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ВСТУП 

Сучасні умови організації праці вимагають іншого підходу до вирішення 

проблем щодо соціальних та економічних гарантій охорони праці. Майбутні 

фахівці за напрямом підготовки “Охорона праці” повинні знати та вміти 

впроваджувати у виробництво нормативні документи соціально-економічного 

характеру. 

Курс “Соціально-економічні основи охорони праці” полягає в тому, щоб 

майбутні фахівці отримали теоретичну і практичну підготовку в галузі 

соціального захисту та економічних розрахунків при створенні здорових і 

безпечних умов праці. 

Мета вивчення дисципліни – надати майбутнім фахівцям знання 

соціально-економічних основ охорони праці, реалізація яких на практиці 

сприятиме покращенню умов праці, підвищенню її продуктивності, запобіганню 

професійних захворювань, виробничого травматизму, аварій. 

Завдання – засвоєння теоретичних основ і здобуття практичних навичок із 

розробки та впровадження в практику раціональної побудови трудового процесу, 

при якій забезпечується висока продуктивність праці, створюються умови для 

збереження здоров'я працівників, збільшується період їх трудової діяльності. 

Предмет – система заходів та засобів, спрямованих на збереження здоров‘я 

і працездатності людини в процесі праці. 

Об’єкт – фактори, методи і механізм соціально-економічного управління 

умовами та охороною праці. 

В результаті вивчення курсу студент зобов’язаний знати: 

- вплив умов праці на підвищення її продуктивності; 

- принцип покладені в основу методики визначення економічної 

ефективності заходів з охорони праці; 
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- показники, які використовують при визначенні середньодобового розміру 

збитку підприємству; 

- показники, які використовують при визначенні величини скорочення втрат 

робочого часу після впровадження заходів з охорони праці; 

- формулу розрахунку зростання продуктивності праці на підприємстві; 

- визначення річного економічного ефекту від впровадження заходів з 

охорони праці. 

У результаті вивчення курсу студент зобов’язаний вміти: 

- визначати економічну ефективність заходів з охорони праці; 

- визначати показники збільшення ефективного фонду робочого часу при 

впровадженні заходів з охорони праці; 

- визначати втрати робочого часу через тимчасову непрацездатність у 

числових показниках; 

- визначати величину збільшення амортизаційних відрахувань; 

- розраховувати річну економію у зв'язку зі скороченням виробничого 

травматизму й професійних захворювань; 

- розраховувати строк окупності витрат на впровадження заходів з охорони 

праці. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 години / 4,00 

кредитів ECTS. 
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1. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 

Студенти самостійно опрацьовують питання наведених тем, використовуючи 

рекомендовану літературу. 

 

Рекомендовані завдання для самостійної роботи 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

дфн зфн 

1 Захист працівника та його права на безпеку праці 4  

2 Раціональні категорії сучасного суспільства, їхній зв'язок з 

охороною та безпекою праці 

5  

3 Проблеми демографії. Роль охорони праці у вирішенні цієї 

проблеми 

4  

4 Роль охорони праці у збереженні трудових ресурсів та зростанні 

продуктивності праці 

4  

5 Економічні проблеми та методи управління охороною праці 5  

6 Оцінка затрат на охорону праці 4  

7 Визначення ефективності заходів і засобів профілактики 

захворювані виробничого травматизму 

4  

8 Фінансування охорони праці. Фонди охорони працi та 

соціального страхування 

4  

9 Стимулювання охорони праці та заохочення працівників до 

створення здорових і безпечних умов праці 

4  

10 Загальна оцінка соціально-економічної  ефективності охорони 

праці 

4  

 Усього 42  

 Усього забезпечення аудиторних занять* 42  

 Забезпечення індивідуальних завдань (КР, РГ, к/р)   

 Забезпечення семестрового контролю   

 Усього 42  

 

Підсумком самостійної роботи студента денної і заочної форм навчання над вивченням 

дисципліни «Соціально-економічні основи охорони праці» є складання письмового звіту. 

Текстова частина викладається на стандартному папері формату А4 з одного боку. Поля: 

Верхнє, праве – 20 мм, нижнє – 17 мм, ліве – 20 мм. Об’єм рукопису складає 10-15 сторінок. 

Звіт може бути рукописним або друкованим (копія звіту подається на електронному носії). 
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Рисунки, схеми та таблиці розміщуються як за текстом, так і на окремих аркушах паперу 

і повинні мати нумерацію у межах розділу. У тексті повинні бути посилання на використану 

літературу. На титульній сторінці звіту мають бути зазначені назва кафедри, тема самостійної 

роботи, прізвище та ініціали студента, назва групи, номер варіанту, прізвище та ініціали 

викладача, який рецензує і приймає захист роботи. Захист звіту про самостійну роботу 

відбувається у терміни, спільно обумовлені викладачем і студентом. Після рецензії студент 

повинен внести виправлення у звіті, якщо вони є. 

Звіт про самостійну роботу оцінюється за наступними критеріями: 

 

- повнота і глибина розкриття теми; 

- наявність фактичних матеріалів галузі; 

- наявність таблиць, діаграм, рисунків, схем; 

- якість оформлення 



8 
 

1.1 Питання гарантованого рівню знань  

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. «Трудові ресурси й охорона праці» 

 

1. У якому році прийнята Конституція України? 

2. У якому році прийнята Постанова про розслідування та ведення обліку нещасних 

випадків та професійних захворювань і аварій на виробництві? 

3. Поясніть, що таке соціальне партнерство в охороні праці? 

4. У якому році прийнятий Закон України про обов’язкове соціальне страхування 

від нещасних випадків та професійних захворювань? 

5. Який відсоток від фонду заробітної плати в бюджетних організаціях виділяється 

на охорону праці? 

