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Суб’єкти та правові наслідки професійної патології 

 
Стаття присвячена аналізу суб’єктів та правових наслідків професійної патології. В статті 

розглянуто правові наслідки визнання професійної патології. Наведено права суб’єктів професійної 

патології. Визначено головним учасником відносин з професійної патології працівника, який внаслідок 

професійної діяльності отримав погіршення стану здоров’я або хворобу. Розкрито порядок створення 

та функціонування комісії з проведення розслідування причин виникнення професійного захворювання. 

Ключові слова: професійна патологія, медичне права, пацієнт, медичний заклад, права. 

 

Статья посвящена анализу субъектов и правовых последствий профессиональной патологии. В 

статье рассмотрены правовые последствия установления профессиональной патологии. Приведены 

права субъектов профессиональной патологии. Главным участником отношений в сфере 

профессиональной патологии определен работник, который в результате профессиональной 

деятельности получил ухудшение состояния здоровья или болезнь. Раскрыт порядок создания и 

функционирования комиссии по проведению расследования причин возникновения профессионального 

заболевания. 

Ключевые слова: профессиональная патология, медицинское правj, пациент, медицинское 

учреждение, права. 

 

V.O. Savchenko Subjects and Legal Consequences of Professional Pathology  

The article is devoted to the analysis of the subjects and legal consequences of professional pathology. 

The article deals with the legal consequences of recognition of professional pathology. The rights of subjects of 

professional pathology have been listed. They are identified as the principal participant in the occupational 

pathology relationship of an employee who, as a result of his or her professional activity, has suffered a 

deterioration in health or illness. The main subjects of occupational pathology, the author refers to a sick 

employee and employer. The author includes the following subjects of occupational pathology: specialized 

professional pathological treatment-and-prophylactic institution; medical expert commission; state sanitary and 

epidemiological service; commission to investigate the causes of occupational disease; Occupational Accident 

and Occupational Disease Insurance Fund; the primary organization of the trade union or an employee 

authorized by the employees; representatives of other bodies as needed. It is stated that the main duty of the 

employer in the field of pathology is to ensure that the harmful effect of the work process on the health of the 

employee is reduced and the level of probability of his / her occupational disease. The procedure for the 

establishment and functioning of the commission for the investigation of the causes of occupational disease is 

disclosed. The scientific article states that in addition to the employee, legal consequences also arise for the 

employer. First of all, they will manifest themselves in the need to eliminate the reasons that led to the pathology. 

If this is not possible, the employer should make every effort to reduce the likelihood of occupational disease in 

other workers. If it is proven that an occupational disease has occurred due to a breach of production and labor 

standards or standards, the employer may be subject to administrative or criminal liability. The legislation of 
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Ukraine stipulates that a person who has received a professional pathology is entitled to compensation for the 

damage caused. Such compensation is provided by the Occupational Accident. 

Keywords: professional pathology, medical law, patient, medical institution, law. 

 

Постановка проблеми. На відміну від 

звичайних відносин медичного характеру, 

учасниками яких виступають заклад охорони 

здоров’я та пацієнт, суб’єктами професійної 

патології виступає більш широке коло осіб. 

Зазначене зумовлюється специфікою 

професійної патології. Процес встановлення 

професійного захворювання є досить складним 

та вимагає участі широкого кола осіб. 

Законодавство України не наводить повного 

переліку учасників відносин, пов’язаних з 

професійними захворюваннями, але детально 

регламентує процес встановлення та 

розслідування випадків профпатології. 

