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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. 

Соціальне значення охорони праці, це: 

а) охорона життя та здоров’я працівника; 

б) збереження працездатності, трудового довголіття працівника; 

в) гуманізацію праці. 

Економічне значення охорони праці, це: 

а) скорочення втрат робочого часу й економії фонду соціального 

страхування, оскільки за належної охорони праці трапляється менше 

виробничих травм, професійних захворювань тощо; 

б) зростання продуктивності праці працівників, а разом з цим і 

зростання виробництва та розвиток економіки країни. 

Запропонований у методичних указівках матеріал дозволяє фахівцям 

з охорони праці засвоїти соціально-економічні засади з охорони праці та 

оволодіти навичками практичних розрахунків. 
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1 ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ РОБІТ 

 

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 1 

Тема. Розрахунок економічного ефекту від успішного 

управління охороною праці 

Мета: набуття практичних навичок у розрахунку економічного 

ефекту від успішного управління охороною праці. 

Короткі теоретичні відомості 

Економічне значення охорони праці визначається ефективністю 

заходів з покращення умов і підвищення безпеки праці та є економічним 

вираженням соціальної значущості охорони праці. Тобто економічне значення 

охорони праці оцінюють за результатами, які отримані при зміні соціальних 

показників за допомогою впровадження заходів з покращення умов праці: 

підвищення продуктивності праці; зниження непродуктивних витрат часу і 

праці; збільшення фонду робочого часу; зниження витрат, пов'язаних з 

плинністю кадрів через умови праці тощо. 

Збільшення фонду робочого часу й ефективності використання 

обладнання досягається за допомогою зниження простоїв протягом зміни 

внаслідок погіршення самопочуття через умови праці та мікротравми. 

Внаслідок комплексної дії на людину декількох шкідливих виробничих 

чинників простої на робочому місці можуть досягати від 20% до 40% за зміну 

через виробничий травматизм та погане самопочуття. Зростання 

непродуктивних витрат часу, а отже і праці, обумовлюється також поганою 

організацією робочих місць: без урахування органометричних вимог виникає 

необхідність виконання зайвих рухів та докладання додаткових фізичних 

зусиль через незручне положення, невдале розташування органів управління 

обладнанням і невдале конструктивне оформлення робочих місць. В 

результаті поліпшення умов праці нормалізується психологічний клімат у 
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трудовому колективі, підвищується налагодженість в роботі, зростає 

продуктивність праці. 

Збільшення фонду робочого часу досягають скороченням цілодобових 

втрат на виробничий травматизм та неявки працівників на роботу. Шкідливі 

умови праці суттєво впливають не тільки на виникнення професійних 

захворювань, а й на виникнення і тривалість загальних захворювань. 

Економії матеріальних втрат можна досягти шляхом відміни пільг та 

компенсацій за несприятливі умови праці через недотримання відповідних 

санітарно-гігієнічних вимог і правил безпеки до робочих місць. Дотримання 

таких вимог дає можливість повністю або частково відмінити такі пільги, як: 

скорочений робочий час і додаткова відпустка; підвищення тарифної ставки та 

пільгової пенсії; лікувально-профілактичне харчування і безкоштовна видача 

молока. Всі ці пільги пов'язані зі значними трудовими втратами і 

супроводжуються виплатами додаткових коштів за фактично не 

відпрацьований час. 

На підприємствах спостерігається висока плинність кадрів серед 

працівників, робота яких пов'язана з важкою фізичною працею, 

несприятливими санітарно-гігієнічними умовами, монотонністю виробничого 

процесу. Із загальної кількості працівників, які звільняються за власним 

бажанням, від 10 до 25% складають особи, яких не влаштовують несприятливі 

умови праці. 

Аналіз виробничого травматизму та профзахворюваності дозволяє 

виявити причини і визначити закономірності їх виникнення. На підставі такої 

інформації розробляються заходи щодо запобігання виробничого травматизму 

і профзахворюваності.  

Виробничий травматизм, професійні та професійно зумовлені 

захворювання завдають не лише соціальних, але й значних економічних 

збитків, тому методика визначення економічних наслідків непрацездатності є 

важливою та актуальною в сучасному виробництві. Методики для визначення 
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збитку від захворюваності й травматизму відрізняються одна від одної 

повнотою врахування втрат. 

У загальному випадку збиток від виробничого травматизму складається: 

– із утрат підприємств; 

– із утрат фонду соціального страхування. 

Збиток підприємству, на якому відбувся нещасний випадок, може бути 

оцінений за допомогою таких показників (грн): 

– утрати через простої технологічного устаткування внслідок 

непрацездатності персоналу; 

– утрати доходу підприємства через зниження обсягу продукції, що 

випускається; 

– витрати на відновлення і ремонт устаткування, транспортних засобів 

та інше, які були зруйновані внаслідок нещасного випадку ; 

– утрати виробництва в результаті браку; 

– витрати на заробітну плату особам, які брали участь у порятунку і 

наданні першої медичної допомоги потерпілим і в ліквідації наслідків 

нещасного випадку; 

– витрати, пов'язані з розслідуванням нещасного випадку, із 

запрошенням експертів, спеціалізованих лабораторій; 

– утрати від зниження продуктивності праці після повернення 

потерпілого на виробництво; 

– витрати, пов'язані з підбором і додатковим навчанням персоналу, що 

замінює потерпілого; 

– виплата додаткової допомоги потерпілому внаслідок призначення 

йому інвалідності або сім'ї потерпілого у разі його смерті. 

Витрати фонду соціального страхування характеризуються такими 

показниками (грн): 

–  відшкодування збитків працівникові або його сім’ї у разі загибелі; 

–  повний обсяг необхідної медичної та реабілітаційної допомоги; 
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– навчання та перекваліфікація за неможливості виконувати попередню 

роботу. 

Ефективність заходів з поліпшення умов праці може бути оцінена 

порівнянням умов праці та наслідків їх впливу на працездатність і здоров'я 

людини до та після впровадження заходів. 

Економічний ефект при цьому досягається завдяки: 

– підвищенню продуктивності праці за рахунок збільшення 

працездатності й зниження стомлюваності персоналу завдяки поліпшенню 

умов праці; 

– зниженню трудомісткості продукції внаслідок зменшення витрат 

праці на робочому місці (скорочення зайвих зусиль і рухів); 

– збільшення ефективного фонду робочого часу внаслідок скорочення 

цілоденних втрат через тимчасову непрацездатність від виробничих травм і 

професійних захворювань; 

– ефективного використання устаткування через скорочення 

внутрішньозмінних і цілоденних втрат робочого часу. 

Річний економічний ефект визначається за допомогою порівняння 

отриманої економії із приведеними витратами на здійснення заходів. 

 

Методика розрахунку економічного ефекту від успішного управління 

охороною праці 

1.1 Для визначення економії від зниження виробничо-зумовленої 

захворюваності треба знайти відсоток захворюваності З (у робочих днях) по 

відношенню до робочого часу одного працівника: 

ФР

ТД
З






100
, (1.1) 

де Д – дні відсутності через виробничо-зумовлену захворюваність протягом 

року, дні; Р – середньоспискова чисельність працівників, люд.;  
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Ф – річний ефективний фонд часу одного працівника, год; Т – тривалість 

зміни, год. 

При цьому умовне звільнення працівників визначається: 

5,0
100

100
1 














 З

ПІСЛЯ

ДО

Р Р
З

З
В , (1.2) 

де ДОЗ , ПІСЛЯЗ  – відсоток втрат робочого часу через захворюваність до і після 

впровадження СУОПП; Р3 – середньоспискова чисельність працівників; 0,5 – 

коефіцієнт нерівномірності впровадження заходів з охорони праці. 

У разі умовного звільнення двох працівників економія фонду заробітної 

плати та відрахувань на соціальне страхування – ЕР за рахунок підвищення 

продуктивності праці розраховується за формулою: 











100
1 СС

СРРР

П
ЗВЕ , (1.3) 

де ЗСР – середньорічна основна і додаткова заробітна плата одного працівника, 

гри.; ПСС – відсоток відрахувань на соціальне страхування, 12%. 