6. Який відсоток від фонду заробітної плати (незалежно від форми власності 

підприємства) при використанні найманої праці виділяється на охорону праці? 

7. Хто є суб’єктами страхування від нещасних випадків? 

8. Хто із працівників підпадає під дію Закону щодо страхування? 

9. Перечисліть види контролю за станом охорони праці 

10. Наведіть перелік робіт при плануванні заходів з охорони праці 

11. Хто несе відповідальність на підприємстві за безпеку праці? 

12. За  якою  формулою  визначається  коефіцієнт  тяжкості 

травматизму? 

13. На скільки груп можна поділити соціально-економічний трудовий потенціал? 

14. На скільки груп можна поділити витрати на освіту? 

15. Скільки є груп очікуваної віддачі від інвестицій в освіту? 

16. За якою формулою можна визначити величину трудового потенціалу? 

17. Які фактори визначають умови праці? 

18. Який метод досліджень використовують при визначенні наслідків травматизму на 

виробництві? 

19. Що ми розуміємо під словом «страховик»? 

20. Що ми розуміємо під словом «страхувальник? 

21. В які терміни (кількість днів) проводиться Фондом реєстрація страхувальників для 

юридичних осіб? 

22. В які терміни (кількість днів) проводиться Фондом реєстрація страхувальників для 

фізичних осіб? 

23. Які документи потрібні для розгляду Фондом про страхові виплати? 
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24. Скільки років зберігається на підприємстві матеріал з атестації робочих місць? 

25. Які показники формують соціально-економічну ефективність прийнятих заходів з 

охорони праці? 

26.Перечисліть методи аналізу причин травматизму і професійних захворювань. 

27. Скільки є груп категорій соціології? 

28. Комплекс профілактичних заходів, спрямованих на підвищення рівня безпеки у 

всіх організаціях, установах, підприємствах незалежно від форм господарювання. 

29. На скільки груп поділяються чинники,  що формують умови 

праці? 

30. Умови праці, при яких зберігається не лише здоров’я працюючих, а й створюються 

передумови для підтримки високого рівня працездатності. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 «Фінансування охорони праці» 

31. Умови праці, за яких вплив шкідливих та небезпечних виробничих чинників на 

працюючих виключений або їх рівні не перевищують гігієнічні нормативи. 

32. Що таке шкідливий виробничий чинник? 

33.У якому році було прийнято діючий закон України «Про охорону праці»? 

34.Під чиїм головуванням проводить комісія розслідування профзахворювань? 

35.У якому розмірі підприємство сплачує штраф у разі смерті потерпілого при 

нещасному випадку? 

36. Назвіть нещасні випадки, що підлягають спеціальному розслідуванню. 

37. Назвіть голову комісії при проведенні спеціального розслідування. 

38. На які класи за ступенем дії на організм людини поділяються шкідливі речовини? 

39.Який орган здійснює державний нагляд за охороною праці? 

40. Вкажіть послідовність відповідальності працівників за порушення законодавства з 

охорони праці. 

41. Хто розслідує та бере на облік нещасні випадки із працівниками підприємства? 

42. У якому розмірі підприємство сплачує штраф у разі смерті командированого 

працівника? 

43. Які нещасні випадки підлягають спеціальному розслідуванню? 

44. Термін розслідування нещасного випадку (днів). 

45. Хто очолює комісію при проведенні спеціального розслідування? 

46. Хто здійснює нагляд за охороною праці на підприємстві? 

47. Який розмір штрафу у відсотках від фонду зарплати за порушення законодавства 

з охорони праці для посадових осіб? 48.Нещасний випадок на виробництві - це випадок із 
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втратою працездатності на який термін (днів)? 

49. У якому розмірі підприємство сплачує штраф у разі приховування нещасного 

випадку? 

50. Який термін роботи (днів) урядової комісії визначений для розслідування 

нещасних випадків? 

51. Сфера дії законів про охорону праці та соціальне страхування. 

52. На скільки ступенів (рівнів) поділяється адміністративний громадський контроль 

за станом безпеки праці? 

53. Скільки років зберігаються документи працівника, з яким стався нещасний 

випадок? 

54. Яка площа (м2) за санітарними нормами виробничого приміщення повинна бути 

на одного працівника? 

55. Яку середню величину становлять втрати від виробничого травматизму в Україні 

(млрд.. грн.) 

56. Який об’єм (м3) за санітарними нормами виробничого приміщення повинен бути на 

одного працівника? 

57. Яка різниця між шкідливими і небезпечними чинниками? 

58. Що передбачає кримінальна відповідальність за порушення законодавства з 

охорони праці? 

59. Про груповий нещасний випадок роботодавець зобов’язаний повідомити : 

60. Чи розслідується нещасний випадок, про який потерпілий своєчасно не 

повідомив? 
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2. ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ ДЛЯ 

СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

 

Контрольна робота включає відповіді на три теоретичні питання, а також 

вирішення однієї практичної задач з основних розділів дисципліни. 

У період екзаменаційної сесії студентам читаються лекції з основних 

розділів дисципліни та проводяться лабораторні і практичні заняття. 

Підсумком вивчення даної дисципліни є екзамен, під час якого студенти 

відповідають на теоретичні питання та вирішують практичні задачі згідно з 

робочою програмою дисципліни. 

Екзамен з дисципліни приймається тільки після виконання студентами 

контрольної роботи, яка здається на кафедру БЖД не пізніше, ніж за два тижні 

до її початку. 