Аналіз останніх досліджень і 

публікацій. Окремим питанням обраної теми 

приділена увага у роботах таких учених, як: 

С.В. Антонов, М.О. Барінов, О.Є. Бобров, 

М.І. Брагінський, І.В. Венедіктова, В.О. Галай, 

З.С. Гладун, А.І. Громов, О.Ю. Кабалкін, 

Ю.Х. Калмиков, О.Ю. Кашинцева, В.В. Кваніна, 

В.І. Кисіль, О.В. Леонтьєв, Г.Я. Лопатєнков, 

Р.А. Майданик, М.М. Малеіна, А.А. Мохов, 

О.О. Первомайський, О.О. Прасов, 

Л.В. Саннікова, І.Я. Сенюта, Ю.Д. Сергєєв, 

Д.І. Степанов, Р.О. Стефанчук, С.Г. Стеценко, 

Є.Г. Шаблова, А.Є. Шерстобітов, Є.Д. Шешенін, 

О.С. Щукін, О.М. Щуковська та ін. 

Невирішені раніше проблеми. У 

вітчизняній юридичній науці розглядалися лише 

деякі аспекти правого регулювання професійної 

патології, в той час як в західних країнах цьому 

питанню присвячені монографічні та інші 

наукові дослідження. Зокрема, в українській 

доктрині не приділено достатньої уваги 

окресленню та аналізу суб’єктів та правових 

наслідків професійної патології. 

Мета. Проведення комплексного аналізу 

суб’єктів та правових наслідків професійної 

патології в Україні, розробка пропозицій по 

виправленню існуючих недоліків. 

Виклад основного матеріалу. Головним 

учасником зазначених відносин виступає 

працівник, який внаслідок професійної 

діяльності отримав погіршення стану здоров’я 

або хворобу, зазначену у Постанові Кабінету 

Міністрів України «Про затвердження переліку 

професійних захворювань» [1]. Для того щоб на 

особу могли розповсюджуватися норми 

законодавства стосовно професійної патології, 

працівник, у тому числі іноземці та особи без 

громадянства, має укласти з роботодавцем 

трудовий договір (контракт) відповідно до 

законодавства. Проте якщо працедавець 

фактично допустив до роботи працівника, він 

також може виступати суб’єктом профпатології. 

Не слід ототожнювати поняття хворого 

працівника та пацієнта. Доцільним вбачається 

визначення пацієнта як особи, що звернулась за 

наданням профілактичної, діагностичної, 

лікувальної або реабілітаційно-відновної 

допомоги до закладу охорони здоров’я будь-якої 

форми власності чи лікаря приватної практики, 

незалежно від стану здоров’я, отримує чи 

отримала таку допомогу або добровільно 

погодилась на проведення медико-біологічного 

експерименту [2, с.345]. Іншими словами, для 

набуття статусу пацієнта у людини повинні 

виникнути реальні відносини (правовідносини) з 

лікувально-профілактичним закладом незалежно 

від його форми власності (державна, комунальна, 

приватна), які ґрунтуються на зверненні людини 

до цього закладу за медичною допомогою або 

участі її в експерименті. Відмінність хворого 

працівника полягає в тому, що його хвороба 

породжує правові наслідки для інших осіб, в 

першу чергу для працедавця. Тобто, хворий 

працівник також виступає пацієнтом, але із 

спеціальними умовами. Працівник взагалі може 

не усвідомлювати наявність професійного 

захворювання. Підозра профпатології може 

виникнути у лікаря, який не є профпатологом. Як 

зазначалося раніше, у такому випадку хворого 

направлять до лікаря-профпатолога, який 

розпочне процес обстеження, після якого 

направить пацієнта до спеціалізованого 

профпатологічного лікувально-профілактичного 

закладу. 

Таким чином, основним суб’єктом 

профпатології виступає хвора особа, погіршення 

стану здоров’я якої пов’язане з виконанням 

професійно-трудових обов’язків, що підпадають 

під регулювання Кодексом законів про працю. 
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Слід враховувати, що законодавство 

передбачає перелік осіб, на яких не поширюється 

дія нормативних актів про професійні 

захворювання. До таких осіб відносять: 

1) осіб рядового і начальницького складу 

органів та підрозділів Держспецзв’язку;  

2) військовослужбовців Служби 

зовнішньої розвідки, Збройних Сил, Управління 

державної охорони, СБУ, 

Держспецтрансслужби;  

