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ДІЇ РОБОТОДАВЦЯ, ЯКЩО СТАВСЯ НЕЩАСНИЙ ВИПАДОКНА 

ПІДПРИЄМСТВІ 
        

Кабінетом Міністрів України 17.04.2019 було затверджено новий порядок розслідування та обліку нещасних випадків, 
профзахворювань та аварій на виробництві, який набув чинності з 01.07.2019. Новий порядок дозволяє гарантувати страховий 
захист на випадок виробничих травм більш широкому колу застрахованих осіб, зокрема: фізичних осіб-підприємців, членів 
фермерських господарств, осіб, які працюють на умовах цивільно-правового договору тощо. Розслідування нещасних випадків на 
виробництві провадять 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 безпеки 
виробничого середовища загалом, а також вирішують питання соціального захисту потерпілих. Проте нещасні випадки на 
виробництві та професійні захворювання були і залишаються серйозною соціальною проблемою і причиною істотних економічних 
втрат. Відповідним органам і особам слід, на наш погляд, по-перше, проводити облік нещасних випадків, а по-друге, притягати до 
відповідальності винних осіб з метою запобігання та попередження в подальшому виникнення нещасних випадків на виробництві. 
Ключові слова. Нещасний випадок, трудовий договір, компенсація шкоди, права працівника. 

 

Постановка проблеми. Державна політика у 
галузі охорони здоров`я визначається відповідно 
до Конституції України та Закону України «Про 
охорону праці» та спрямована на створення 
безпечних та здорових умов праці, запобігання 
нещасним випадкам та професійним захворю-
ванням. Зі зростанням промислового виробниц-
тва, економічним розвитком держави, питання 
охорони праці та промислової безпеки набува-
ють все більшого значення. Проблеми зі ство-
ренням безпечних і нешкідливих умов праці збе-
рігаються і сьогодні. Однак в умовах науково-
технічного прогресу в установах різного роду 
виробництва набули особливого значення, оскі-
льки зросла ціна кожного нещасного випадку. 
Основною причиною заподіяння шкоди праців-
никам є низька якість виконання службових 
обов`язків посадовими особами на підприєм-
ствах, в організаціях чи установах або їх безді-
яльність. Він проявляється у грубому та систе-
матичному недотриманні офіційних інструкцій, 
безвідповідальному ставленні до безпеки праці 
персоналу, а також у помилкових діях працівни-
ків через необережність та недбалість. І як 
результат, це відображається на систематичному 
порушенні технології виробництва, експлуата-
ційних вимог до обладнання та правил безпеки 
персоналу. Звідси випливає питання визначення, 
як саме має діяти роботодавцю у випадку, коли 
таки стався нещасний випадок та які обов’язки 
покладаються на нього в цей період.  

Постановка мети. Враховуючи вищесказане, 
метою статті є визначення алгоритму дій та 

обов’язків роботодавця у випадках, коли 
стався нещасний випадок на підприємстві. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Якщо використовується термін «нещасний ви-
падок на виробництві», потерпілий надалі має 
право отримувати належні пільги від робото-
давця та фонду соціального страхування від 
нещасних випадків на виробництві та профе-
сійних захворювань. Однак не кожен інцидент, 
який стався з працівником, можна кваліфіку-
вати як нещасний випадок на роботі. Тому і 
працівники, і роботодавці повинні знати, в 
яких випадках нещасні випадки визнаються 
пов’язаними з виробництвом. Відповідно до п. 
5 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про загально-
обов’язкове державне соціальне страхування» 
нещасним випадком на виробництві  вважа-
ється обмежена в часі подія або раптовий 
вплив на працівника небезпечного виробни-
чого фактора чи середовища, що сталися у 
процесі виконання ним трудових обов’язків, 
внаслідок яких заподіяно шкоду здоров’ю або 
настала смерть [4]. У публічній звітності за 
2019 рік Державна служба праці повідомляє, 
що протягом року на українських підприєм-
ствах було травмовано 3876 осіб, з них смер-
тельно 422 особи. У порівнянні з 2018 роком 
травм у 2019 році на 250 осіб менше. Тому 
можна говорити про зниження рівня загальної 
травматичності на виробництві в Україні. Най-
більш травмонебезпечною визнається соціаль-
но-культурна та торгівельна сфери - 924 трав-
мовані. Також до найбільш травмонебезпеч-
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них наступні галузі: вугільна - 690; агропро-
мисловий комплекс - 517; транспортна - 293; 
машинобудівна - 270. Однак кількість загиб-
лих не зменшилась: 422 загиблих у 2019 році 
порівняно з 409 загиблими у 2018 році. Най-
смертельнішою галуззю називають  агропро-
мисловий комплекс - 80 загиблих. Це: транс-
портна - 75 загиблих; соціально-культурна 
сфера та торгівля - 63; будівельна - 61; 
вугільна - 20; енергетична - 20; машинобудівна 
- 20; житлово-господарська - 20 [12]. 