Контрольна робота виконується на аркушах формату А4 або в учнівському 

зошиті рукописним або друкованим письмом. Обсяг контрольної роботи не 

повинен перевищувати 8-10 стор. Обов‘язковим є зазначення варіанту 

контрольної роботи, який вказується на обкладинці роботи. Нумерація 

теоретичних питань та практичних задач повинна відповідати їх нумерації у 

даних методичних вказівках. При необхідності відповіді на питання та 

розв‘язування задач супроводжуються схемами та ескізами. В кінці контрольної 

роботи вказується перелік використаної літератури, дата виконання роботи та 

особистий підпис. Варіант контрольної роботи визначаються студентом за 

останньою цифрою залікової книжки згідно з таблицею 2.1. 
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2.1  Варіанти контрольних робіт 

Варіант Номер теоретичних питань Номер задачі 

1 1 31 61 1 

2 2 32 62 2 

3 3 33 63 3 

4 4 34 64 4 

5 5 35 65 5 

6 6 36 66 6 

7 7 37 67 7 

8 8 38 68 8 

9 9 39 69 9 

10 10 40 70 10 

11 11 41 71 11 

12 12 42 72 12 

13 13 43 73 13 

14 14 44 74 14 

15 15 45 75 15 

16 16 46 76 16 

17 17 47 77 17 

18 18 48 78 18 

19 19 49 79 19 

20 20 50 80 20 

21 21 51 81 21 

22 22 52 82 22 

23 23 53 83 23 

24 24 54 84 24 

25 25 55 85 25 

26 26 56 86 26 

27 27 57 87 27 

28 28 58 88 28 

29 29 59 89 29 

30 30 60 90 30 

 

2.2 Теоретичні питання до контрольної роботи  

 1. Охорона праці, як окрема галузь права 

 2. Охорона праці як інститут трудового права 

 3. Система законодавчих актів, що регулюють охорону праці 

 4. Локальні нормативні правові акти 

5. Гарантії захисту прав працівників на охорону праці 

6. Соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві 

7. Характерні особливості сучасного суспільства 

8. Характеристика постіндустріального суспільства 
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9. Характеристика інформаційного суспільства 

10. Дуалістичне суспільство,  модернізація та її види 

11. Характеристика сучасного українського суспільства 

12. Поняття про трудовий колектив та соціально-психологічний клімат 

13. Основні категорії соціології праці 

14. Мотивація до трудової діяльності 

15. Мотив безпеки праці та його характеристика 

16. Мотивація безпеки праці 

17. Сучасні проблеми демографії 

18. Основні поняття демографії 

19. Поняття про демографічну політику, демографічний вибух та 

демографічну кризу 

20. Цілі, завдання й методи демографічного аналізу 

21. Види демографічного аналізу 

22. Програма спостереження 

23. Статистика захворюваності та її соціально-економічні наслідки  
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24. Статистика захворюваності у промисловості та сільському господарстві.  

25. Трудові ресурси України та їх регіональний розподіл 

26. Особливості працересурсного потенціалу України 

27. Соцільно-економічні категорії ресурсів праці та їх оцінкаЛюдський  

28. потенціал та його характеристика 

29. Особливості очікуваної віддачи від інвестицій в освіту 

30. Методи економічної оцінки ефективності інвестування у людський 

капітал 

31. Чисельність працівників і сукупний фонд робочого часу 

32. Роль організації охорони праці в збереженні трудових ресурсів 

33. Умови праці та їх склад 

34. Виробничий фактор та допустимий рівень виробничого фактора 

35. Нововведення Закону “Про охорону праці ” щодо збереження трудових 

ресурсів 

36. Організаційні, інженерні, санітарно-гігієнічні та лікувально-

профілактичні заходи охорони праці 

37. Поняття про ДНОАП та його значення щодо охорони праці 

38. Контроль додержання вимог законодавства про охорону праці та його 

види 

39. Економічні проблеми управління охороною праці 

40. Концепція загальнодержавної цільової програми поліпшення стану 

безпеки, гігієни праці та виробничого середовища в Україні 

41. Безпека поведінки людини на виробництві та чинники, що її визначають 

42. Соціально-економічне значення охорони праці 

43. Поняття про соціально-економічну ефективність 

44. Методика розрахунку розміру страхового внеску 

45. Економічне стимулювання охорони праці та оцінка його стану на 

підприємстві 

46. Пільги та компенсації за важкі та шкідливі умови праці 

47. Планування і стимулювання заходів з охорони праці 
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48. Методи оцінки ефективності заходів щодо покращення охорони праці 

49. Економічна оцінка заходів з охорони праці Які фактори визначають 

умови праці? 

50. Який метод досліджень використовують при визначенні наслідків 

травматизму на виробництві? 

51. Що ми розуміємо під словом «страховик»? 

52. 20.Що ми розуміємо під словом «страхувальник? 

53. В які терміни (кількість днів) проводиться Фондом реєстрація 

страхувальників для юридичних осіб? 

54. В які терміни (кількість днів) проводиться Фондом реєстрація 

страхувальників для фізичних осіб? 

55. Які документи потрібні для розгляду Фондом про страхові виплати? 

56. Скільки років зберігається на підприємстві матеріал з атестації робочих 

місць? 

57. Які показники формують соціально-економічну ефективність прийнятих 

заходів з охорони праці? 

58. 26.Перечисліть методи аналізу причин травматизму і професійних 

захворювань. 

59. Скільки є груп очікуваної віддачі від інвестицій в освіту? 

60. За якою формулою можна визначити величину трудового потенціалу? 

61. Які фактори визначають умови праці? 

62. Який метод досліджень використовують при визначенні наслідків 

травматизму на виробництві? 

63. Що ми розуміємо під словом «страховик»? 

64. Що ми розуміємо під словом «страхувальник? 