3) осіб рядового і начальницького складу 

органів внутрішніх справ, військовослужбовців 

внутрішніх військ, курсантів (слухачів) 

навчальних закладів МВС;  

4) осіб, що утримуються в установах 

виконання покарань та слідчих ізоляторах;  

5) осіб рядового і начальницького складу 

Державної кримінально-виконавчої служби;  

6) осіб рядового і начальницького складу 

Держтехногенбезпеки;  

7) осіб рядового і начальницького складу 

органів та підрозділів цивільного захисту МНС;  

8) військовослужбовців Адміністрації 

Держприкордонслужби та її регіональних 

управлінь, Морської охорони, органів охорони 

державного кордону, розвідувального органу 

Адміністрації Держприкордонслужби, 

навчальних закладів, науково-дослідних установ 

та органів забезпечення Держприкордонслужби 

у період проходження ними військової служби 

[3]. 

Захворювання зазначених категорій осіб 

не відносяться до профпатології, але 

регулюються спеціальними нормативно-

правовими актами.  

Наступним учасником профпатології 

виступає працедавець хворої особи. Для того 

щоб виступати зазначеним суб’єктом, по-перше, 

особа має бути зареєстрована відповідно до 

законодавства України, як юридична особа, або 

фізична особа-підприємець. По-друге, між 

працедавцем та працівником мають бути трудові 

відносини, оформлені трудовим договором, або 

якщо робітник фактично допущений до роботи. 

Законодавство передбачає правові наслідки за 

виникнення професійних захворювання для 

працедавців незалежно від їх організаційно-

правової форми або форми власності (державна, 

комунальна, приватна). Окрім зазначеного, дія 

законодавства поширюється на працівників 

дипломатичної служби під час роботи у 

закордонній дипломатичній установі України та 

осіб, які відповідно до законодавства про працю 

працюють за трудовим договором (контрактом) у 

військових частинах (підрозділах) або на 

підприємствах, в установах та організаціях, що 

належать до сфери управління Міноборони, 

МВС, Держспецтрансслужби, СБУ, Служби 

зовнішньої розвідки, Адміністрації 

Держприкордонслужби, МНС, 

Держтехногенбезпеки .  

Особливість працедавця як одного з 

основних суб’єктів полягає в тому, що саме він 

повинен забезпечувати умови праці, які мають 

знижувати рівень імовірності виникнення 

професійного захворювання. 

Наступним учасником відносин, 

пов’язаних з професійними захворюваннями, 

виступає лікар-профпатолог. Цей суб’єкт вступає 

у зазначені відносини після виявлення у 

робітника підозри на наявність професійного 

захворювання. До лікаря-профпатолога хворий 

може звернутися безпосередньо або його може 

направити лікар будь-якого закладу охорони 

здоров’я, який під час огляду або обстеження 

виявив підозру профпатології. Лікар-

профпатолог є спеціальним суб’єктом відносин 

та відрізняється від інших категорій лікарів. Ним 

може бути особа, яка отримала медичну освіту, 

працює у державних або муніципальних 

медичних установах, систематично здійснюючи 

медичну діяльність, пов’язану з діагностикою та 

лікуванням професійних захворювань. 

Після проведення попередньої 

діагностики лікар-профпатолог направляє 

хворого до спеціалізованого профпатологічного 

лікувально-профілактичного закладу, в якому 

лікарсько-експертна комісія встановлює 

остаточний діагноз та пов’язує захворювання з 

впливом шкідливих факторів виробничого 

середовища і трудового процесу. Слід зазначити, 

що до лікувально-профілактичного закладу може 

направлятися також хворий, який проходить 

обстеження у будь-якому науковому інституті 

(установі) медичного профілю. Специфіка 

вказаних закладів полягає в тому, що саме вони 

проводять остаточне амбулаторне або 

стаціонарне обстеження хворих і встановлюють 

діагноз професійного захворювання. 