1.2 Економія за рахунок переведення працівників, оплата яких 

здійснювалась за ставками робіт зі шкідливими умовами праці, у нормальні 

умови визначається: 

  









100
1 СС

ТНТШШ

П
ССФРЕ ,  (1.4) 

де СТШ – середня тарифна ставка (година) на шкідливих і важких роботах, грн; 

СТН – середня тарифна ставка для робіт з нормальними умовами праці, грн; Р – 

кількість працівників, що переведені на нормальні умови праці. 

Окрім економії з основної заробітної плати й соціального страхування, 

завдяки переведенню працівників зі шкідливих умов праці на нормальні, варто 

врахувати також зменшення оплати додаткових відпусток за роботу в 

шкідливих умовах, ЕЛ. 
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Сумарна економія від переведення працівників у нормальні умови праці 

завдяки заходам, що передбачені системою: 

ЛШН ЕЕЕ  . (1.5) 

1.3. Збиток, заподіяний підприємству профзахворюваннями і 

травматизмом. 

Досвід показує, що матеріальні збитки підприємства понад чотири рази 

перевищують виплати за лікарняними листками. Враховуючи, що при 

травматизмі, який пов'язаний з виробництвом, виплати за лікарняними 

листками дорівнюють середній заробітній платі, можна прийняти 

(підприємство оплачує лікарняні до п'ять днів, решту – фонд страхування):  

Ф

К
ЗКВУ СРБСР

1
1  , (1.6) 

де УСР – середньозведеннй збиток підприємства, тис грн; ВБ – витрати за 

лікарняними листками за один день непрацездатності, тис грн.;  

К1 – коефіцієнт, що враховує відносний розмір матеріального збитку, що 

спричинений відомими витратами за лікарняними листками (К1 = 4,14); ЗСР – 

середньорічна основна й додаткова заробітна плата одного працівника, тис 

грн. 

Отже:  

 0201 ДД
Ф

У
Е СР
Л  , (1.7) 

де 01Д , 02Д  – дні непрацездатності від захворювань, пов'язаних з 

виробництвом у 2019-2020 роках. 

Для повного обліку необхідно додати зниження збитків завдяки 

зменшенню витрат на стаціонарне ЗС та амбулаторне ЗА лікування.  

1.4. Економія від скорочення плинності кадрів: 

РЗЕ ПП  , (1.8) 

де ЗП – зменшення плинності кадрів працівника; Р – втрати на заміну 

звільненого й навчання нового працівника, грн. 
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Сумарна економія від зниження СУОПП на підприємстві становить:  

ПЛHРС ЕЕЕЕЕ  . (1.9) 

Величина річного економічного ефекту: 

KЕЕЕ HормC  . (1.10) 

де К – одноразові витрати на розробку і впровадження СУОПП, тис.грн; ЕНорм 

– нормативний коефіцієнт порівнюваної економічної ефективності (для 

заходів з охорони праці ЕНорм = 0.08). 

Приклад розрахунку економічного ефекту від успішного управління 

охороною праці 

Приклад 1.1. Розрахувати економічний ефект від успішного управління 

охороною праці для умовного підприємства, якщо до проведення заходів 

відсутність через виробничо-зумовлену захворюваність протягом року склала 

10031 днів, після проведення заходів 9615 днів. Середньоспискова чисельність 

працівників до проведення заходів 947 осіб, після – 914 осіб. Річний 

ефективний фонд часу одного працівника до проведення заходів 1819 год., 

після – 1835 год. 

Розв’язання. 

1. Для визначення економії від зниження виробничо-зумовленої 

захворюваності треба знайти відсоток захворюваності З (у робочих днях) по 

відношенню до робочого часу одного працівника в 2019-2020 рр.: 

ФР

ТД
З






100
,  

де Д – дні відсутності через виробничо-зумовлену захворюваність протягом 

року, дні; Р – середньоспискова чисельність працівників, люд.;  

Ф – річний ефективний фонд часу одного працівника, год; Т – тривалість 

зміни, год. 

%7,4
1819947

100810031





ДОЗ ,  
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%6,4
1835914

10089615





ПІСЛЯЗ .  

При цьому умовне звільнення працівників визначаємо: 

5,0
100

100
1 














 З

ПІСЛЯ

ДО

Р Р
З

З
В ,  

де ДОЗ , ПІСЛЯЗ  – відсоток утрат робочого часу через захворюваність до й після 

впровадження СУОПП; Р3 – середньоспискова чисельність працівників у 2019 

році; 0,5 – коефіцієнт нерівномірності впровадження заходів з охорони праці. 

25,0947
6,4100

7,4100
1 












РВ  працівника.  

Під час умовного звільнення двох працівників економія фонду 

заробітної плати та відрахувань на соціальне страхування – ЕР за рахунок 

підвищення продуктивності праці розраховується за формулою: 











100
1 СС

СРРР

П
ЗВЕ ,  

де ЗСР – середньорічна основна і додаткова заробітна плата одного працівника, 

10329 грн; ПСС – відсоток відрахувань на соціальне страхування (приймаємо 

12%).  

Отже:   14,2312,01103292 РЕ тис.грн. 

2. Економія за рахунок переведення працівників, оплата яких 

здійснювалась за ставками робіт із шкідливими умовами праці, у нормальні 

умови визначається: 

  









100
1 СС

ТНТШШ

П
ССФРЕ ,  

де СТШ – середня тарифна ставка (година) на шкідливих і важких роботах, 

25,13 грн; СТН – середня тарифна ставка для робіт з нормальними умовами 

праці, 22,41 грн; Р – кількість працівників, що переведені на нормальні умови 

праці. 
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Заходи з охорони праці дали змогу у 2020 році поліпшити умови праці 

64 працівникам. Якщо 35 з них поліпшили умови завдяки впровадженню 

СУОПП, то 

  66,195
100

12
141,2213,25183535 








ШЕ  тис.грн. 

Окрім економії з основної заробітної плати й соціального страхування, 

завдяки переведенню працівників зі шкідливих умов праці на нормальні, варто 

врахувати також зменшення оплати додаткових відпусток за роботу в 

шкідливих умовах, ЕЛ (6 днів по 17 грн). 

57,317635 ЛЕ  тис.грн. 

Сумарна економія від переведення працівників у нормальні умови праці 

завдяки заходам, що передбачені системою: 

23,19957,366,195 НЕ  тис.грн. 

3. Збиток, заподіяний підприємству профзахворюваннями і 

травматизмом. 

Досвід показує, що матеріальні збитки підприємства понад чотири рази 

перевищують виплати за лікарняними листками. Враховуючи, що через 

травматизм, який пов'язаний з виробництвом, виплати за лікарняними 

листками дорівнюють середній заробітній платі, можна прийняти 

(підприємство оплачує лікарняні до п'ять днів, решту – фонд страхування):  

Ф

К
ЗКВУ СРБСР

1
1  ,  

де УСР – середньозведеннй збиток підприємства, тис грн; ВБ – витрати за 

лікарняними листками за один день непрацездатності, тис.грн;  

К1 – коефіцієнт, що враховує відносний розмір матеріального збитку під час 

відомих витратах за лікарняними листками (К1 = 4,14);  

ЗСР – середньорічна основна й додаткова заробітна плата одного працівника, 

тис.грн. 

Отже:  
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 0201 ДД
Ф

У
Е СР
Л  ,  

де 01Д , 02Д  – дні непрацездатності внаслідок захворювань, пов'язаних з 

виробництвом у 2019-2020 роках. 

  9,18961510031
4,227

10329
ЛЕ  тис.грн. 

Для повного обліку необхідно додати зниження збитків завдяки 

зменшенню витрат на стаціонарне ЗС (546 грн) та амбулаторне ЗА (298 грн) 

лікування (зменшення кількості днів амбулаторного лікування 183). Витрати 

на стаціонарне лікування в середньому становлять близько 12,0 грн на день: 

вартість амбулаторного лікування – 1,92 грн на день. Тоді: 

 
57,20

1000

18392,12985466
9,18 


ЛЕ  тис.грн. 

