  

Спеціальне розслідування групового нещасного випадку, під 
час якого загинуло п’ять і більше осіб або травмовано десять 
і більше осіб, провадить спеціальна комісія, утворена спеці-
ально уповноваженим центральним органом виконавчої 
влади з нагляду за охороною праці. До складу такої  комісії 
входять керівник цього органу, а також керівники органу 
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управління підприємства, місцевого органу виконавчої вла-
ди, виконавчої дирекції Фонду соціального страхування, га-
лузевого або територіального об’єднання профспілок, пред-
ставники роботодавця, відповідних первинних організацій 
профспілок, уповноважені найманими працівниками особи 
з питань охорони праці (у разі відсутності на підприємстві 
профспілки), а також представники відповідного органу з 
питань захисту населення і територій від надзвичайних ситу-
ацій, закладів та установ охорони здоров’я та інших органів 
(у разі необхідності). 

Якщо в груповому нещасному випадку загинуло від двох осіб 
і більше, то розслідування провадить спеціальна комісія, 
створена спеціально уповноваженим центральним органом 
виконавчої влади з нагляду за охороною праці, або за його 
дорученням – територіальний орган виконавчої влади з на-
гляду за охороною праці; інші нещасні випадки розслідує 
спеціальна комісія, яку створює територіальний орган вико-
навчої влади з нагляду за охороною праці за місцем знахо-
дження підприємства. 

До складу цієї спеціальної комісії входять: 
• посадова особа територіального органу виконавчої вла-
ди з нагляду за охороною праці (голова комісії); 

• представник виконавчої дирекції Фонду соціального 
страхування за місцем знаходження підприємства; 

• представник органу управління підприємства, а якщо 
його немає – місцевої адміністрації; 

• керівник служби охорони праці підприємства або ін-
ший представник роботодавця; 

• представники первинної профспілкової організації та 
профспілкового органу вищого рівня; 

• представник установи Державної санітарно-
епідеміологічної служби за місцем знаходження під-
приємства у разі професійного захворювання (отруєн-
ня). 

Комісія в десятиденний термін повинна здійснити спеці-
альне розслідування й оформити його матеріали у вигляді 
актів, які оформляє комісія у разі звичайного розслідування. 
Окрім цих актів, комісія додає до матеріалів розслідування: 
протокол огляду місця, де стався нещасний випадок; ескіз 
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місця (плани, схеми, фотознімки), де стався нещасний випа-
док; висновок експертної комісії, якщо проводили експерти-
зу; медичний висновок про причини смерті і ступінь тяжко-
сті травми потерпілого, а також про стан алкогольного, ток-
сичного чи наркотичного сп’яніння; протоколи опитування 
та пояснювальні записки потерпілих та свідків, копії доку-
ментів про проходження потерпілим навчання та інструкта-
жів з охорони праці; витяги із законів та інших нормативно-
правових актів з охорони праці, вимоги яких були порушені; 
довідку про матеріальну шкоду, заподіяну внаслідок нещас-
ного випадку, та про надання потерпілому чи членам його 
сім’ї матеріальної допомоги.  

У п’ятиденний термін після затвердження актів розсліду-
вання керівником територіального органу виконавчої влади з 
нагляду за охороною праці роботодавець надсилає матері-
али розслідування в установи, представники яких брали 
участь у розслідуванні, а акти за формою Н−5, Н−1 – потер-
пілому, членам його сім’ї або особі, яка представляє його 
інтереси, виконавчій дирекції Фонду соціального страхуван-
ня за місцем знаходження підприємства, територіальному 
органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці. Робо-
тодавець також у п’ятиденний термін видає наказ про вико-
нання запропонованих спеціальною комісією заходів щодо 
запобігання виникненню подібних випадків, притягує до 
відповідальності працівників, які допустили порушення за-
конодавства. 

У разі незгоди роботодавця чи потерпілого (особи, яка 
представляє його інтереси) з висновками актів розсліду-
вання зацікавлена сторона може звернутись зі скаргою до 
територіального органу виконавчої влади з нагляду за 
охороною праці. Рішення (припис) посадової особи тери-
торіального органу виконавчої влади з нагляду за охоро-
ною праці можна оскаржити у судовому порядку. На час 
розгляду справи у суді дія припису посадової особи тери-
торіального органу виконавчої влади з нагляду за охоро-
ною праці припиняється.  