Протягом трьох днів після отримання 

повідомлення державний санітарний лікар 

утворює комісію з проведення розслідування 
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причин виникнення професійного захворювання 

(далі – Комісія). Склад Комісії чітко 

регламентовано нормативними актами та 

передбачає наявність у ній представника закладу 

державної санітарно-епідеміологічної служби, 

який здійснює санітарно-епідеміологічний 

нагляд за підприємством (голова комісії), 

представники лікувально-профілактичного 

закладу, працедавця, первинної організації  

відповідної  профспілки або уповноваженої 

найманими працівниками особи з питань 

охорони праці (у разі коли профспілка на 

підприємстві відсутня), вищого органу 

профспілки, робочого органу виконавчої 

дирекції Фонду за місцезнаходженням 

підприємства, а також у разі потреби 

представниківи інших органів. Зазначені 

заклади, органи та організації протягом однієї 

доби з моменту одержання повідомлення за 

формою П-3 повинні надіслати закладу 

державної санітарно-епідеміологічної служби 

письмову інформацію про прізвище, ім’я, по 

батькові та посаду представника (представників), 

які пропонуються до складу комісії з 

розслідування. Розслідування нещасного 

випадку та/або гострого професійного 

захворювання (отруєння) комісією підприємства 

(установи, організації) проводиться протягом 

п’яти робочих днів з дня утворення комісії [3, ст. 

30]. Спеціальне розслідування нещасного 

випадку та/або гострого професійного 

захворювання (отруєння) проводиться протягом 

15 робочих днів [3, ст. 31]. 

Таким чином, можна виділити основних 

та додаткових суб’єктів, пов’язаних з 

професійними захворюваннями. Основними 

суб’єктами виступають безпосередні учасники 

професійної патології: 1) хворий працівник; 2) 

працедавець. 

Зазначені суб’єкти займають центральне 

місце, бо саме між ними виникають відносини 

компенсаторного характеру, саме взаємозв’язок 

виконання професійних обов’язків та 

виникнення професійного захворювання 

знаходиться в основі всього процесу 

профпатології. 

Додатковими суб’єктами виступають 

особи, які пов’язані із встановленням та 

розслідуванням профпатології, а також 

притягненням до відповідальності за неї: 1) 

лікар-профпатолог; 2) спеціалізований 

профпатологічний лікувально-профілактичний 

заклад; 3) лікарська експертна комісія; 4) 

державна санітарно-епідеміологічна служба; 5) 

комісія з проведення розслідування причин 

виникнення професійного захворювання; 6) 

Фонд соціального страхування від нещасних 

випадків на виробництві та професійних 

захворювань; 7) первинна організація 

профспілки або уповноважена найманими 

працівниками особа з питань охорони праці; 8) 

представники інших органів у разі потреби.  

Кожен із зазначених суб’єктів є 

невід’ємним у процесі визначення 

профпатології, наділений специфічними 

ознаками та не може бути викреслений з процесу 

розслідування та фіксації професійного 

захворювання. Усі зазначені суб’єкти наділені 

спеціальними правами та обов’язками у сфері 

профпатології, але центральне місце займає 

положення працедавця, хворого робітника та 

Комісії. 

Обов’язки працедавця: 

1) створювати безпечні та нешкідливі 

умови праці; 

2) полегшувати й оздоровлювати умови 

праці працівників; 

3 ) на роботах із шкідливими та 

небезпечними умовами праці, а також на 

роботах, пов’язаних із забрудненням або 

здійснюваних у несприятливих температурних 

умовах, за встановленими нормами безоплатно 

видавати працівникам спеціальний одяг, 

спеціальне взуття та інші засоби індивідуального 

захисту; 

4) на роботах, пов’язаних із 

забрудненням, за встановленими нормами 

безоплатно видавати мило; 

5) на роботах, де можливий вплив на 

шкіру шкідливих речовин, за встановленими 

нормами безоплатно видавати змивні та 

знешкоджувальчі засоби; 