4. Плинність кадрів на підприємстві за 2019 р. становила 21,1 %. Однак 

кількість осіб, які звільнилися через несприятливі умови праці, зменшилася і 

становила відповідно 6,96 % у 2019 р. й 6,33 % – у 2020 р. Відсоток 

зменшення плинності кадрів через поліпшення умов праці становить 0,63 %, 

тобто 6 працівників  96,563,0947  . 

Економія від скорочення плинності кадрів: 

РЗЕ ПП  , грн.,  

де ЗП – зменшення плинності кадрів працівників; Р – утрати на заміну 

звільненого й навчання нового працівника, грн. 

Загальна економія від зниження плинності кадрів через поліпшення 

умов праці: при втраті на 1 працівника Р = 15000 грн. 

Отже: 90000150006 ПЕ грн. 

Сумарна економія від зниження СУОПП на підприємстві становить:  

ПЛHРС ЕЕЕЕЕ  ,  

94,3329057,2023,19914,23 СЕ  тис.грн.,  
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Величина річного економічного ефекту: 

KЕЕЕ HормC  ,  

де К – одноразові витрати на розробку і впровадження СУОПП, 50 тис.грн.; 

ЕНорм – нормативний коефіцієнт порівнюваної економічної ефективності (для 

заходів з охорони праці ЕНорм = 0.08). 

94,3285008,094,332 Е  тис.грн, 

 

Завдання до теми 

Завдання № 1.1. Розрахувати економічний ефект від успішного 

управління охороною праці для умовного підприємства. Вихідні дані згідно з 

варіантом наведені в табл. 1.1. 

 

Таблиця 1.1 – Вихідні дані для розрахунку економічного ефекту від 

успішного управління охороною праці 

Показник 
Варіант 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 

До проведення заходів 

відсутність через захворюваність 

протягом року склала, днів 

11000 10500 10700 11300 11500 

Після проведення заходів 

відсутність через захворюваність 

протягом року склала, днів 

9750 9250 9500 10300 10750 

Середньоспискова чисельність 

працівників до проведення 

заходів, осіб 

900 850 800 1000 950 
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Продовження таблиці 1.1 

1 2 3 4 5 6 

Середньоспискова чисельність 

працівників після проведення 

заходів, осіб 

850 815 745 965 913 

Річний ефективний фонд часу 

одного працівника до 

проведення заходів, год 

1820 1780 1870 1890 1900 

Річний ефективний фонд часу 

одного працівника після 

проведення заходів, год 

1845 1813 1911 1927 1956 

 

Контрольні питання 

1. Поясніть економічне значення охорони праці. 

2. Яким чином можна збільшити фонд робочого часу? 

3. З чим пов’язана плинність кадрів на виробництві? 

4. З чого складається збиток від виробничого травматизму? 

5. Яким чином досягають економічного ефекту у випадку 

поліпшення умов праці? 

Література: [1–6]. 
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ПРАКТИЧНА РОБОТА № 2 

Тема. Розрахунок збитків від нещасних випадків і хвороб на 

стадії орієнтовного оцінювання економічної ефективності заходів по 

техніці безпеки. 

Мета: набуття практичних навичок у розрахунку збитків від 

нещасних випадків і хвороб на стадії орієнтовного оцінювання 

економічної ефективності заходів по техніці безпеки. 

Короткі теоретичні відомості 

Державна політика України щодо охорони праці базується на 

конституційному праві кожного громадянина на належні, безпечні для 

здоров’я умови праці та пріоритету життя і здоров'я працівника відносно 

до результатів виробничої діяльності. Реалізація цієї політики має 

забезпечити постійне поліпшення умов і безпеки праці, зменшення рівнів 

травматизму та професійної захворюваності. 

Правові та організаційні основи охорони праці є тією базою, яка 

забезпечує соціальний захист працівників. Правова база охорони праці у 

галузі ґрунтується на національному законодавстві та міжнародних 

нормах. 

Законодавство України про охорону праці – це система 

взаємопов’язаних нормативно-правових актів, що регулюють відносини у 

сфері соціального захисту громадян у процесі трудової діяльності. Воно 

складається з Закону України «Про охорону праці», Кодексу законів про 

працю України, Закону України «Про загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та 

професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» та 

прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів. 

Усі працівники згідно з законом підлягають загальнообов'язковому 

державному соціальному страхуванню від нещасного випадку на 
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виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату 

працездатності. 

Виробничий травматизм та профзахворювання спричиняють не 

тільки моральні, соціальні, а й значні економічні збитки. Тому визначення 

економічних наслідків непрацездатності є важливим і актуальним на рівні 

як держави, так і виробництва. 

Ступінь втрати працездатності визначається медико-соціальною 

експертною комісією (МСЕК) у відсотках до професійної працездатності, 

яку мав потерпілий до ушкодження здоров'я. 

Розмір відшкодування встановлюється відповідно до ступеня втрати 

професійної працездатності і середньомісячного заробітку, який мала 

особа до ушкодження здоров'я. Власник має повністю відшкодувати 

втрачений потерпілим заробіток у розмірі, що відповідає встановленому 

МСЕК відсотку втрати професійної працездатності потерпілого. 

Розмір одноразової допомоги потерпілому визначається 

колективним договором (угодою, трудовим договором). У разі смерті 

потерпілого розмір одноразової допомоги його сім’ї повинен бути не 

менше п'ятирічного заробітку потерпілого і, крім того, не менше 

однорічного заробітку потерпілого на кожного утриманця. 

Усі економічні наслідки непрацездатності поділяються на дві групи : 

загальнодержавні витрати і збори К та утрати і збитки виробничих 

підприємств СВ. 

Утрати, які несе суспільство, складають: 

– втрати профспілкових організацій на надання допомоги та оплату 

путівок у розмірі затрат по соціальному страхуванню; 

– суму виплат державного страхового товариства особам у порядку 

індивідуального страхування; 

– суму додаткових асигнувань вищих організацій на вжиття заходів 

щодо усунення наслідків масових нещасних випадків; 
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– суму збитків суспільства у вигляді податків з неоподаткованої 

частини доходів потерпілих, з виплат за лікарняними листами (лише в 

державних підприємствах); 

– суму потенційних збитків, заподіяних суспільству у зв’язку з 

виходом працівника на пенсію по інвалідності за розрахунковий період. 

Заходи щодо попередження травматизму та захворювання 

працівників на виробництві поділяються на:  

– технічні; 

– санітарно-виробничі; 

– медико-профілактичні; 

– організаційні. 

До технічних заходів належать:  

– модернізація технологічного й підйомно-транспортного 

обладнання; 

– перепланування розміщення обладнання; 

– впровадження автоматичного та дистанційного керування 

виробничим обладнанням. 

Санітарно-виробничі заходи включають: 

– придбання або виготовлення пристроїв, які захищають 

працівників від дії електромагнітних випромінювань, пилу, газів, шуму 

тощо; 

– влаштування нових і реконструкцію діючих вентиляційних 

систем, систем опалення, кондиціонування; 

– реконструкцію та переобладнання душових, гардеробних тощо. 

До медико-профілактичних заходів відносяться: 

– придбання молока, засобів миття та знешкодження шкідливих 

впливів; 

– організація профілактичних медичних оглядів; 

– організація лікувально-профілактичного харчування. 
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До організаційних заходів належать: 

– проведення навчання та інструктаж з охорони праці, виробничої 

санітарії, пожежної безпеки. Застосування комп'ютерних методів 

прикладного й інструментального забезпечення значно підвищує якість 

навчального процесу, під час цього потрібно використовувати необхідну 

інформацію з ресурсів мережі Internet, правові системи «Ліга» та ін.; 

– робота з професійного відбору; 

– здійснення контролю за дотриманням працівниками вимог 

інструкцій з охорони праці. 

Статистика свідчить про те, що більшість усіх нещасних випадків 

соціально зумовлені або є наслідком психофізіологічних якостей і 

особистісних особливостей персоналу, який здійснює трудову діяльність, а 

причиною травматизму виступають небезпечні дії працівників. При цьому 

людський чинник у безпеці праці стає переважно визначальним. 

Соціальні та особистісні чинникивпливу на охорону праці 

охоплюють широке коло питань, форм і методів роботи. Врахування 

індивідуальних особистісних відмінностей має велике значення для 

формування трудових колективів (бригад, змін). 