Внаслідок нещасних випадків на вироб-
ництві в 2019 році постраждали 3994 людини. 
Це інформація Українського фонду соціаль-
ного страхування. Це на 411 менше людей, ніж 
у 2018 році. Загинуло 410 людей, тоді як у 
2018 році 60 людей отримали серйозні травми. 
Що стосується професійних захворювань, то 
вони здебільшого викликані недосконалістю 
механізмів технологічного процесу та робочих 
інструментів. Однією з причин є неефектив-
ність засобів індивідуального захисту. У 2019 
році Український фонд соціального страхуван-
ня зареєстрував 2410 випадків професійних 
захворювань, щодо яких складено акти за фор-
мою П-4. Порівняно з 2018 роком кількість 
встановлених професійних захворювань 
зросла на 28% [13]. 

Що стосується питання, як саме має діяти 
роботодавець у випадку настання нещасного 
випадку на його підприємстві, автори 
Одарченко М. С. та Михайлик В. І. вважають, 
що роботодавець зобов’язаний відразу після 
отримання повідомлення про нещасний 
випадок в його підприємстві:  

1) протягом однієї години передати, 
використовуючи засоби зв’язку, та на протязі 
доби на паперовому носії повідомлення про 
нещасний випадок:   

- до Фонду соціального страхування за 
місцезнаходженням підприємства, де настав 
нещасний випадок; керівникові первинної 
організації профспілки незалежно від членства 
потерпілого в профспілці;  

- у випадку, якщо потерпілий є працівником 
іншого підприємства - керівникові 
підприємства, де працює потерпілий;  

- органові державного пожежного нагляду 
за місцезнаходженням підприємства у випадку 
настання нещасного випадку внаслідок поже-
жі; закладу державної санітарно-епідеміологіч-
ної служби, який здійснює санітарно-
епідеміологічний нагляд за підприємством у 
випадку гострого професійного захворювання;  

2) протягом доби створити комісію та 
організувати проведення розслідування [11, с. 35]. 

Нарешті, слід зазначити, що іноді під час 
розслідування нещасних випадків місце їх 
виникнення підлягає ретельному розслідуванню 
судовими органами. Прикладом може слугува-
ти судова справа № 205/10230/14-с. Так, згідно 
з рішенням Вищого спеціалізованого суду 
України з розгляду цивільних та кримінальних 
справ від 07.06.2017 р. працівник подав позов 
до свого підприємства-роботодавця, в якому 
вимагав визнати незаконним акт про визнання 
нещасного випадку таким, що пов’язаний із 
виробництвом, зобов’язання вжити певних дій. 
Позивач стверджував, що з ним на заводі під 
час робочої зміни стався нещасний випадок 
(травма від падіння). В якості доказів позивач 
спирався на показання кількох свідків (у тому 
числі його дружини). Разом з тим, інші докази 
(довідка з лікарні, запис у журналі обліку ам-
булаторій лікарняного травматологічного цен-
тру та інші медичні записи позивача; довідка 
про непрацездатність; власна письмова заява 
заявника до комісії соціального страхування 
щодо тимчасової втрати працездатності на за-
воді із зазначенням причини травми - тілесних 
ушкоджень, що виникли внаслідок падіння 
при виході з метро; звіт про невиробничі не-
щасні випадки, показання свідків) спростував 
версію позивача та підтвердив той факт, що 
він постраждав по дорозі додому після роботи. 
Як заявив суд касаційної інстанції з посилан-
ням на статтю 60 ЦПК України, ні лист про 
втрату працездатності, ні довідковий стаці-
онар, до якого позивач звернувся після травми, 
факт позову позивача на роботі не підтверд-
жений, відповідно ці травми він отримав по 
дорозі додому, повертаючись з роботи [7]. 