6) на роботах із шкідливими умовами 

праці за встановленими нормами безоплатно 

видавати працівникам молоко або інші 

рівноцінні харчові продукти; 

7) на роботах із особливо шкідливими 

умовами праці за встановленими нормами 

безоплатно надавати лікувально-профілактичне 

харчування; 

8) власник або уповноважений ним орган 

зобов’язаний безплатно постачати працівників 
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гарячих цехів і виробничих ділянок газованою 

солоною водою; 

9) працівникам, що працюють у холодну 

пору року на відкритому повітрі або в закритих 

неопалюваних приміщеннях, вантажникам та 

деяким іншим категоріям працівників у 

випадках, передбачених законодавством, 

надаються спеціальні перерви для обігріву і 

відпочинку, які включаються у робочий час; 

10) за свої кошти організовувати 

проведення попереднього (при прийнятті на 

роботу) і періодичних (протягом трудової 

діяльності) медичних оглядів працівників, 

зайнятих на важких роботах, роботах із 

шкідливими чи небезпечними умовами праці або 

таких, де є потреба у професійному доборі, а 

також щорічного обов'язкового медичного 

огляду осіб віком до 21 року; 

11) проводити розслідування та вести 

облік нещасних випадків, професійних 

захворювань і аварій на виробництві; 

12) в установлений для проведення 

розслідування строк подавати комісії з 

розслідування: відомості про професійні 

обов’язки працівника; документи і матеріали, які 

характеризують умови праці на робочому місці 

(дільниці, цеху); необхідні результати 

експертизи, лабораторних досліджень для 

проведення оцінки умов праці; матеріали, що 

підтверджують проведення інструктажів з 

охорони праці; копії документів, що 

підтверджують видачу працівникові засобів 

індивідуального захисту; приписи або інші 

документи, які були раніше видані закладами 

державної санітарно-епідеміологічної служби і 

стосуються даного професійного захворювання; 

результати медичних оглядів працівника 

(працівників); інші необхідні матеріали; 

13) забезпечувати комісію з розслідування 

приміщенням, транспортними засобами і 

засобами зв’язку, організовувати друкування, 

тиражування й оформлення в необхідній 

кількості матеріалів розслідування, у тому числі 

акта розслідування хронічного професійного 

захворювання; 

14) додатково компенсувати працівнику 

шкоду завдану професійним захворюванням, 

якщо це передбачено трудовим або колективним 

договором. 

Обов’язки працівника: 

1) знати і виконувати вимоги 

нормативних актів про охорону праці, правила 

поводження з машинами, механізмами, 

устаткуванням та іншими засобами виробництва, 

користуватися засобами колективного та 

індивідуального захисту; 

2) дотримуватися зобов’язань щодо 

охорони праці, передбачених колективним 

договором (угодою, трудовим договором) та 

правилами внутрішнього трудового розпорядку 

підприємства, установи, організації; 

3) проходити у встановленому порядку 

попередні та періодичні медичні огляди; 

4) співпрацювати з власником або 

уповноваженим ним органом у справі організації 

безпечних та нешкідливих умов праці, особисто 

вживати посильних заходів щодо усунення будь-

якої виробничої ситуації, яка створює загрозу 

його життю чи здоров’ю або людей, які його 

оточують, і навколишньому природному 

середовищу, повідомляти про небезпеку свого 

безпосереднього керівника або іншу посадову 

особу; 

5) проходити усі діагностичні процедури, 

необхідні для встановлення професійного 

захворювання; 

6) виконувати всі приписи лікаря-

профпатолога та Комісії; 

7) надавати всі необхідні для 

розслідування відомості та ін. 