Матеріали розслідування та спеціального розсліду-
вання нещасних випадків підлягають зберіганню протя-
гом 45 років. 
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Якщо нещасний випадок стався з особою, яка забезпечує се-
бе роботою самостійно, розслідування організовує виконавча 
дирекція Фонду соціального страхування  за місцем настання 
нещасного випадку. Фонд створює комісію у складі не менше 
трьох осіб: представників Фонду (голова комісії), райдерж-
адміністрації, профспілкової організації. Затверджені акти 
розслідування за формою Н−5 і Н−1 комісія надсилає потер-
пілому або особі, яка представляє його інтереси, та виконав-
чій дирекції Фонду соціального страхування від нещасних 
випадків. Акт розслідування за формою Н−1 надсилають мі-
сцевій райдержадміністрації, територіальному органу вико-
навчої влади з нагляду за охороною праці, профспілковій 
організації, представник якої брав участь у роботі комісії. 

Розслідування нещасних випадків, які сталися з працівника-
ми, що перебували у відрядженні за кордоном, провадять 
відповідно до вимог порядку про розслідування нещасних 
випадків (тобто, так само як в Україні), якщо інше не перед-
бачене міжнародними договорами. 

Розслідування нещасних випадків, що сталися з вихованця-
ми, учнями, студентами, слухачами, стажистами, клінічними 
ординаторами, аспірантами, докторантами під час навчаль-
но-виховного процесу, в тому числі під час практики на під-
приємстві під керівництвом представників навчального за-
кладу проводять відповідно до порядку розслідування та 
ведення обліку нещасних випадків, затвердженого Міністер-
ством освіти і науки України. 

Розслідування нещасних випадків, що стались з працівни-
ками під час переміщення на роботу чи з роботи пішки, на 
громадському чи власному транспортному засобі, здійсню-
ють згідно з порядком розслідування та обліку нещасних 
випадків невиробничого характеру, затвердженим постано-
вою Кабінету Міністрів України № 270 від 22 березня 2004 р.  

8.4. Розслідування професійних захворювань 

Усі випадки хронічних професійних захворювань, неза-
лежно від терміну їхнього настання, підлягають розслідуван-
ню. Захворювання вважають професійним, якщо, відповідно 
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до процедури, встановлено зв’язок захворювання з умовами 
праці установами та закладами, які мають право встановлю-
вати остаточний діагноз професійних захворювань. 

Спеціалізовані профпатологічні лікувально-профі-
лактичні заклади стосовно кожного хворого складають по-
відомлення про професійне захворювання (отруєння) за  
формою П−3. Повідомлення за формою П−3 протягом трьох 
днів після встановлення діагнозу надсилають керівникові 
підприємства, шкідливі виробничі чинники на якому спри-
чинили виникнення професійного захворювання; закладові 
Державної санітарно-епідеміологічної служби, який здійс-
нює державний санітарно-епідеміологічний нагляд за під-
приємством; робочому органові виконавчої дирекції Фонду 
за місцезнаходженням підприємства; профпатологу, який 
скерував хворого до спеціалізованого лікувально-профілак-
тичного закладу.  

Головний державний санітарний лікар Автономної Рес-
публіки Крим, області або міста формує протягом трьох днів 
після отримання повідомлення за формою П−3 комісію з 
проведення розслідування причин виникнення професійно-
го захворювання, до складу якої входять: представник закла-
ду Державної санітарно-епідеміологічної служби, який здій-
снює санітарно-епідеміологічний нагляд за підприємством 
(голова комісії); представники лікувально-профілактичного 
закладу, роботодавця, первинної організації профспілки або 
уповноважена найманими працівниками особа з питань 
охорони праці (у разі, коли профспілка на підприємстві від-
сутня), вищого органу профспілки, робочого органу вико-
навчої дирекції Фонду за місцезнаходженням підприємства; 
представники інших органів (у разі потреби). 