Розуміння закономірностей взаємодії людей, ролі особистісних 

якостей і відмінностей дає можливість створювати трудові колективи з 

урахуванням здатності кожного працівника розв'язувати суперечності та їх 

загострення, уникати конфліктів, гармонізувати життя і спілкування на 

роботі, формувати сприятливий психологічний клімат, виробити в 

колективі єдину установку на додержання заходів безпеки. 

Саме у формуванні у працівників правильних працеохоронних 

стосунків, поглядів, переконань та психологічних установок, у руйнуванні 

помилкових стереотипів поведінки за допомогою впливу на якості 

особистості закладено резерв зниження рівня травматизму. 
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Методика розрахунку збитків від нещасних випадків і хвороб на стадії 

орієнтовного оцінювання економічної ефективності заходів з техніки 

безпеки 

2.1 Основні збитки від нещасних випадків і хвороб на стадії 

орієнтовного оцінювання економічної ефективності заходів по техніці 

безпеки рекомендується визначати за формулою: 

 NTT
n

В
C Р  ,  (2.1) 

де ВР – річний виробіток, що планується на одного працівника;  

n – кількість робочих днів в періоді, який аналізується; Т – кількість 

пропущених людино-днів; NT – кількість нещасних випадків або 

захворювань. 

Аналогічно йде справа і по захворюваннях працівників.  

Отже, рекомендований комплекс заходів щодо зниження 

травматизму й захворюваності скорочує під час їх впровадження витрати 

на проведення робіт у розмірі: 

321 СССCЗАГ  . (2.2) 

 

Приклад розрахунку збитків від нещасних випадків і хвороб на стадії 

орієнтовного оцінювання економічної ефективності заходів з техніки 

безпеки 

Приклад 2.1. За даними статистики із 149 випадків виробничого 

травматизму по області в 2019 ропі найбільше випадків фіксувалось у 

лісовому господарстві, деревообробному та меблевому виробництві – 27 

випадків на 100 працівеиків у той час як по іншим будівельним 

спеціальностям він становить від 5 до 7 випадків. 

Встановивши причину травм і суму асигнування на їх ліквідацію, 

можна оцінити економічну ефективність цих асигнувань, очікуючи, що 

кількість травм при ньому знизиться з 27 до 18 на 100 працівників. 
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Залишається тільки визначити економічні наслідки цих 9 травм на 100 

працівників. 

Виконавши рекомендовані заходи з профілактики травматизму 

працівників лісового господарства, деревообробного та меблевого 

виробництва, можна очікувати, що травматизм серед них знизиться до 

18 % на 100 осіб, або до 16 % загального числа випадків. 

Розв’язання 

Основні збитки від нещасних випадків і хвороб на стадії 

орієнтовного оцінювання економічної ефективності заходів з техніки 

безпеки рекомендується визначати за формулою: 

 NTT
n

В
C Р  ,  

де ВР – річний виробіток, що планується на одного працівника;  

n – кількість робочих днів в періоді, який аналізується; Т – кількість 

пропущених людино-днів; NT – кількість нещасних випадків або 

захворювань. 

Визначимо кількість пропущених людино-днів внаслідок хвороб 

(травматизму): 

  46,152138616,027,0 T  людино-днів,  

Відповідно, економічну ефективність зазначеного заходу можна 

визначити наступним чином: 

   
n

В

n

В
NTT

n

В
C РРР 46,30114946,152  .  

Так як за 11 місяців фактичний виробіток працівників в середньому 

дорівнює 10329 грн., а число робочих днів в періоді, який аналізується 

250, то економічна ефективність від впровадження заходів складе: 

12,12455
250

1032946,301
1 


C грн.  
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Аналогічно йде справа і по захворюваннях працівників. Так, в 

результаті досліджень простудних захворювань виявлено, що проведення 

профілактичних щеплень в березні-квітні й опромінення працівників 

еритемними лампами скорочує простудні захворювання на 20% загального 

числа в першому кварталі. Тоді економічна ефективність С зазначеного 

заходу буде складати: 

  02,97138620,027,0 T  людино-днів,  

   
n

В

n

В
NTT

n

В
C РРР 02,24614902,97  .  

56,10164
250

1032902,246
2 


C грн.  

Аналогічним чином можна визначити ефективність встановлення 

оптимального режиму праці та відпочинку. У результаті скорочується 

травматизм до 19%. 

Розрахунки будуть наступними:: 

  88,110138619,027,0 T  людино-днів,  

   
n

В

n

В
NTT

n

В
C РРР 88,25914918,180  .  

20,10737
250

1032988,259
3 


C грн.  

Таким чином, рекомендований комплекс заходів щодо зниження 

травматизму й захворюваності скорочує під час їх впровадження витрати 

на проведення робіт у розмірі: 

 321 СССCЗАГ  

88,3335620,1073756,1016412,12455  грн. 
 

Зазначена сума перевищує витрати на проведення вище згаданих 

заходів. Отже, крім їх соціального значення заходи зі зниження 

травматизму і захворюваності мають істотний економічний ефект. 
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Завдання до теми 

Завдання № 2.1. Розрахувати збитки від нещасних випадків і хвороб 

на стадії орієнтовного оцінювання економічної ефективності заходів з 

техніки безпеки. Вихідні дані згідно з варіантом наведені в табл. 2.1. 

 

Таблиця 2.1 – Вихідні дані для розрахунку збитків від нещасних 

випадків і хвороб на стадії орієнтовного оцінювання економічної 

ефективності заходів з техніки безпеки 

Показник 
Варіант 

1 2 3 4 5 

Кількість випадків виробничого 

травматизму 
140 200 250 190 180 

Найбільша кількість випадків 

травм, на 100 працівників 
30 55 60 45 40 

Середня кількість випадків 

травм, на 100 працівників у % 
6 7 8 5 4 

Зниження кількості травм після 

впровадження заходів, на 100 

працівників 

20 46 42 29 27 

Після виконання 

рекомендованих заходів, 

очікувана кількість травм 

знизиться до ___% на 100 осіб 

16 17 18 17 16 

 

Контрольні питання 

1. Які наслідки властиві виробничому травматизму й 

профзахворюванням? 

2. Наведіть заходи що спрямовані на попередження травматизму та 

захворювання працівників на виробництві. 
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3. Який орган визначає ступінь втрати працездатності працівником? 

4. З чого складається збиток від виробничого травматизму? 

5. Що відносять до технічних заходів зниження травматизму та 

захворюваності на виробництві? 

Література: [1–6]. 

 

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 3 

Тема. Розрахунок економічної ефективності від впровадження 

заходів зі зниження захворюваності. 

Мета: набуття практичних навичок у розрахунку економічної 

ефективності від впровадження заходів зі зниження захворюваності. 

Короткі теоретичні відомості 

Відшкодування шкоди, заподіяної працівникові внаслідок 

ушкодження його здоров'я або у разі його смерті, здійснює Фонд 

соціального страхування від нещасних випадків відповідно до Закону 

України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від 

нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які 

спричинили втрату працездатності». 

Роботодавець може за рахунок власних коштів здійснювати 

потерпілим та членам їх сімей додаткові виплати відповідно до 

колективного чи трудового договору. За працівниками, які втратили 

працездатність у зв'язку з нещасним випадком на виробництві або 

професійним захворюванням, зберігаються місце роботи (посада) й 

середня заробітна плата на весь період до відновлення працездатності або 

до встановлення стійкої втрати професійної працездатності. 

У разі неможливості виконання потерпілим попередньої роботи 

проводяться його навчання і перекваліфікація, а також працевлаштування 

відповідно до медичних рекомендацій. 
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Час перебування на інвалідності у зв'язку з нещасним випадком на 

виробництві або професійним захворюванням зараховується до стажу 

роботи для призначення пенсії за віком, а також до стажу роботи зі 

шкідливими умовами, який дає право на призначення пенсії на пільгових 

умовах і в пільгових розмірах у порядку, що встановлений законом. 

Роботодавець зобов'язаний за свої кошти забезпечити фінансування 

та організувати проведення попереднього (під час прийняття 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, щорічного обов'язкового медичного огляду осіб віком до 21 року. 