Відповідно до ст. 9 Конвенції про відшкоду-
вання працівникам під час нещасних випадків 
на виробництві № 17 потерпілі від нещасного 
випадку на виробництві на медичну допомогу, 
хірургічну та терапевтичну допомогу, яка буде 
визнана необхідною внаслідок нещасного ви-
падку. Ця медична допомога надається за раху-
нок коштів роботодавця чи установи страхуван-
ня від нещасних випадків чи хвороби або 
інвалідності [10].Таким чином, спостерігаємо, 
що роботодавець у разі своєї платоспромож-
ності має за свій рахунок забезпечити потерпі-
лих працівників медичною допомогою та 
лікарськими засобами й медичними засобами. 
Відповідно до п. 8 ст. 36 Закону «Про загально-
обов’язкове державне соціальне страхування» 
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виплата моральної шкоди не є страховою 
виплатою [4]. Ст. 3 Конституції України перед-
бачено, що людина, її життя і здоров’я, честь і 
гідність, недоторканність і безпека визнаються 
в Україні найвищою соціальною цінністю [1]. 
Згідно з статтями 16 та 18 Конвенції 1981 року 
Міжнародної організації праці (МОП) «Про 
безпеку й гігієну праці та виробниче середо-
вище» №155, яка ратифікована Законом Укра-
їни №3988-VI від 02.11.2011 року, роботодавці 
зобов’язані забезпечувати безпечні робочі міс-
ця, механізми, обладнання та процеси, які пере-
бувають під їхнім контролем, і відсутність за-
грози здоров`ю з їхнього боку. Від роботодав-
ців також вимагається надавати за необхідності 
захисний одяг і засоби для недопущення загро-
зи виникнення нещасних випадків або шкідли-
вих наслідків для здоров’я. Крім цього робото-
давці повинні передбачати заходи для вирішен-
ня питань, пов’язаних з виникненням аварійних 
ситуацій та нещасних випадків на виробництві [6]. 

Відповідно до частини 2 статті 4 Закону 
України «Про охорону праці», державна полі-
тика в галузі охорони праці базується на заса-
дах пріоритетності життя і здоров’я працівни-
ків, повної відповідальності роботодавця за 
створення належних, безпечних і здорових 
умов праці, соціального захисту працівників, 
повного відшкодування шкоди особам, які по-
терпіли від нещасних випадків на виробництві 
та професійних захворювань. Розглядаючи 
конституційне значення життя та здоров’я як 
невідчужуваного та непорушного блага, яке 
належить людині від народження та захища-
ється державою, законодавець поклав на робо-
тодавця сферу обов`язків із забезпечення без-
печних та нешкідливих умов праці та відпо-
відальності за їх можливі недотримання та 
пошкодження [5]. 

Статтею 13 Закону України «Про охорону 
праці» передбачено, що роботодавець зобов’яза-
ний створити на робочому місці в кожному 
структурному підрозділі умови праці відповідно 
до нормативно-правових актів та забезпечити 
дотримання вимог законодавства про права пра-
цівників у сфері охорони праці [5]. Статтею 153 
КЗпП встановлено, що всі підприємства, уста-
нови, організації створюють безпечні та нешкід-
ливі умови праці. Власник або уповноважений 
ним орган несе відповідальність за забезпечення 
безпечних і нешкідливих умов праці. Умови 
праці на робочому місці, безпека технологічних 
процесів, машин, механізмів, обладнання та 
інших засобів виробництва, стан колективних та 

індивідуальних засобів захисту, що використову-
ються працівником, а також санітарно-побутові 
умови повинні відповідати вимогам нормативних 
актів про працю захист [2]. 