Розслідування випадку професійного захворювання про-
вадять протягом десяти робочих днів після утворення комісії 
з розслідування. За результатами розслідування комісія 
складає акт проведення розслідування причин виникнення 
хронічного професійного захворювання за формою П−4. Акт 
за формою П−4 є документом, в якому зазначають основні 
умови, обставини і причини виникнення професійного за-
хворювання, заходи щодо запобігання розвитку професійно-
го захворювання та забезпечення нормалізації умов праці, а 
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також встановлюють осіб, які не виконали відповідних вимог 
законодавства про охорону праці і про забезпечення санітар-
ного та епідемічного благополуччя населення.  

Акт за формою П−4 складають протягом трьох днів після 
закінчення розслідування у шести примірниках та надсила-
ють хворому, робочому органові виконавчої дирекції Фонду, 
первинній організації профспілки або уповноваженій най-
маними працівниками особі з питань охорони праці (у разі, 
коли профспілка на підприємстві відсутня), вищому проф-
спілковому органові, профпатологу, який скерував хворого 
до спеціалізованого профпатологічного лікувально-профі-
лактичного закладу, підприємству.  

Акт за формою П−4 разом з матеріалами розслідування 
зберігають на підприємстві, в закладі Державної санітарно-
епідеміологічної служби та робочому органі виконавчої ди-
рекції Фонду протягом 45-ти років.  

За ознак стійкої втрати професійної працездатності вна-
слідок професійного захворювання лікувально-профілак-
тичний заклад, що надає медичну допомогу працівникам 
підприємства, на якому працює хворий, або лікувально-
профілактичний заклад за місцем його проживання скеро-
вує хворого на медико-соціальну експертну комісію для 
встановлення ступеня стійкої втрати професійної працездат-
ності. 

8.5. Розслідування нещасних випадків  

як один із заходів їхнього запобігання 

Розслідування нещасних випадків на виробництві здійс-
нюють відповідно до нормативно-правових документів, які б 
мали гарантувати об’єктивне та своєчасне розслідування ко-
жного нещасного випадку та належний соціальний захист 
потерпілих на виробництві. Відомо також, що розслідування 
нещасних випадків розглядають як ефективний профілак-
тичний захід щодо їхнього запобігання.  

Чинні нормативно-правові документи з питань розсліду-
вання нещасних випадків на виробництві розроблені на ос-
нові концепції абсолютної безпеки виробничого середовища, 
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яка передбачала, що за дотримання певних норм та правил 
можна досягти абсолютної безпеки. Тому головну увагу під 
час розслідування нещасних випадків, відповідно до чинних 
документів, приділяють визначенню норми чи правила, які 
було порушено. Про виявлені порушення вказують в актах за 
формою Н−1 (пункт 7) і Н−5 (пункт 4). На їхній підставі комі-
сія з розслідування зобов’язана запропонувати заходи щодо 
усунення безпосередніх причин нещасного випадку (пункт 5 
акту за формою Н−5). Проте, насправді, нещасний випадок 
не є одномоментною статичною небезпечною подією, отож 
усунення виявлених безпосередніх порушень не завжди в 
майбутньому гарантує безпеку на робочому місці, де тра-
пився нещасний випадок, а часто, навпаки, сприяє розвитку 
інших нещасних випадків через послаблення уваги до безпе-
ки на цьому робочому місці унаслідок начебто вжитих захо-
дів, які б мали запобігти нещасним випадкам. 

Відповідно до концепції допустимого ризику, яка напри-
кінці XX ст. прийшла на зміну концепції абсолютної безпе-
ки, будь-яке виробниче середовище володіє потенційними 
небезпеками, які розвиваються як у просторі, так і в часі та за 
певних обставин можуть реалізуватися до нещасних випад-
ків. Тому зі зміною концепції забезпечення безпеки життєді-
яльності необхідно змінювати і підходи до розслідування 
нещасних випадків на виробництві, щоб забезпечити його 
вагому роль у їхньому запобіганні.  

Перспективним у вирішенні цього питання є ризик-
орієнтований підхід, суть якого полягає у вивченні логічної 
схеми розвитку нещасного випадку як сукупності послідов-
них, паралельних (одночасних) чи послідовно-паралельних 
небезпечних подій, які за випадкового збігу можуть спричи-
нити нещасний випадок (рис. 1. 17).  