За результатами періодичних медичних оглядів у разі потреби 

роботодавець повинен забезпечити проведення відповідних оздоровчих 

заходів. 

Закон України «Про загальнообов'язкове державне соціальне 

страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного 

захворювання, які спричинили втрату працездатності» гарантує право 

громадян на соціальний захист, яке проголошується Конституцією 

України (ст. 46), зокрема в разі повної, часткової або тимчасової втрати 

працездатності. 

Окрім того, він створює правове поле, фінансові й організаційні 

механізми для успішного розв'язання триєдиного завдання: запобігання 

нещасним випадкам і професійним захворюванням, відновлення здоров'я 

та працездатності потерпілих на виробництві, компенсації потерпілим 

матеріальних збитків унаслідок ушкодження здоров'я. 

На всіх промислових підприємствах України повинні діяти 

стандарти безпеки праці, що встановлюють систему показників, за якими 

підраховується стан охорони праці структурних підрозділів та 
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підприємства в цілому, визначаються переможці і здійснюється їх 

матеріальне заохочення. 

Порушення нормативних актів з охорони праці, створення перешкод 

для діяльності посадових осіб й органів державного нагляду, громадського 

та регіонального контролю передбачає покарання у вигляді штрафів, 

дисциплінарної, адміністративної та кримінальної відповідальності в 

залежності від виду та наслідків порушення. 

Згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення 

(стаття 41. Порушення вимог законодавства про працю та охорону праці), 

порушення вимог законодавства про працю тягне за собою накладання 

штрафу. 

Так, за порушення правил безпеки юридичні чи фізичні особи, що 

використовують найману працю, сплачують штраф у розмірі до 5% від 

місячного фонду заробітної плати. 

Нагляд за дотриманням законодавства про відпустки здійснюють 

спеціально уповноважені на це державні органи та інспекції, які є 

незалежними у своїй діяльності від власника або уповноваженого ним 

органу. 

Важливе місце у нормативно-правовому полі з охорони праці 

займають міжнародні договори та угоди, до яких Україна приєдналася в 

установленому порядку. 

Особливо велике значення серед міжнародних договорів, якими 

регулюються трудові відносини, мають конвенції Міжнародної організації 

праці, Міжнародні норми соціальної відповідальності (Стандарт SA 8000 

«Соціальна відповідальність». Міжнародний стандарт ISO 26000 

«Настанова по соціальній відповідальності»), Директива ЄС89/391/єєс від 

12 червня 1989р. проведення мір, що сприяють покращенню безпеки й 

гігієни праці працівників. 
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Методика розрахунку економічної ефективності від впровадження 

заходів по зниженню захворюваності 

3.1 Збиток, спричинений тимчасовою непрацездатністю У, зазвичай 

визначається по формулі: 

4321 ССССУ  , (3.1) 

де С1 – сума недовиробленої продукції потерпілим, грн.; С2 – сума виплат 

по листкам непрацездатності, грн; С3 – засоби, витрачені на лікування і 

утримання хворих в стаціонарних умовах, грн; С4 – засоби, витрачені на 

амбулаторне лікування хворих, грн. 

3.2 Невироблену продукцію в період непрацездатності працівника С1 

визначають за формулою: 

НДН ДВС 1 ,  (3.2) 

де ВДН  – середній виробіток одного працівника в день, грн.; ДН – число 

робочих днів, втрачених внаслідок непрацездатності. 

3.3 Сума засобів, витрачених на оплату листків непрацездатності С2, 

визначається наступним чином: 

НЛ ДБС 2 , (3.3) 

де БЛ – середня оплата листка непрацездатності за один день на одного 

працівника, грн. 

3.4 Засоби, витрачені при стаціонарному лікуванні хворих або 

постраждалих працівників: 

СЛК ДСС 3 , (3.4) 

де СК – середня вартість ліжко-місця в стаціонарі, грн.; ДСЛ – тривалість 

стаціонарного лікування потерпілого, грн. 

3.5 Засоби, витрачені на амбулаторне лікування, визначаються за 

формулою:  

  АДВ БСПСПС  214 , (3.5) 
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де 1П  – середня кількість відвідувань, зроблених хворим протягом одного 

випадку тимчасової втрати працездатності; СВ – середня вартість одного 

відвідування лікаря, грн; П2 – середня кількість клініко-діагностичних 

обстежень, процедур за період одного обстеження; СД – середня кількість 

одного обстеження й процедури; БА – кількість хворих, що проходять 

амбулаторне лікування. 

3.6 Збиток народному господарству можна підрахувати таким 

чином: 

   АСЛНЛДН БСДСДБВУ  43 . (3.6) 

3.7 Економічний ефект від зниження втрат працездатності можна 

визначити наступним чином: 

   ТМЕЛДН ССДБВЕ  , (3.7) 

де ДЕ – кількість зекономлених робочих днів; СМ – сума засобів, 

витрачених на ремонт приміщень медчастини. придбання медичного 

обладнання, медикаментів. спецхарчування; СТ – сума засобів, витрачених 

на оздоровлення умов праці і техніку безпеки. 

 

Приклад розрахунку економічної ефективності від впровадження 

заходів зі зниження захворюваності 

Приклад 3.1. 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 12 грн. За даними 

медичної статистики, в кожному окремому випадку втрати працездатності 

одному хворому проводяться під час клінічних досліджень, що включає 
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фізіотерапевтичні процедури. Середня вартість одного дослідження СД, що 

включає всі процедури, становить 60 грн. 

Визначити витрати на лікування одного хворого в амбулаторних 

умовах, збиток завданий народному господарству та економічний ефект 

від зниження втрати працездатності. 

Розв’язання. 

Збиток, спричинений тимчасовою непрацездатністю У, зазвичай 

визначається за формулою: 

4321 ССССУ  ,  

де С1 – сума недовиробленої продукції потерпілим, грн; С2 – сума виплат 

по листкам непрацездатності, грн; С3 – засоби, витрачені на лікування і 

утримання хворих в стаціонарних умовах, грн; С4 – засоби, витрачені на 

амбулаторне лікування хворих, грн. 

Невироблену продукцію в період непрацездатності працівника С1 

визначають за формулою: 

НДН ДВС 1 ,  

де ВДН  – середній виробіток одного працівника в день, грн; ДН – число 

робочих днів, втрачених внаслідок непрацездатності. 

53,3308
250

10329
1  НДН ДВC  грн. 

Сума засобів, витрачених на оплату листків непрацездатності С2, 

визначається наступним чином: 

НЛ ДБС 2 ,  

де БЛ – середня оплата листка непрацездатності за один день на одного 

працівника, грн. 

Середню заробітну плату для оплати «лікарняних» обчислюють з 

огляду на нараховану заробітню плату за видами виплат, що містять 

основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та 
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компенсаційні виплати (у т. ч. в натуральній формі), які визначаються 

відповідно до Закону України «Про оплату праці» та Інструкції зі 

статистики заробітної плати, затвердженої наказом Держкомстату від 

13.01.2004 р. №5 Тому, для визначення показника БЛ, використаємо 

середнє номінальне значення заробітної плати по області в 2019 році, яке 

склало 10329 грн. 

Отже: 30,28
365

10329
ЛБ  грн. 

4,226830,282  НЛ ДБC  грн. 

Засоби, витрачені при стаціонарному лікуванні хворих або 

постраждалих працівників: 

СЛК ДСС 3 ,  

де СК – середня вартість ліжко-місця в стаціонарі, грн; ДСЛ – тривалість 

стаціонарного лікування потерпілого, грн. 

Отже, 00,80800,103  СЛK ДCC  грн. 

Засоби, витрачені на амбулаторне лікування, визначаються за 

формулою:  

  АДВ БСПСПС  214 ,  

де 1П  – середня кількість відвідувань, зроблених хворим протягом одного 

випадку тимчасової втрати працездатності; СВ – середня вартість одного 

відвідування лікаря, грн.; П2 – середня кількість клініко-діагностичних 

обстежень, процедур за період одного обстеження; СД – середня кількість 

одного обстеження й процедури; БА – кількість хворих, що проходять 

амбулаторне лікування. 

