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.. 11,_ r}1rш•ropiв. Так, наприклад, шдnоnщ1tо до C't 

ЛІJВІІХ ВЩЮt.ІНІ -. • ' , • ' 
н а·1•1111 .Лро заrальuоuбов .нзковс державне СОЦІальnе }4{ Закону .r кр б 

lД·. иещnсного ваnn,дку на варо ннцтвt та nрофесІй. 
cтpaxynn1rнn в · • · . 
ноrо зax.nopJonaшrн. ню спрпчюшлн втрату r~~ацездатноста від 

23 сня 1999 року M1105-XJV, до професнruоrо захвор1овап. • в~е . 
ІІJІ п3.Jlежпть захворювання, що виникло внаСЛІДОК проресійноі 

· ·•льuості застра:\.ов;шоrо та зумоnлtосться. виклю•шо noo nєре. 
Дlп . • -· • 
важно впливом шкід;швnх речовин 1 uевних видІв рооtт та tнwнх 
факторів, пов'язаних з роботою. . . . . 

Профссііі.ні захворюuаmrя nоюлюот.uся ва хрощчщ та rостр1. 

До гострих відносять хворобJ-t, які виникли р~~'l·~в~, nісля однора. 
зового вnливу відносно високих копцептрацнr XlMlЧШfX речовшr, 

які знаходnться в n.oniтpi робочої зоtІН, або інших нссuрият1ІІІВих 
факторів. Гострі захворювання вражають npoтяro:'.f однієї робочої 

зм.іms і винnкають, як правило, у зв'язку з ведотрнмnнпя)І пра· 

вил тexulliи безпекlІ або nещасшrм внпадком. у •Порядку прове· 
дення розслідування та ведення обліку нещасних внпадків, профе

сііfних захворzовщп. і аварій па впробmщтві• , з~тверджспо:-.rу ІJо
стІШовоІо Кабінету Міністрів Украіни від ЗО ЛllC1'0Daдa 2011 року 
М1232, передбачено, що гострі nрофесШні захворювання та іm:пі 
отруєння розслідуються у такому ж порядку, як і нещасні ВІШзд· 
кн, тобто, цей норматнвшrіі акт прирівняв rострі за....::ворюв:шttя 
і отрусwш до вещасuнх вuuадків, якщо вони призвелІt до втрз'fІІ 
працівником працездатності ла однп робочщ'f день чи більше, n6o 
до •tсобхщності персвuдеuІJя його на іІlШУ (леrшу) робо·r)' не менw 
як на один робочий деuь. 

У пункті 7 Порядку зазначено, що до гострого лрофссіііноrо за· 
хворюваmJя належнтt. захворюваюrя , 1цо вишrкло після однократ· 
НОГО (протягом Не біЛJ.,JП ЛК ОД1UЄЇ робоЧоl змuш) ВПЛJІВ}' ШКідлІJ· 
nнх факторів фізичного, біологічного та хімічного характеру. 

Внзuаченн.я професійного захворювUJшя має і тсорстsr•шс, і дрлк· 
тичне зпаче;mя, n,цжс lІісля встаноnлещtя професійного Зtl.'ICBopювror· 
Іш ocu~u лаоуває ЩJІІІІо шt отримашsя nевних комnенсацій за :тндан)' 
ЗДІ>/ЮП Ю 11Шоду. Це ІUJJІІДІІЧНИЙ ф.'lJ<'Г, З настанням Ї 8CТlUJOJUJЄHJІЯI'tf 
ш<ОІ'() У порядку, '~''ІК'дбnчсиому зuконодnвством, особu Jшбуває нра· 
ОО ОТрІІМаТІІ МЗТЕрІІІm.trу ПЇдтрJІМКу. 

АJ(Туnльність l~ltOI'O ШіТаuня oбyMUВJJCHa і TJII\I ЩО OCT8JІHINAI 
рокамн 11 un.yt<oniй літсраоrvр· ' · 

• J І hJІСЛОПЛЮІОТЬС.Я Д}'МКІІ 1 ПJЮ ІІШІІ 38• 
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)І(JІІСІІJНН, НІСі ІНІТОJЩ II[Іr.thl'ПIO'J'ЬCJІ DIIЗJfllTИ ПрnАu...І~ 
":JJOI • "'~"""""""КН Тах, 

ІРІІІ<JІпд• деm<І :IUTOfНI .ІН!<'JJОВ.'ІЮЮТЬ думку ІJро • 
ІІСІІ , . u • • 38ХВОрІОІІрча 
nідсІІЛСJU' лрофссшпою ДІЯЛЬІІІС'rю. Такі захворюва ' 

• • r. RВJІ ІІе 18· 
КЛІІНОІІЇ WК1ДЛ11ВІ1МІ.І U•Щ>ОvtШЧИМJІ факторам і НЄ BIJUIOC:П.C. 