Згідно зі статистичними даними про виробничий трав-
матизм, у нашій країні упродовж останніх п’яти років (2009–
2013) головні чинники, які спричиняють нещасні випадки, 
можна об’єднати у три групи: організаційні чинники (60– 
70 % від усіх нещасних випадків); технічні чинники (13–18 %); 
психофізіологічні чинники (6–9 %). У кожній з цих груп мо-
жна виокремити підгрупи. Наприклад, серед організаційних 
чинників можна вирізнити чинники, спричинені неадекват-
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ним (тим, що не відповідає дійсності) управлінням персона-
лом, технологічними процесами, виробничим середовищем 
чи інфраструктурою. Технічні чинники можуть бути 
пов’язані із незадовільним технічним станом будівель, техно-
логічного обладнання чи транспортних засобів. Психофізіо-
логічні чинники найчастіше зумовлені психофізіологічними 
особливостями працівників, їхнім способом життя, зловжи-
ванням алкоголем, психологічним мікрокліматом у колекти-
ві тощо. Така сукупність чинників характерна для будь-якого 
підприємства, організації чи установи. Своєю чергою, у ко-
жній із підгруп можна назвати певну кількість конкретних 
чинників, і насправді таких чинників є чимало. 

 

Рис. 1.17. Узагальнена схема розвитку нещасних випадків на виробництві 
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За певних обставин будь-який із цих чинників (самостій-
но чи за сприяння інших чинників, найчастіше психофізіо-
логічних) може зумовити виникнення однієї чи декількох 
небезпечних подій типу А–Є, розвиток яких, своєю чергою, 
може спричинити нещасний випадок. Шлях такого розвитку 
є складним і часто непередбачуваним, отож на рис. 1.17 
зв’язок чинників із небезпечними подіями відображено за 
допомогою логічних операторів "І" чи "АБО". Логічний опе-
ратор "І" відповідає такому розвитку нещасного випадку, за 
якого наступна небезпечна подія трапиться тільки за умови, 
коли водночас діятимуть усі наявні чинники, тобто і перший, 
і другий, і третій і так далі. Логічний оператор "АБО" вказує 
на те, що наступна небезпечна подія відбудеться за умови 
наявності хоча б одного чинника – або першого, або другого, 
або третього і так далі. Найчастіше нещасний випадок роз-
вивається за змішаною схемою, яка охоплює випадковий збіг 
небезпечних чинників як за логічним оператором "І", так і за 
логічним оператором "АБО". 

Характерною особливістю розвитку нещасного випадку є 
те, що кожна наступна небезпечна подія і власне нещасний 
випадок пов’язані із психофізіологічними чинниками. На-
справді кожен із організаційних чи технічних чинників, які 
спричинили нещасний випадок, якщо не безпосередньо, то 
опосередковано пов’язаний із психофізіологічними особли-
востями керівників чи працівників. Наведені вище статисти-
чні дані щодо виробничого травматизму вказують тільки на 
безпосередні чинники, які спричинили нещасний випадок, а 
насправді глибокий аналіз розвитку нещасного випадку за-
свідчує, що роль психофізіологічних чинників, або ж люд-
ського чинника, є визначальною у розвитку нещасних випад-
ків та їхньому запобіганні. 

Отже, аналіз розвитку нещасних випадків засвідчує, що 
одним із ефективних заходів щодо запобігання нещасним 
випадкам на виробництві є усунення людського чинника із 
причин нещасних випадків шляхом формування відпові-
дальності як у керівників, так і у працівників за власні дії під 
час професійної діяльності. Зазначимо, що останнім часом 
вчені наголошують на пониженні відповідальності осіб за 
наслідки своїх дій і однією із причин цього називають по-
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ширення інформаційних мобільних технологій. Сьогодні 
нам важко уявити конкурентоспроможну трудову діяльність 
без засобів сучасних інформаційних мобільних технологій, 
отож важливий вклад у вирішення цього питання можуть 
внести заклади освіти, формуючи елементи культури безпе-
ки життєдіяльності як у повсякденному житті, так і у профе-
сійній діяльності та посилюючи мотивацію щодо підвищен-
ня відповідальності особи за власні дії.  