При тому, що у 2019 році в області кількість хворих, що проходили 

амбулаторне лікування сягала близько 29424 осіб, засоби що були 

витрачені на амбулаторне лікування склали : 

    600249629424603122214  АДВ БСПСПС грн. 
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Збиток народному господарству можна підрахувати таким чином: 

   АСЛНЛДН БСДСДБВУ  43 .  

Економічний ефект від зниження втрат працездатності можна 

визначити наступним чином: 

   ТМЕЛДН ССДБВЕ  .  

де ДЕ – кількість зекономлених робочих днів; СМ – сума засобів, 

витрачених на ремонт приміщень медчастини та придбання медичного 

обладнання, медикаментів, спецхарчування; СТ – сума засобів, витрачених 

на оздоровлення умов праці і техніку безпеки. 

Отже, збиток народному господарству склав: 

    АСЛНЛДН БСДСДБВУ 43  

  93,6003132600249680830,2832,41   грн. 

або: 

93,60031326002496804,22653,3304321  ССССУ грн. 

Економічний ефект від зниження втрат працездатності можна 

визначити дізнавшись показники СМ й СТ. 

У розрахунках економічної ефективності потрібно пам’ятати, що з 

підвищенням середнього рівня кваліфікації працівників і продуктивності 

їх праці зростає економічний збиток від кожного втраченого робочого дня, 

так як підвищуються заробітна плата й відповідно середньоденний розмір 

допомоги з тимчасової непрацездатності за рахунок коштів соціального 

страхування. Використання високовартісного медичного обладнання, 

зростання затрат на харчування хворих, підвищення заробітної плати 

медичним працівникам – все це збільшує витрати на кожен день лікування 

й робить необхідним розробку і впровадження заходів з максимальним 

створенням безпечних й нешкідливих умов праці. 
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Завдання до теми 

Завдання № 3.1. Визначити витрати на лікування одного хворого в 

амбулаторних умовах, збиток завданий народному господарству та 

економічний ефект від зниження втрати працездатності. Вихідні дані 

згідно з варіантом наведені в табл. 3.1. 

 

Таблиця 3.1 – Вихідні дані для розрахунку економічної ефективності 

від впровадження заходів по зниженню захворюваності 

Показник 
Варіант 

1 2 3 4 5 

Середнє номінальне значення 

заробітної плати, грн 
8000 7000 6000 5000 9000 

Кількість хворих, що проходили 

амбулаторне лікування, осіб 
29845 37600 45432 33454 37689 

 

Контрольні питання 

1. Який закон України гарантує право громадян на соціальний 

захист? 

2. Яка передбачена відповідальність за порушення нормативних 

актів з охорони праці? 

3. Які органи здійснюють нагляд за дотриманням законодавства про 

відпустки? 

4. Як визначити ефективність заходів профілактики виробничого 

травматизму та професійних захворювань? 

5. Як визначити річну економію за рахунок зменшення рівня 

захворюваності? 

Література: [1–6]. 
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ПРАКТИЧНА РОБОТА № 4 

Тема. Розрахунок соціально-економічну ефективності  

проведених заходів щодо поліпшення умов праці. 

Мета: набуття практичних навичок у розрахунку соціально-

економічну ефективності  проведених заходів щодо поліпшення умов 

праці. 

Короткі теоретичні відомості 

 

Соціальне значення охорони праці полягає в сприянні росту 

ефективності суспільного виробництва за допомогою безперервного 

вдосконалення і поліпшення умов праці, підвищення їх безпеки, зниження 

виробничого травматизму і профзахворювань. 

Соціальне значення охорони праці проявляється в зростанні 

продуктивності праці, збереженні трудових ресурсів і збільшенні 

сукупного національного продукту. 

Зростання продуктивності праці відбувається в результаті 

збільшення фонду робочого часу завдяки скороченню внутрішньо-змінних 

простоїв за допомогою ліквідації мікротравм або зниження їх кількості, а 

також завдяки запобіганню передчасного стомлення внаслідок 

раціоналізації і покращення умов праці та введенню оптимальних режимів 

праці і відпочинку та інших заходів, які сприяють підвищенню 

ефективності використання робочого часу. 

Збереження трудових ресурсів і підвищення професійної активності 

працівників відбувається завдяки покращенню стану здоров'я і 

подовженню середньої тривалості життя завдяки покращення умов праці, 

що супроводжується високою трудовою активністю і підвищенням 

виробничого стажу. Підвищується професійний рівень також завдяки 

зростанню кваліфікації і майстерності. 
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Збільшення сукупного національного продукту відбувається завдяки 

покращенню вищеперелічених показників та їх складових компонентів. 

Соціальне значення охорони праці виявляється, перш за все, у впливі 

на зміну наступних трьох основних показників, що характеризують рівень 

розвитку суспільного виробництва. 

1. Зростання продуктивності праці в результаті збільшення фонду 

робочого часу за рахунок: 

– скорочення внутрізмінних простоїв за допомогою попередження 

передчасного стомлення, а також зниження числа або ліквідації 

мікротравм, обумовлених несприятливими умовами праці. Попередження 

передчасного стомлення за допомогою раціоналізації умов праці, введення 

оптимальних режимів праці й відпочинку та інших заходів на харчових 

підприємствах сприяє збільшенню ефективного використання робочого 

часу. Цей же результат дає ліквідація мікротравм, тому що кожна з них 

супроводжується втратою до 2-х годин робочого часу; 

– скорочення цілоденних втрат робочого часу в результаті зниження 

рівня або ліквідації тимчасової непрацездатності через виробничого 

травматизму, професійної та загальної захворюваності. Цей показник має 

важливе значення для харчових виробництв, на яких кожна травма в даний 

час супроводжується втратою працездатності в середньому більш ніж на 

26 днів. 

2. Збереження трудових ресурсів і підвищення професійної 

активності працівників за рахунок: 

– поліпшення стану здоров'я працівників і збільшення середньої 

тривалості їх життя за допомогою поліпшення умов праці, що також 

супроводжується збільшенням виробничого стажу працівників під час їх 

високої трудової активності; 

– підвищення професійного рівня внаслідок зростання кваліфікації і 

майстерності у зв'язку зі збільшенням виробничого стажу; 
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– можливості використання залишкової трудової активності, 

великого практичного досвіду та професійних знань пенсіонерів по 

старості та інвалідів на доступних для них роботах і забезпеченні 

відповідних їх фізичних можливостей умов праці. 

3. Збільшення сукупного національного продукту за рахунок 

поліпшення зазначених вище показників і складових їх компонентів. 

Будь-яка цілеспрямована виробнича діяльність спрямована на 

досягнення певного результату, ефекту. Ефект – дія, результат чого-

небудь. У загальному виді ефект може бути визначений як абсолютна 

кількісна величина, що характеризує результат діяльності (ефект = 

результат). 

Але отримання результату пов'язане з певними витратами. 

Відношення результату до витрат, що пов'язані з його досягненням, у 

загальному випадку називається ефективністю. Тобто ефективність – це 

якісна, відносна характеристика результату діяльності (ефективність = 

результат / витрати). 

Продуктивність праці – показник економічної ефективності 

трудової діяльності працівників. Вона визначається співвідношенням 

кількості виробленої продукції чи послуг та витрат праці, тобто 

виробітком на одиницю витрат праці. Але ефективність праці не 

вичерпується тільки її економічною складовою. 

Поняття «ефективність праці» ширше за поняття «продуктивність 

праці» та включає окрім економічного (власно продуктивність праці) ще і 

психологічний та соціальний аспекти. 

Психофізіологічну ефективність праці визначають за впливом 

трудового процесу на організм людини. З цієї точки зору, ефективною 

може бути визнана тільки така праця, яка поряд з певною продуктивністю 

забезпечує відповідні норми санітарно-гігієнічних умов та безпеки, 

достатню змістовність праці та дотримання меж її розподілу, можливість 



 

37 

всебічного розвитку фізичних, розумових сил та здібностей людини у 

процесі праці, попередження негативного впливу виробничого оточення 

на працівника.  

Це обумовлює поняття соціальної ефективності праці, яке містить 

вимогу гармонійного розвитку особи кожного працівника, підвищення 

його кваліфікації та розширення виробничого профілю, формування 

позитивного соціального клімату у трудових колективах, посилення 

соціально-політичної активності та вдосконалення всього образу життя. 