65. Методика оцінки економічної ефективності системи управління 

охороною праці 

66. Роль соціально-психологічного чинника у системі управління 

охороною праці 

67. Поняття про оптимальний психологічний робочий стан та його 
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компоненти 

68. Система управління охороною праці 

69. Функція та структурні елементи СУОП 

70. Загальнодержавні витрати на організацію охорони праці 

71. Засоби стимулювання поліпшення стану охорони праці в Україні  

72. Види витрат на охорону праці та їх характеристика Витрати на 

покращення умов і охорону праці 

73. Основні види витрат на поліпшення умов та охорони праці на 

підприємстві 

74. Облік та аналіз показників травматизму на виробництві 

75. Організаційні причини травматизму та їх характеристика 

76. Технічні причини травматизму та їх характеристика 

77. Психофізіологічні причини травматизму та їх характеристика 

78. Методика аналізу причин травматизму 

79. Методи аналізу причин травматизму та їх характеристика 

80. Форми причинних звʼязків виробничого травматизму та їх 

характеристика 

81. Заходи щодо попередження травматизму та захворювання працівників 

на виробництві 

82. Основні принципи страхування від нещасного випадку та їх 

характеристика 

83. Поняття про Фонд соціального страхування та його функції 

84. Визначення ефективності заходів профілактики виробничого 

травматизму і професійної захворюваності 

85. Характеристика обʼєктів та субʼєктів страхування від нещасних 

випадків 

86. Основні права та обовʼязки роботодавців щодо охорони праці 

87. Сутність, мета і завдання страхування від нещасних випадків на 

виробництві 

88. Фінансування заходів з охорони праці 
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89. Фонд соціального страхування 

90. Характеристика страхових тарифів залежно від класу професійного 

ризику виробництва  

 

Задача 1 

Розрахунки ефективності проведення заходів 

Розрахувати соціально-економічну ефективність проведених заходів щодо поліпшення 

умов праці, враховуючи, що плинність кадрів знизилася зі 112 до 68 чол., Коефіцієнт плинності 

змінився з 17,8 до 13,6. Річне виробництво на одного робітника становить 4340 грн. Показник 

втрат залежно від річного виробітку робітника 0,037. Коефіцієнт плинності через несприятливі 

умови праці знизився після впровадження з 0,16 до 0,14. Витрати на впровадження заходів 

склали 2100 грн. 

Приклад розв’язання 
Економічна ефективність визначається наступним чином: 

а) річна економія від зниження плинності кадрів: 
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де   Д – показник втрат, в залежності від річного виробітку працівника; 

Вр – річний виробіток одного робітника; 

Тк – показник плиності кадрів, чол; 

Ктр1 – коефіцієнт плинності після впровадження заходів; 

Ктр2 – коефіцієнт плинності кадрів до впровадження заходів; 

Кут – коефіцієнт плинності кадрів внаслідок несприятливих умов праці після 

впровадження заходів. 

Отже: 

13,6
0,037 18068 112 1 0,14 2473,83

17,8
mE

 
      

 
 грн. 

б) річний економічний ефект становить: 

,p m nE E E К    

де   Ет - річна економія від зниження плинності кадрів; 

Ен - нормативний коефіцієнт ефективності; 

К - витрати на впровадження заходів. 
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2473,83 0,08 8900 1761,88pE     грн. 

в) термін окупності одноразових витрат: 

,
m

K
T

E
  

8900
3,6

2473,83
T    років. 

Висновок. Оскільки отриманий при розрахунку термін окупності (3,6 року) значно 

менше нормативного (12,5 років), то проведені заходи економічно ефективні. 

 

Задача 2 

Розрахувати економічний ефект від успішного управління охороною праці для умовного 

підприємства, якщо до проведення заходів відсутність через виробничо-зумовлену 

захворюваність протягом року склала 9088 днів, після проведення заходів 8915 днів. 

Середньоспискова чисельність робітників до проведення заходів 967 осіб, після – 895 осіб. 

Річний ефективний фонд часу одного робітника до проведення заходів 1721 год., після – 1740 

год. 

 

 

Задача 3 
Розрахунок збитків від нещасних випадків і хвороб на стадії орієнтовної оцінки 

економічної ефективності заходів з безпеки праці 

За даними Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України рівень 

виробничого травматизму на металургійних та машинобудівних підприємствах 

Дніпропетровської області у 2014 році скоротився порівняно із 2013 роком майже на 16%, 

проте залишається одним із найвищих серед інших галузей виробництва в регіоні. З 94 випадків 

виробничого травматизму в 2014 році, які фіксувались на металургійних та машинобудівних 

підприємствах – 17 випадків на 100 працюючих у той час як по іншим будівельним 

спеціальностям він становить від 4 до 5 випадків. 

Встановивши причину травм і суму асигнуваннь на їх ліквідацію, можна оцінити 

економічну ефективність цих асигнувань, очікуючи, що кількість травм при цьому знизиться з 

17 до 11 на 100 працюючих. Залишається тільки визначити економічні наслідки цих 6 травм на 

100 робітників. 

Виконавши рекомендовані заходи з профілактики травматизму робітників 

металургійних та машинобудівних підприємств, можна очікувати, що травматизм серед них 

знизиться до 11% на 100 осіб, або до 14% загального числа випадків. 

 

Задача  4 
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Визначення економічної ефективності від впровадження заходів зі зниження 

захворюваності 

Для розрахунку величин, необхідних у розрахунку збитку, завданого втратою 

працездатності, слід знати витрати на лікування. Встановлено, що на один випадок тимчасової 

непрацездатності припадає в середньому 3 відвідування з лікувальною метою. При цьому 

середня вартість одного візиту до лікаря Св, включаючи витрати, пов’язані з відвідуванням 

хворих на дому, становить в середньому 24 грн. За даними медичної статистики, в кожному 

окремому випадку втрати працездатності одному хворому проводяться при клінічних 

дослідженнях, включаючи фізіотерапевтичні процедури. Середня вартість одного дослідження 

Сд, включаючи всі процедури, становить 36 грн. 