Відповідно до ст. 173 КЗпП шкода, заподіяна 
працівникам травмою або іншим ушкодженням 
здоров’я, пов’язаним з виконанням трудових 
обов’язків, відшкодовується у встановленому 
законодавством порядку [2]. Згідно з статтею 
237-1 КЗпП компенсація власником або уповно-
важеним органом моральної шкоди працівнико-
ві здійснюється у випадку, якщо порушення йо-
го законних прав призвели до моральних страж-
дань, втрати нормальних життєвих зав’язків і 
вимагають від нього додаткових зусиль для 
організації його життя [2]. Про наявність права 
на відшкодування моральної шкоди потерпіло-
му внаслідок нещасного випадку на виробництві 
зазначено в рішенні Конституційного Суду 
України від 8 жовтня 2008 року № 20-рп/2008 у 
справі за конституційним поданням Уповнова-
женого Верховної Ради України з прав людини 
щодо відповідності Конституції України (кон-
ституційності) положень підпункту 4 пункту 3 
статті 7 Закону України «Про страхові тарифи на 
загальнообов`язкове державне соціальне страху-
вання від нещасного випадку на виробництві та 
професійного захворювання, які спричинили 
втрату працездатності», пункту 1, абзацу тре-
тього пункту 5, пункту 9, абзаців другого, 
третього пункту 10, пункту 11 розділу І Закону 
України «Про внесення змін до Закону України 
«Про загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування від нещасного випадку на вироб-
ництві та професійного захворювання, які спри-
чинили втрату працездатності»  (справа про 
страхові виплати), де в абзаці 9 пункту 5 
мотивувальної частини зазначено, що: «поло-
женнями пункту 1, абзацу третього пункту 5, 
пункту 9, абзацу третього пункту 10, пункту 11 
розділу I Закону N 717-V скасовано право 
застрахованих громадян, що потерпіли на вироб-
ництві від нещасного випадку або професійного 
захворювання, на відшкодування моральної 
шкоди за рахунок Фонду, яке вони мали відпо-
відно до приписів первинної редакції Закону N 
1105-XIV. Конституційний Суд України вважає, 
що саме право цих громадян на відшкодування 
моральної шкоди не порушено, адже ст. 1167 
Цивільного кодексу України та ст. 237-1 КЗпП 
України надають їм повне право на відшкоду-
вання моральної шкоди за рахунок роботодавця 
[9]. Згідно зі ст.ст. 23, 1167 ЦК України мораль-
на шкода потерпілого від нещасного випадку на 



Альманах науки 

 

76 

виробництві або внаслідок професійного 
захворювання складається, зокрема, з фізичного 
болю, від психічних страждань, які він зазнав у 
зв’язку зі шкодою для здоров’я внаслідок 
нещасного випадку [3]. Відповідно до пояснень, 
викладених у пункті 9 Постанови Пленуму 
Верховного Суду України від 31 березня 1995 р. 
№ 4 «Про судову практику в справах про 
відшкодування моральної шкоди», розмір 
моральної шкоди в межах зазначених вимог 
залежно від характеру та ступеня моральної та 
фізичної шкоди, заподіяної позивачу, 
враховуючи в кожному випадку ступінь вини 
відповідача та інших обставин. Зокрема, він 
враховує характер та тривалість страждань, стан 
здоров’я потерпілого, тяжкість травми, наслідки 
травм, значні вимушені зміни у його житті та 
виробничих відносинах. [8]. 

Висновки. Таким чином, у ході здійснення 
комплексного дослідження та визначення 
алгоритму дій та обов’язків роботодавця у разі 
виникнення нещасного випадку на його 

підприємстві, було з’ясовано наступне. Загалом 
роботодавець повинен суворо дотримуватися 
Конституції України та трудового законодавства 
для забезпечення нормальних умов праці для 
працівників та у разі виникнення нещасних 
випадків та виробничих травматизмів всіляко 
сприяти відновленню їх працездатності. 
Проаналізувавши статистичні дані станом на 
2018-2019 роки, можемо вказати про зменшення 
загального рівня травматизму в Україні. Проте, 
для подальшого зниження таких показників, 
необхідно внести зміни до трудового 
законодавства щодо застосування більш суворих 
стягнень до роботодавців з метою сприяння 
дотримання встановлених норм у КЗпП та 
Законі України «Про охорону праці». На нашу 
думку, збільшення розміру штрафів та 
здійснення постійних контролів та перевірок 
праці компетентними органами на 
підприємствах, установах ефективно вплинуть 
на поліпшення робочих умов та зменшення 
рівня виникнення нещасних випадків. 
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