Якщо не забезпечується психофізіологічна та соціальна ефективність 

праці, то неодмінно знижуються і темпи зростання продуктивності праці. 

Тому урахування ефективності праці у всіх її аспектах потрібно під 

час визначенні чинників та резервів зростання продуктивності праці. 

Зростання продуктивності праці відбувається в результаті 

збільшення фонду робочого часу завдяки скороченню внутрішньо-змінних 

простоїв за допомогою ліквідації мікротравм або зниження їх кількості, а 

також завдяки запобіганню передчасного стомлення за допомогою 

раціоналізації та покращення умов праці й введенню оптимальних 

режимів праці й відпочинку та інших заходів, які сприяють підвищенню 

ефективності використання робочого часу. 

Крім того, слід звернути увагу на соціальні результати впливу умов 

праці на працівників. 

До позитивних соціальних результатів можна віднести: 

– ступінь сприятливого впливу процесу праці на здоров’я людини та 

розвиток її особистості; стан здоров’я, ставлення до праці; соціальну 

активність; максимальне задоволення однією з найвагоміших потреб 

людини – потреби в сприятливих умовах праці і безпосередньо пов’язаної 

з цим потреби в змістовній, творчій, високопродуктивній праці; зміцнення 

здоров’я. 
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Негативний соціальний результат містить зниження творчої 

активності, зацікавленості в праці, зниження трудової дисципліни, 

зростання плинності кадрів внаслідок несприятливих умов праці. 

За продуктивністю праці Україна значно відстає від передових 

держав. Причин цього положення багато і як наслідок існує багато 

способів підвищення продуктивності праці. У першу чергу, значні резерви 

зростання продуктивності праці криються в питаннях створення 

оптимальних умов праці на робочому місці. Від людини, що працює в 

запиленій, загазованій атмосфері, у колективі, який постійно змінюється, 

на травмо-небезпечному устаткуванні, чекати високої продуктивності 

праці не варто. Не можна забувати також, що в Україні щорічно на 

виробництві від травм гине близько 1,6 тис. чоловік, інвалідами стають 

більше 3 тис. травмуються більше 30 тис. 

За сприятливих умов праці працездатність людини підвищується 

тому, що не витрачаються зайві зусилля на захист організму від дії 

несприятливих чинників. Окрім того, більш ефективно використовується 

робочий час за рахунок зменшення втрат його через тимчасову 

непрацездатність працівників. За рядом експертних оцінок загальна 

захворюваність працюючого населення, приблизно на 25-30% пов'язана з 

несприятливими умовами праці на робочому місці. 

Існують експертні дані, що раціональний комплекс заходів, 

спрямований на поліпшення умов праці, може забезпечити збільшення 

продуктивності праці на 15-20%. 

Методика розрахунку соціально-економічну ефективності  проведених 

заходів щодо поліпшення умов праці 

4.1 Річна економія від зниження плинності кадрів: 
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11 , (4.1) 



 

39 

де Д – показник втрат, в залежності від річного виробітку працівника;  

ВР – річний виробіток одного працівника; ТК – показник плинності 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. 

4.2 Річний економічний ефект становить: 

KEEЕ HTP  , (4.2) 

де ЕТ – річна економія від зниження плинності кадрів; ЕН – нормативний 

коефіцієнт ефективності; К –витрати на впровадження заходів. 

4.3 Термін окупності одноразових витрат: 

TE

K
Т  . (4.3) 

 

Приклад розрахунку соціально-економічну ефективності  проведених 

заходів щодо поліпшення умов праці 

Приклад 4.1. Розрахувати соціально-економічну ефективність 

проведених заходів щодо поліпшення умов праці, враховуючи, що 

плинність кадрів знизилася з 112 до 68 чол. Коефіцієнт плинності змінився 

з 17,8 до 13,6. Річне виробництво на одного працівника становить 

180000 грн. Показник втрат залежно від річного виробітку працівника 

0,037. Коефіцієнт плинності через несприятливі умов праці знизився після 

впровадження з 0,16 до 0,14. Витрати на впровадження заходів склали 

50000 грн. 

Розв’язання 

Економічна ефективність визначається наступним чином: 

Річна економія ви зниження плинності кадрів: 
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ТВДЕ 










2

11 ,  

де Д – показник втрат, в залежності від річного виробітку працівника;  

ВР – річний виробіток одного працівника; ТК – показник плинності 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: 

50,2464014,0
8,17

6,13
1112180000037,0 








TЕ  грн. 

Річний економічний ефект становить: 

KEEЕ HTP  ,  

де ЕТ – річна економія від зниження плинності кадрів; ЕН – нормативний 

коефіцієнт ефективності; К –витрати на впровадження заходів. 

50,206405000008,050,24640 ГЕ  грн. 

Термін окупності одноразових витрат: 

42,2
50,20640

50000


TE

K
Т року.  

Оскільки отриманий при розрахунку термін окупності (2,42 року) 

значно менше нормативного (12,5 років), то проведення заходів 

економічно ефективно. 

Приклад 4.2. Зробити розрахунок соціально-економічної 

ефективності комплексу заходів щодо поліпшення умов праці на заводі 

ЖБК, що дозволили скоротити втрати працездатності працівників з 112 до 

68 днів. При цьому середньооблікова кількість працівників скоротилася з 

538 до 504 чол. 
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Середньоденна зарплата одного працівника зросла з 400 до 450 грн в 

день, середній виробіток одного робочого склав 1116 грн, коефіцієнт втрат 

організації в залежності від змінного виробітку робочого 0,36, коефіцієнт 

матеріальних наслідків нещасних випадків 1,2. Витрати на впровадження 

заходів склали 200000 грн. 

Розв’язання 

Економічна ефективність визначається в такий послідовності. 

Показник непрацездатності з травматизму: 

– до впровадження заходів: 

1

1
НТ

Р

Д
Е

1000
1


 ,  

де, Д1 – втрата працездатності працівників до впровадження заходів;  

Р1 – середньоспискова чисельність працівників до впровадження заходів. 

2,208
538

1000112
1 


НТЕ , 

– після впровадження заходів:  

2

2
НТ

Р

Д
Е

1000
2


 ,  

де, Д2 – втрата працездатності працівників після впровадження заходів;  

Р2 – середньоспискова чисельність працівників після впровадження 

заходів. 

9,134
504

100068
2 


НТЕ . 

Визначення річної економії за рахунок матеріальних наслідків від 

нещасних випадків: 

  









1

2
1 136,0

НТ

НТ
РМПСР

Е

Е
ВКЗДЕ ,  

де Д1 – втрати працездатності працівників до впровадження заходів;  

ЗС – середня заробітна плата одного працівника до впровадження заходів; 
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КМП – коефіцієнт матеріальних наслідків нещасних випадків;  

ВР – середньоденна виробітка одного працівника; ЕНТ1 – показник 

непрацездатності по травматизму до впровадження заходів; ЕНТ2 – 

показник непрацездатності по травматизму до впровадження заходів. 

  96,34768
2,208

9,134
1111636,02,1400112 








РЕ  грн. 

Річний економічний ефект складе: 

96,1876820000008,096,34768  НР ЕКДЕ  грн.  

Визначення терміну окупності витрат 

66,10
96,18768

200000


РЕ

К
Т  років.  

У зв'язку з тим, що розрахунковий термін окупності (10,66 років) 

менше нормативного (12,5 років), то проведені заходи щодо поліпшення 

праці є економічно ефективними. 

 

Завдання до теми 

Завдання № 4.1. Розрахувати соціально-економічну ефективність 

проведених заходів щодо поліпшення умов праці. Вихідні дані згідно з 

варіантом наведені в табл. 4.1. 