Визначити витрати на лікування одного хворого в амбулаторних умовах, збиток 

завданий народному господарству та економічний ефект від зниження втрати працездатності.  

 

Задача 5 

Зробити розрахунок соціально-економічної ефективності комплексу заходів щодо 

поліпшення умов праці на заводі виготовлення металевих конструкцій, що дозволили 

скоротити втрати працездатності робітників з 112 до 68 днів. При цьому середньооблікова 

кількість робітників скоротилася з 538 до 504 чол. 

Середньоденна зарплата одного робітника зросла з 16,39 до 16,97 грн. в день, середній 

виробіток одного робочого склав 57,36 грн., коефіцієнт втрат організації в залежності від 

змінного виробітку робочого 0,36, коефіцієнт матеріальних наслідків нещасних випадків 1,2. 

Витрати на впровадження заходів склали 50000 грн. 

Задача 6 
Визначити величину витрат на оплату скороченого робочого дня при роботі в 

несприятливих умовах. 

Вихідними даними є: чисельність робітників в організації 1842 чол.; річний фонд 

заробітної плати 8647 тис.грн.; відпрацьовано робітниками протягом року 786 тис. люд.-днів і 

6284 тис,люд.-год; кількість  робітників, які мають скорочений робочий день на 1год., 386. 

 

Задача 7 
Визначити суму витрат на оплату додаткових відпусток при роботі в несприятливих 

умовах виробництва. Вихідними даними є: чисельність робітників 1842 чол., річний фонд 

заробітної плати робітників 8647 тис. грн., відпрацьовано робітниками протягом року 786 тис. 

люд.-днів, тривалість додаткових відпусток склала: 6 днів – 531 чол., 12 днів – 93 чол., 18 днів – 

449 чол. 

Задача 8 

Розрахунки ефективності проведення заходів 

Розрахувати соціально-економічну ефективність проведених заходів щодо поліпшення 

умов праці, враховуючи, що плинність кадрів знизилася зі 112 до 68 чол., Коефіцієнт плинності 

змінився з 17,8 до 13,6. Річне виробництво на одного робітника становить 4340 грн. Показник 
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втрат залежно від річного виробітку робітника 0,037. Коефіцієнт плинності через несприятливі 

умови праці знизився після впровадження з 0,16 до 0,14. Витрати на впровадження заходів 

склали 2100 грн. 

Приклад розв’язання 
Економічна ефективність визначається наступним чином: 

а) річна економія від зниження плинності кадрів: 
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де   Д – показник втрат, в залежності від річного виробітку працівника; 

Вр – річний виробіток одного робітника; 

Тк – показник плиності кадрів, чол; 

Ктр1 – коефіцієнт плинності після впровадження заходів; 

Ктр2 – коефіцієнт плинності кадрів до впровадження заходів; 

Кут – коефіцієнт плинності кадрів внаслідок несприятливих умов праці після 

впровадження заходів. 

Отже: 
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17,8
mE

 
      

 
 грн. 

б) річний економічний ефект становить: 

,p m nE E E К    

де   Ет - річна економія від зниження плинності кадрів; 

Ен - нормативний коефіцієнт ефективності; 

К - витрати на впровадження заходів. 

2473,83 0,08 8900 1761,88pE     грн. 

в) термін окупності одноразових витрат: 

,
m

K
T

E
  

8900
3,6

2473,83
T    років. 

Висновок. Оскільки отриманий при розрахунку термін окупності (3,6 року) значно 

менше нормативного (12,5 років), то проведені заходи економічно ефективні. 

 

Задача 9 
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Розрахувати економічний ефект від успішного управління охороною праці для умовного 

підприємства, якщо до проведення заходів відсутність через виробничо-зумовлену 

захворюваність протягом року склала 9088 днів, після проведення заходів 8915 днів. 

Середньоспискова чисельність робітників до проведення заходів 967 осіб, після – 895 осіб. 

Річний ефективний фонд часу одного робітника до проведення заходів 1721 год., після – 1740 

год. 

Задача 10 
Розрахунок збитків від нещасних випадків і хвороб на стадії орієнтовної оцінки 

економічної ефективності заходів з безпеки праці 

За даними Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України рівень 

виробничого травматизму на металургійних та машинобудівних підприємствах 

Дніпропетровської області у 2014 році скоротився порівняно із 2013 роком майже на 16%, 

проте залишається одним із найвищих серед інших галузей виробництва в регіоні. З 94 випадків 

виробничого травматизму в 2014 році, які фіксувались на металургійних та машинобудівних 

підприємствах – 17 випадків на 100 працюючих у той час як по іншим будівельним 

спеціальностям він становить від 4 до 5 випадків. 

Встановивши причину травм і суму асигнуваннь на їх ліквідацію, можна оцінити 

економічну ефективність цих асигнувань, очікуючи, що кількість травм при цьому знизиться з 

17 до 11 на 100 працюючих. Залишається тільки визначити економічні наслідки цих 6 травм на 

100 робітників. 

Виконавши рекомендовані заходи з профілактики травматизму робітників 

металургійних та машинобудівних підприємств, можна очікувати, що травматизм серед них 

знизиться до 11% на 100 осіб, або до 14% загального числа випадків. 