,_, буквnльво:.rу розумшю до nрофесійних, але сtан здоров• 
J • 1 · ь •• • я пortp. 
UJ)'CTЬCJI UlД ВUЛІШОМ Щ>О< JCClJШOI ДІЯЛЬНОСТі взаrал1, 

• н .. • t 

В MCДll'lHШ д.lТературl З ЯBlUlJ!CЯ публікації 4 Про СИІІДро 

uрофесіііного вnrорапщt,.. Вперше цей медичuнй тepJilU з'яви 111 

. . • • 8CR 
у nyб.1J11<tlЦlяx амершшuсьюtх nсюс1атр1в Фреіідевберrа та Гів:J-

бурга у 197-1 році. в тоіі час цей термін характеризував ві.цвос
ио здорових осіб, які персбували у стані фізичного та .цуховвоrо 
внснпженпя. емоц.іііно1·о знеснлення з поступовим формувавJІJО( 
відчуття власної непотрібності. Лікарі вважають, що такі особи 
потребують лікування, але такий С'rан пе є професійвим захІЮрJО

ванuям. Фахівці-медІШІІ вже нарахували понад 100 ознак BIC83aJio

ro спuдрому. але відповідно до юрмдичвих докумевтів ( переліІОв 
тощо) таюJЛ став не озш1•Jає професійного аах.ворюванкR. ПіСАВ 

меднчних nублікацій юристи почали публікува1'и матеріали, при

свячені •сtшдрому емоційного виrоравия•. Так, Бутовчешсо К. 
вже відзажилась такий синдром назвати tПрофесЇЙJDDІ захмрІD
ванням•. Вона зазначила, що в Т&J<ому ставі оПІUІЯєтьса фахівець 
внаслідок падмірного переживання обставив професій:воі дІ•n.. 
ності. Таке поширеве тлумачення .професійвоrо аахворІDJІ•рив• 
Іlічим не обrруuтоване та є помилковим. Вудь-ахі пpaiUDIO'Ii осо
би, в тому числі висококваліфіковаві фахівці мmкуrь llfiJJIOpa
TІІ у різному психоемоційному ставі, колв еаrоційас 888pN&:ud 
ресурси виснажуються, виникає вео6хід;вість ~ 11 ІІІо 
берегти, вдаючись .цо тих чи інших прийомів пепоасмоfІі8іО\ІіІ'О .. 
хнсту. Інколи деякі фахівці змі.вJОІDТЬ профі.пьробо'І'ІІІІІUіD.,.. 
фесію, але все ж т&J<и такий став ве можва в-..&'1'8 арофІаМаwІІf 
захворюванням. Для лікувІUUІJІ таквх сІІІШ'1'0Іdа II80IVOCI8JA'В:D8 
i11mi сnособи ніж ті, які вживаJQ'І'Ь ДJІ.8 пpoфJJI8КfliRII арафІ ' 1 ' 81 

захворювань. 

Сучас.на людива стикаєтьса іа шкtдмв•Р"І:"..:~ .... =:о:rр:n=;;;; •. ~. У процесі роботи. На не1 діє ко11111181СС flii'"*• 
негатпвпюt елементів. До 1ІІІХ Jli,цiiOca'l'll ,. 
ІІІСТЬ атмосфери, яка оточує .ІІJОДС'І'ІІО, ...."Ct*'' 
сlб ЖІІТТЯ 3 обмежеІПDІ рухОІІ 10ЩО• Ваі - IIQ81!1V1 

дпя формування паТОDоrІчвоrо CNIIY• SllrІ• ..... 
що практцчпо всі захворІDІІІUІВа .......,_. 8 





і юрІІдпчної. n_ впрішуnnтtt ці nнтrншя слід _кnnліфіІсоunно і сво-
10 І1дЖ~' ІНД цt.oro належнТJ, право працшншса n'>o 1~10 . 

єчnсt • • •• • \1 ro nІд-
с}'1'1Іість н:t oтpttмn_nн~ к~;fПепсnцш: тобто ІІідшкодуоання шкоди, 

зu:шав nотершлхш. n сІ.оrодш DЖс немае сфср11 діяль я~<У . •6 ·- носn, 
І{удн б ІН' сяrн~:n шyr.r т:?.'нl.Кн, ю рnц'.'· кrтт:~к·r а хімі•mнмн речо-
вmнн.s••· і дсяю профес1.1 вже занесею .. ~о _r.,іжн_nродної rсnртн nро
фе<'ійrшх зю·роз здоров ю. Це 11р?фесн XJpypг1n, nокріпсльnпюв, 
які часто nадають з даху, max1•ap1, nулканізатори та інші. 

Отже. процес розслідування професіїших зnxnopюnanь є дуже 
складннм. Зусилn з боку меднчпnх фахівців недостатньо. п11тан
gя щю наявність професійного захворювання ВlІрішує І<омлетент
ва комісія, яка враховує все, що пов'язано з працею тn nоведін
кою прадівшtка. 
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1\:Qj\fiCI.Я ПО ТР~'ДОВІІХ СПОРАХ: ОСНОВНІ ПРОБЛЕІ\Ш 
дІЯ.ЧМЮСТІ НА С~'ЧАСНОJ\ІУ ЕТАПІ РОЗВПТІСУ 

ТРУДОВОГО ЗА.КОНОДАВ«:ГВА 

ТрудоВІ[Й с.пір дк явище існує із самого nочатку виJІикнен
ня трудоrшх взаєм1ш між uрnцівюшом та роботодавцем. Наука 
трудоnого nрав."\ nідображає пелику кІлt.юсть nозицій щодо ви
ІПІкnеRПЯ галузі трудового rrpana, однак трудовий спір ісnував nе
аалежпо від того, 'ІІІ ісІІуuала oscpeмn rnлуоь трудового права. чи 
DOI!D була СКJ!ЗДОUОІО Ч8С'!'ІШОІО 1'8ЛуЗЇ ЦИВіJІЬJІОf'О права. 
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