Обов’язки Комісії: 

1) розробити програму розслідування 

причин виникнення професійного захворювання;  

2) розподілити функції між членами 

комісії;  

3) розглянути питання щодо необхідності 

залучення до її роботи експертів;  

4) провести розслідування обставин і 

причин виникнення професійного захворювання;  

5) скласти акт проведення розслідування 

причин виникнення хронічного професійного 

захворювання за формою П-4; 

6) надіслати копію акта проведення 

розслідування хворому, робочому органу 

виконавчої дирекції Фонду, первинній 

організації відповідної профспілки або 

уповноваженій найманими працівниками особі з 

питань охорони праці (у разі коли профспілка на 

підприємстві відсутня), вищому профспілковому 

органові, профпатологу, який направив хворого 

до спеціалізованого профпатологічного 
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лікувально-профілактичного закладу, 

підприємству. 

Права працедавця: 

1) отримання повідомлення про виявлення 

у свого працівника професійного захворювання; 

2) ознайомлення з приписом на 

проведення розслідування на підприємстві; 

3) отримання результатів розслідування та 

можливість їх оскарження. 

Права хворого працівника: 

1) усі права пацієнта: на профілактичні 

заходи; на доступність, тобто право на 

доступність медичних послуг, необхідних 

пацієнту за станом здоров’я; на інформацію про 

стан свого здоров’я;на згоду щодо лікування та 

медичного втручання; на свободу вибору лікаря 

та лікувального закладу; на приватність і 

конфіденційність; на повагу до свого часу; на 

дотримання стандартів якості; на безпеку 

лікування та діагностики; на попередження по 

можливісті страждань і болю; на індивідуальний 

підхід до лікування; на подання скарги та ін..; [4, 

5, 6] 

2) всі права, які виходять із обов’язків 

працедавця; 

3) отримання висновків лікаря-

профпатолога та лікарсько-експертної комісії; 

4) оскарження рішення лікарсько-

експертної комісії в Інституті медицини праці 

Національної академії медичних наук України 

або в суді; 

5) отримання інформації про результати 

розслідування причин виникнення професійного 

захворювання; 

6) отримання компенсації за шкоду, 

завдану професійним захворюванням. 

Встановлення комісією з розслідування 

причин виникнення професійного захворювання 

факту, що негативний стан здоров’я працівника 

пов’язаний з виконанням професійно-трудових 

обов’язків, призведе до виникнення наслідків 

правового характеру.  

Законодавство України передбачає, що 

особа, яка отримала профпатологію, має право на 

компенсацію завданої шкоди. Така компенсація 

надається Фондом соціального страхування від 

нещасних випадків на виробництві та 

професійних захворювань відповідно до Закону 

України «Про загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування від нещасного випадку на 

виробництві та професійного захворювання, які 

спричинили втрату працездатності». Фонд 

фінансує витрати на медичну та соціальну 

допомогу, в тому числі на додаткове харчування, 

придбання ліків, спеціальний медичний, 

постійний сторонній догляд, побутове 

обслуговування, протезування, санаторно-

курортне лікування, придбання спеціальних 

засобів пересування тощо. Додаткову грошову 

компенсацію може надавати працедавець 

хворого робітника, якщо це передбачено 

трудовим або колективним договором. 

Компенсаційні виплати виділяються за 

рахунок коштів які щомісячно сплачувалися 

працедавцем до Фонду. Якщо професійна 

патологія призвела до втрати працездатності або 

смерті, гроші, які виділяються хворому (страхові 

виплати), складаються з декількох частин: 

- страхової виплати втраченого заробітку 

(або відповідної його частини) залежно від 

ступеня втрати потерпілим професійної 

працездатності (далі - щомісячна страхова 

виплата);  

- страхової виплати в установлених 

випадках одноразової допомоги потерпілому 

(членам його сім’ї та особам, які перебували на 

утриманні хворого);  

- страхової виплати пенсії за інвалідностю 

потерпілому; 

- страхової виплати пенсії у зв’язку з 

втратою годувальника; 

- страхової виплати дитині, яка 

народилася інвалідом внаслідок травмування на 

виробництві або професійного захворювання її 

матері під час вагітності; 

- страхових витрат на медичну та 

соціальну допомогу. 