 

Задача  11 

Визначення економічної ефективності від впровадження заходів зі зниження 

захворюваності 

Для розрахунку величин, необхідних у розрахунку збитку, завданого втратою 

працездатності, слід знати витрати на лікування. Встановлено, що на один випадок тимчасової 

непрацездатності припадає в середньому 3 відвідування з лікувальною метою. При цьому 

середня вартість одного візиту до лікаря Св, включаючи витрати, пов’язані з відвідуванням 

хворих на дому, становить в середньому 24 грн. За даними медичної статистики, в кожному 

окремому випадку втрати працездатності одному хворому проводяться при клінічних 

дослідженнях, включаючи фізіотерапевтичні процедури. Середня вартість одного дослідження 

Сд, включаючи всі процедури, становить 36 грн. 

Визначити витрати на лікування одного хворого в амбулаторних умовах, збиток 

завданий народному господарству та економічний ефект від зниження втрати працездатності.  

 

Задача 12 

Зробити розрахунок соціально-економічної ефективності комплексу заходів щодо 

поліпшення умов праці на заводі виготовлення металевих конструкцій, що дозволили 
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скоротити втрати працездатності робітників з 112 до 68 днів. При цьому середньооблікова 

кількість робітників скоротилася з 538 до 504 чол. 

Середньоденна зарплата одного робітника зросла з 16,39 до 16,97 грн. в день, середній 

виробіток одного робочого склав 57,36 грн., коефіцієнт втрат організації в залежності від 

змінного виробітку робочого 0,36, коефіцієнт матеріальних наслідків нещасних випадків 1,2. 

Витрати на впровадження заходів склали 50000 грн. 

 

Задача 13 
Визначити величину витрат на оплату скороченого робочого дня при роботі в 

несприятливих умовах. 

Вихідними даними є: чисельність робітників в організації 1842 чол.; річний фонд 

заробітної плати 8647 тис.грн.; відпрацьовано робітниками протягом року 786 тис. люд.-днів і 

6284 тис,люд.-год; кількість  робітників, які мають скорочений робочий день на 1год., 386. 

 

Задача 14 
Визначити суму витрат на оплату додаткових відпусток при роботі в несприятливих 

умовах виробництва. Вихідними даними є: чисельність робітників 1842 чол., річний фонд 

заробітної плати робітників 8647 тис. грн., відпрацьовано робітниками протягом року 786 тис. 

люд.-днів, тривалість додаткових відпусток склала: 6 днів – 531 чол., 12 днів – 93 чол., 18 днів – 

449 чол. 

Задача 15 

Розрахунки ефективності проведення заходів 

Розрахувати соціально-економічну ефективність проведених заходів щодо поліпшення 

умов праці, враховуючи, що плинність кадрів знизилася зі 112 до 68 чол., Коефіцієнт плинності 

змінився з 17,8 до 13,6. Річне виробництво на одного робітника становить 4340 грн. Показник 

втрат залежно від річного виробітку робітника 0,037. Коефіцієнт плинності через несприятливі 

умови праці знизився після впровадження з 0,16 до 0,14. Витрати на впровадження заходів 

склали 2100 грн. 

Приклад розв’язання 

Економічна ефективність визначається наступним чином: 

а) річна економія від зниження плинності кадрів: 
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де   Д – показник втрат, в залежності від річного виробітку працівника; 

Вр – річний виробіток одного робітника; 

Тк – показник плиності кадрів, чол; 

Ктр1 – коефіцієнт плинності після впровадження заходів; 

Ктр2 – коефіцієнт плинності кадрів до впровадження заходів; 
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Кут – коефіцієнт плинності кадрів внаслідок несприятливих умов праці після 

впровадження заходів. 

Отже: 

13,6
0,037 18068 112 1 0,14 2473,83

17,8
mE

 
      

 
 грн. 

б) річний економічний ефект становить: 

,p m nE E E К    

де   Ет - річна економія від зниження плинності кадрів; 

Ен - нормативний коефіцієнт ефективності; 

К - витрати на впровадження заходів. 

2473,83 0,08 8900 1761,88pE     грн. 

в) термін окупності одноразових витрат: 

,
m

K
T

E
  

8900
3,6

2473,83
T    років. 

Висновок. Оскільки отриманий при розрахунку термін окупності (3,6 року) значно 

менше нормативного (12,5 років), то проведені заходи економічно ефективні. 

 

Задача 16 

Розрахувати економічний ефект від успішного управління охороною праці для умовного 

підприємства, якщо до проведення заходів відсутність через виробничо-зумовлену 

захворюваність протягом року склала 9088 днів, після проведення заходів 8915 днів. 

Середньоспискова чисельність робітників до проведення заходів 967 осіб, після – 895 осіб. 

Річний ефективний фонд часу одного робітника до проведення заходів 1721 год., після – 1740 

год. 

Задача 17 

Розрахунок збитків від нещасних випадків і хвороб на стадії орієнтовної оцінки 

економічної ефективності заходів з безпеки праці 

За даними Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України рівень 

виробничого травматизму на металургійних та машинобудівних підприємствах 

Дніпропетровської області у 2014 році скоротився порівняно із 2013 роком майже на 16%, 

проте залишається одним із найвищих серед інших галузей виробництва в регіоні. З 94 випадків 

виробничого травматизму в 2014 році, які фіксувались на металургійних та машинобудівних 

підприємствах – 17 випадків на 100 працюючих у той час як по іншим будівельним 

спеціальностям він становить від 4 до 5 випадків. 
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Встановивши причину травм і суму асигнуваннь на їх ліквідацію, можна оцінити 

економічну ефективність цих асигнувань, очікуючи, що кількість травм при цьому знизиться з 

17 до 11 на 100 працюючих. Залишається тільки визначити економічні наслідки цих 6 травм на 

100 робітників. 

Виконавши рекомендовані заходи з профілактики травматизму робітників 

металургійних та машинобудівних підприємств, можна очікувати, що травматизм серед них 

знизиться до 11% на 100 осіб, або до 14% загального числа випадків. 