Розмір щомісячної страхової виплати 

розраховується відповідно до ступеня втрати 

професійної працездатності та 

середньомісячного заробітку (розмір якого не 

може перевищувати), що потерпілий мав до 

отримання шкоди, завданої здоров’ю. Слід 

враховувати, що якщо потерпілому одночасно із 

щомісячною страховою виплатою призначено 

пенсію по інвалідності у зв’язку з однією і тією 

професійною хворобою, їх сума також не 

повинна перевищувати середньомісячний 

заробіток, який потерпілий мав до отримання 

шкоди, завданої здоров’ю. Після встановлення 

розміру щомісячної страхової виплати та пенсії 

за інвалідністю вони не підлягають зменшенню. 
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Виключення становить випадок, коли 

комісією з розслідування нещасного випадку 

буде встановлено, що шкода, завданої здоров’ю 

отримана не тільки з вини працедавця, а й 

внаслідок порушення потерпілим нормативних 

актів про охорону праці. У такому випадку 

розмір одноразової допомоги зменшується на 

підставі висновку цієї комісії, але не більш як на 

50 відсотків. 

Окремої компенсації підлягає тимчасова 

втрата працездатності. У цьому випадку Фонд 

фінансує всі витрати на лікування хворого 

працівника. Допомога виплачується в розмірі 100 

відсотків середнього заробітку 

(оподатковуваного доходу). При цьому перші 

п’ять днів тимчасової непрацездатності 

оплачуються власником або уповноваженим ним 

органом за рахунок коштів підприємства, 

установи, організації. 

В окремих випадках, коли професійне 

захворювання передбачає зменшення трудових 

навантажень, працівник може бути переведений 

на більш легку роботу або його робочий час може 

бути скорочено. У цьому випадку за ним 

зберігається заробітна платня та попереднє місце 

роботи, на яке працівник може повернутися після 

одужання. 

Окрім працівника, правові наслідки 

виникають і для працедавця. В першу чергу, вони 

проявляться у необхідності ліквідування підстав, 

що призвели до профпатології. Якщо це не 

можливо, працедавець має докласти максимум 

зусиль для зменшення імовірності виникнення 

професійних захворювань у інших працівників. 

Якщо буде доведено, що професійне 

захворювання сталося через порушення 

нормативів та стандартів виробництва або 

законодавства про охорону праці, працедавця 

може бути притягнено до адміністративної або 

кримінальної відповідальності. 

Висновки. В результаті проведеного 

аналізу, можна дійти наступних висновків:  

1) головним суб’єктом відносин, 

пов’язаних з профпатологією, виступає хвора 

особа, погіршення стану здоров’я якої 

спричинене виконанням професійно-трудових 

обов’язків; 

2) до основних суб’єктів профпатології 

відносять хворого працівника та працедавеця; 

3) до додаткових суб’єктів профпатології 

відносяться: лікар-профпатолог; спеціалізований 

профпатологічний лікувально-профілактичний 

заклад; лікарська експертна комісія; державна 

санітарно-епідеміологічна служба; комісія з 

проведення розслідування причин виникнення 

професійного захворювання; Фонд соціального 

страхування від нещасних випадків на 

виробництві та професійних захворювань; 

первинна організація профспілки або 

уповноважена найманими працівниками особа з 

питань охорони праці; представники інших 

органів у разі потреби; 

4) головним обов’язком працедавця в 

сфері про патології визнається забезпечення 

зменшення шкідливого впливу робочого процесу 

на здоров’я працівника та рівень імовірності 

виникнення в нього професійного захворювання; 

5) компенсаційні виплати хворому 

працівнику здійснює Фонд соціального 

страхування від нещасних випадків. 

Тема правового статусу суб’єктів та 

правових наслідків професійної патології 

визнається актуальною та потребує подальшого 

дослідження. 
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