 

Задача  18 
Визначення економічної ефективності від впровадження заходів зі зниження 

захворюваності 

Для розрахунку величин, необхідних у розрахунку збитку, завданого втратою 

працездатності, слід знати витрати на лікування. Встановлено, що на один випадок тимчасової 

непрацездатності припадає в середньому 3 відвідування з лікувальною метою. При цьому 

середня вартість одного візиту до лікаря Св, включаючи витрати, пов’язані з відвідуванням 

хворих на дому, становить в середньому 24 грн. За даними медичної статистики, в кожному 

окремому випадку втрати працездатності одному хворому проводяться при клінічних 

дослідженнях, включаючи фізіотерапевтичні процедури. Середня вартість одного дослідження 

Сд, включаючи всі процедури, становить 36 грн. 

Визначити витрати на лікування одного хворого в амбулаторних умовах, збиток 

завданий народному господарству та економічний ефект від зниження втрати працездатності.  

 

Задача 19 
Зробити розрахунок соціально-економічної ефективності комплексу заходів щодо 

поліпшення умов праці на заводі виготовлення металевих конструкцій, що дозволили 

скоротити втрати працездатності робітників з 112 до 68 днів. При цьому середньооблікова 

кількість робітників скоротилася з 538 до 504 чол. 

Середньоденна зарплата одного робітника зросла з 16,39 до 16,97 грн. в день, середній 

виробіток одного робочого склав 57,36 грн., коефіцієнт втрат організації в залежності від 

змінного виробітку робочого 0,36, коефіцієнт матеріальних наслідків нещасних випадків 1,2. 

Витрати на впровадження заходів склали 50000 грн. 

 

Задача 20 
Визначити величину витрат на оплату скороченого робочого дня при роботі в 

несприятливих умовах. 

Вихідними даними є: чисельність робітників в організації 1842 чол.; річний фонд 

заробітної плати 8647 тис.грн.; відпрацьовано робітниками протягом року 786 тис. люд.-днів і 

6284 тис,люд.-год; кількість  робітників, які мають скорочений робочий день на 1год., 386. 

 

Задача 21 
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Визначити суму витрат на оплату додаткових відпусток при роботі в несприятливих 

умовах виробництва. Вихідними даними є: чисельність робітників 1842 чол., річний фонд 

заробітної плати робітників 8647 тис. грн., відпрацьовано робітниками протягом року 786 тис. 

люд.-днів, тривалість додаткових відпусток склала: 6 днів – 531 чол., 12 днів – 93 чол., 18 днів – 

449 чол. 

Задача 22 

Розрахунки ефективності проведення заходів 

Розрахувати соціально-економічну ефективність проведених заходів щодо поліпшення 

умов праці, враховуючи, що плинність кадрів знизилася зі 112 до 68 чол., Коефіцієнт плинності 

змінився з 17,8 до 13,6. Річне виробництво на одного робітника становить 4340 грн. Показник 

втрат залежно від річного виробітку робітника 0,037. Коефіцієнт плинності через несприятливі 

умови праці знизився після впровадження з 0,16 до 0,14. Витрати на впровадження заходів 

склали 2100 грн. 

Приклад розв’язання 

Економічна ефективність визначається наступним чином: 

а) річна економія від зниження плинності кадрів: 
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де   Д – показник втрат, в залежності від річного виробітку працівника; 

Вр – річний виробіток одного робітника; 

Тк – показник плиності кадрів, чол; 

Ктр1 – коефіцієнт плинності після впровадження заходів; 

Ктр2 – коефіцієнт плинності кадрів до впровадження заходів; 

Кут – коефіцієнт плинності кадрів внаслідок несприятливих умов праці після 

впровадження заходів. 

Отже: 

13,6
0,037 18068 112 1 0,14 2473,83

17,8
mE

 
      

 
 грн. 

б) річний економічний ефект становить: 

,p m nE E E К    

де   Ет - річна економія від зниження плинності кадрів; 

Ен - нормативний коефіцієнт ефективності; 

К - витрати на впровадження заходів. 

2473,83 0,08 8900 1761,88pE     грн. 

в) термін окупності одноразових витрат: 
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Висновок. Оскільки отриманий при розрахунку термін окупності (3,6 року) значно 

менше нормативного (12,5 років), то проведені заходи економічно ефективні. 

 

Задача 23 
Розрахувати економічний ефект від успішного управління охороною праці для умовного 

підприємства, якщо до проведення заходів відсутність через виробничо-зумовлену 

захворюваність протягом року склала 9088 днів, після проведення заходів 8915 днів. 

Середньоспискова чисельність робітників до проведення заходів 967 осіб, після – 895 осіб. 

Річний ефективний фонд часу одного робітника до проведення заходів 1721 год., після – 1740 

год. 

Задача 24 
Розрахунок збитків від нещасних випадків і хвороб на стадії орієнтовної оцінки 

економічної ефективності заходів з безпеки праці 

За даними Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України рівень 

виробничого травматизму на металургійних та машинобудівних підприємствах 

Дніпропетровської області у 2014 році скоротився порівняно із 2013 роком майже на 16%, 

проте залишається одним із найвищих серед інших галузей виробництва в регіоні. З 94 випадків 

виробничого травматизму в 2014 році, які фіксувались на металургійних та машинобудівних 

підприємствах – 17 випадків на 100 працюючих у той час як по іншим будівельним 

спеціальностям він становить від 4 до 5 випадків. 

Встановивши причину травм і суму асигнуваннь на їх ліквідацію, можна оцінити 

економічну ефективність цих асигнувань, очікуючи, що кількість травм при цьому знизиться з 

17 до 11 на 100 працюючих. Залишається тільки визначити економічні наслідки цих 6 травм на 

100 робітників. 

Виконавши рекомендовані заходи з профілактики травматизму робітників 

металургійних та машинобудівних підприємств, можна очікувати, що травматизм серед них 

знизиться до 11% на 100 осіб, або до 14% загального числа випадків. 

 

Задача  25 

Визначення економічної ефективності від впровадження заходів зі зниження 

захворюваності 

Для розрахунку величин, необхідних у розрахунку збитку, завданого втратою 

працездатності, слід знати витрати на лікування. Встановлено, що на один випадок тимчасової 

непрацездатності припадає в середньому 3 відвідування з лікувальною метою. При цьому 

середня вартість одного візиту до лікаря Св, включаючи витрати, пов’язані з відвідуванням 

хворих на дому, становить в середньому 24 грн. За даними медичної статистики, в кожному 
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окремому випадку втрати працездатності одному хворому проводяться при клінічних 

дослідженнях, включаючи фізіотерапевтичні процедури. Середня вартість одного дослідження 

Сд, включаючи всі процедури, становить 36 грн. 

Визначити витрати на лікування одного хворого в амбулаторних умовах, збиток 

завданий народному господарству та економічний ефект від зниження втрати працездатності.  

 

Задача 26 
Зробити розрахунок соціально-економічної ефективності комплексу заходів щодо 

поліпшення умов праці на заводі виготовлення металевих конструкцій, що дозволили 

скоротити втрати працездатності робітників з 112 до 68 днів. При цьому середньооблікова 

кількість робітників скоротилася з 538 до 504 чол. 

Середньоденна зарплата одного робітника зросла з 16,39 до 16,97 грн. в день, середній 

виробіток одного робочого склав 57,36 грн., коефіцієнт втрат організації в залежності від 

змінного виробітку робочого 0,36, коефіцієнт матеріальних наслідків нещасних випадків 1,2. 

Витрати на впровадження заходів склали 50000 грн. 

 

Задача 27 

Визначити величину витрат на оплату скороченого робочого дня при роботі в 

несприятливих умовах. 

Вихідними даними є: чисельність робітників в організації 1842 чол.; річний фонд 

заробітної плати 8647 тис.грн.; відпрацьовано робітниками протягом року 786 тис. люд.-днів і 

6284 тис,люд.-год; кількість  робітників, які мають скорочений робочий день на 1год., 386. 

 

Задача 28 

Визначити суму витрат на оплату додаткових відпусток при роботі в несприятливих 

умовах виробництва. Вихідними даними є: чисельність робітників 1842 чол., річний фонд 

заробітної плати робітників 8647 тис. грн., відпрацьовано робітниками протягом року 786 тис. 

люд.-днів, тривалість додаткових відпусток склала: 6 днів – 531 чол., 12 днів – 93 чол., 18 днів – 

449 чол. 

Задача  29 

Визначення економічної ефективності від впровадження заходів зі зниження 

захворюваності 

Для розрахунку величин, необхідних у розрахунку збитку, завданого втратою 

працездатності, слід знати витрати на лікування. Встановлено, що на один випадок тимчасової 

непрацездатності припадає в середньому 3 відвідування з лікувальною метою. При цьому 

середня вартість одного візиту до лікаря Св, включаючи витрати, пов’язані з відвідуванням 

хворих на дому, становить в середньому 24 грн. За даними медичної статистики, в кожному 

окремому випадку втрати працездатності одному хворому проводяться при клінічних 

дослідженнях, включаючи фізіотерапевтичні процедури. Середня вартість одного дослідження 

Сд, включаючи всі процедури, становить 36 грн. 



28 
 

Визначити витрати на лікування одного хворого в амбулаторних умовах, збиток 

завданий народному господарству та економічний ефект від зниження втрати працездатності. 

 

Задача 30 
Зробити розрахунок соціально-економічної ефективності комплексу заходів щодо 

поліпшення умов праці на заводі виготовлення металевих конструкцій, що дозволили 

скоротити втрати працездатності робітників з 112 до 68 днів. При цьому середньооблікова 

кількість робітників скоротилася з 538 до 504 чол. 

Середньоденна зарплата одного робітника зросла з 16,39 до 16,97 грн. в день, середній 

виробіток одного робочого склав 57,36 грн., коефіцієнт втрат організації в залежності від 

змінного виробітку робочого 0,36, коефіцієнт матеріальних наслідків нещасних випадків 1,2. 

Витрати на впровадження заходів склали 50000 грн. 

 

Рекомендації щодо покращення стану охорони праці 

Перегляд і адаптація законодавства з питань охорони праці та промислової 

безпеки до законодавства ЄС — один із шляхів зниження рівня виробничого 

травматизму і професійної захворюваності.  

Вирішення проблем покращення стану охорони праці потребує 

комплексного підходу, який передбачає розробку та реалізацію низки заходів на 

рівні держави, роботодавця та працівника. Найдієвішим фактором при цьому 

виступає саме держава. Вона має сприяти розробці і впровадженню соціальних 

нормативів; визначенню економічного механізму управління у сфері охорони 

праці; підвищенню рівня науково-технічного забезпечення; впровадженню в 

практику наукових досягнень; розробленню нових методів, систем, засобів 

діагностування та оцінки її стану.  

З урахуванням причин нещасних випадків необхідно насамперед на рівні 

підприємства удосконалити систему управління охороною праці та розробити ряд 

заходів щодо підвищення ефективності її навчання. 

Комплексна реалізація вищенаведених заходів цілком лягає у визначення 

змісту «охорона праці» як система правових, соціально-економічних, 

організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних 

заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров’я і працездатності 

людини у процесі трудової діяльності. 
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