 

Таблиця 4.1 – Вихідні дані для розрахунку соціально-економічної 

ефективності проведених заходів щодо поліпшення умов праці 

Показник 
Варіант 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 

Початкова плинність кадрів, осіб 134 157 200 342 167 

Плинність кадрів після 

впровадження заходів, осіб 
74 89 103 157 98 
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Продовження таблиці 4.1 

1 2 3 4 5 6 

Початковий коефіцієнт 

плинності кадрів, % 
18 19 20 23 19 

Коефіцієнт плинності кадрів 

після впровадження заходів, % 
15,6 16,3 17,7 18,1 17,1 

Річне виробництво на одного 

працівника, тис.грн 
170 175 190 200 185 

Показник втрат залежно від 

річного виробітку працівника 
0,04 0,045 0,05 0,06 0,05 

Початковий коефіцієнт 

плинності кадрів через 

несприятливі умови праці 

0,14 0,15 0,16 0,17 0,16 

Коефіцієнт плинності кадрів 

через несприятливі умови праці 

після впровадження заходів 

0,12 0,13 0,14 0,15 0,14 

Витрати на впровадження 

заходів склали, тис.грн 
75 200 250 300 240 

 

Завдання № 4.2 Розрахувати соціально-економічну ефективність 

проведених заходів щодо, скорочення втрати працездатності працівників. 

Вихідні дані згідно з варіантом наведені в табл. 4.2. 
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Таблиця 4.2 – Вихідні дані для розрахунку соціально-економічної 

ефективності проведених заходів щодо поліпшення умов праці 

Показник 
Варіант 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 

Початкова кількість втрат 

працездатності працівників, днів 
122 137 160 242 107 

Кількість втрат працездатності 

працівників після провадження 

заходів, днів 

104 109 121 297 68 

Початкова середньооблікова 

кількість працівників, чол 
550 570 620 650 723 

Середньооблікова кількість 

працівників після провадження 

заходів, чол 

519 525 587 599 689 

Середньоденна зарплата одного 

працівника, грн 
350 378 425 467 413 

Середньоденна зарплата одного 

працівника після провадження 

заходів, грн 

370 400 478 500 453 

Середній виробіток одного 

працівника, грн 
980 1200 1500 2000 1300 

Витрати на впровадження 

заходів, тис.грн 
250 300 350 400 250 

 

Контрольні питання 

1. Поясність завдяки чому зростає продуктивність праці людини на 

підприємстві? 
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2. Яке соціальне значення має охорона праці? 

3. Поясніть, що впливає на психофізіологічну ефективність праці? 

4. Наведіть позитивні та негативні наслідки покращення умов праці 

на виробництві. 

5. Поясніть термін «продуктивність праці». 

Література: [1–6]. 

 

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 5 

Тема. Розрахунок величини витрат на під час роботи в 

несприятливих умовах 

Мета: набуття практичних навичок у розрахунку величини витрат на 

під час роботи в несприятливих умовах. 

Короткі теоретичні відомості 

На роботах із шкідливими й небезпечними умовами праці, а також 

роботах, пов'язаних із забрудненням або несприятливими метеорологічними 

умовами, працівникам видають безоплатно за встановленими нормами 

спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту, 

а також мийні та знешкоджувальні засоби. Працівники, які залучаються до 

разових робіт, пов'язаних з ліквідацією наслідків аварій, стихійного лиха 

тощо, що не передбачені трудовим договором, повинні бути забезпечені 

зазначеними засобами. Роботодавець зобов'язаний забезпечити за свій 

рахунок придбання, комплектування, видачу та утримання засобів 

індивідуального захисту відповідно до нормативно-правових актів з охорони 

праці та колективного договору. 

Згідно з колективним договором роботодавець може додатково, понад 

встановлені норми, видавати працівникові певні засоби індивідуального 

захисту, якщо фактичні умови праці цього працівника вимагають їх 

застосування. 
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Економії матеріальних втрат можна досягти за допомогою відміни 

пільг та компенсацій за несприятливі умови праці через недотримання 

відповідних санітарно-гігієнічних вимог і правил безпеки до робочих місць. 

Дотримання таких вимог дає можливість повністю або частково відмінити 

такі пільги, як: 

– скорочений робочий час і додаткова відпустка;  

– підвищення тарифної ставки та пільгової пенсії;  

– лікувально-профілактичне харчування і безкоштовна видача 

молока.  

Всі ці пільги пов'язані зі значними трудовими втратами і 

супроводжуються виплатами додаткових коштів за фактично не 

відпрацьований час. 

Витрати, пов’язані з охороною праці, складаються з наступних: 

1) витрати, пов’язані з відшкодуванням потерпілим у наслідок травм і 

професійних захворювань; 

2) пільги та компенсації за важку роботу та роботу в шкідливих 

умовах; 

3) витрати на профілактику травматизму та захворювань; 

4) витрати на ліквідацію наслідків аварій та нещасних випадків; 

5) штрафи та інші відшкодування. 

Розглядаючи зазначені витрати за їх доцільністю, можна поділити на 

доцільні, частково доцільні і недоцільні витрати. 

Доцільні витрати спрямовані на збереження здоров’я працівників, 

раціональне витрачання ними життєвих сил під час роботи та на відновлення 

працездатності. Вони не лише забезпечують поліпшення умов праці, а й 

сприяють зростанню її продуктивності. 

Частково доцільними вважаються витрати на пільги та компенсації за 

несприятливі умови праці. Ці витрати зменшують негативний вплив 
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шкідливих виробничих чинників на працівників, у той же час їх можна 

уникнути за допомогою приведення умов праці до нормативних. 

Недоцільні витрати – це додаткові витрати до страхового 

відшкодування потерпілим у наслідок травм і профзахворювань, витрати на 

ліквідацію наслідків аварій і нещасних випадків, витрати на штрафні санкції 

та інші відшкодування. Вони обумовлюють підвищення собівартості 

продукції, зниження її обсягу тощо. Частково доцільні й недоцільні витрати 

призводять до збитків підприємства та зниження ефективності виробництва. 

Дослідження свідчать: на підприємствах значно більше витрат 

припадає на пільги та компенсації, що пов'язані з небезпечними й 

шкідливими умовами праці, ніж на охорону праці , заходи щодо запобігання 

виробничого травматизму й захворюваності та нормалізацію умов праці. 

Співвідношення між витратами на поліпшення умов й охорону праці та 

витратами на доплати за несприятливі умови праці, пільгові пенсії та 

додаткові відпустки становить 1:10, а іноді й більше. 

В умовах недосконалості ринкових механізмів усі ці витрати 

відносяться до собівартості продукції, і, в результаті, за недбале ставлення до 

охорони праці на підприємствах розплачуються не їх керівники, а 

суспільство. Діюча система пільг і компенсацій не спонукає керівників 

поліпшувати умови праці, тому що ці витрати розкладаються на всіх 

споживачів і не впливають на економічні результати роботи підприємства 

З іншого боку, штрафні санкції, що сплачуються підприємством у 

разі незадовільної роботи з охорони праці та при наявності фактів 

травмування і профзахворювань працівників, нині досить значні, а тому 

змушують будь-якого роботодавця (уповноважений ним орган) серйозно 

замислитися, що краще – зазнавати збитків (які часом можуть призвести 

навіть до банкрутства), не займаючись охороною праці, чи, не конфліктуючи 

з законом, своєчасно вкладати кошти у профілактичні заходи, що зберігають 

життя і здоров'я людей. 
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Методика розрахунку величини витрат на під час роботи в 

несприятливих умовах 

5.1 Визначення середньої погодинної зарплати 

годР

Р
годCEP

В

ФЗ
C

_

_  , (5.1) 

де РФЗ  – річний фонд заробітної плати, тис.грн.; годРВ _  – відпрацьовано 

працівниками протягом року, тис. люд.-год. 

5.2 Визначення середньої денної зарплати 

днР

Р
днCEP

В

ФЗ
C

_

_  , (5.2) 

де днРВ _  – відпрацьовано працівниками протягом року, тис. люд.-днів. 

5.3 Тривалість робочого року 

Ч

В
T

днівР

P

_
 . (5.3) 

де днівРВ _  – відпрацьовано працівниками протягом року,тис. люд.-днів;  

Ч – загальна чисельність працівників в організації, чол. 

5.4 Витрати на оплату скороченого робочого дня на 1 год 

скорРCEP ЧТCB  . (5.4) 

5.5 Витрати на додаткові відпустки: 

 332211_ ЧДЧДЧДCВ днCEPД  . (5.5) 

де, Д1, Д2, Д3 – кількість додаткових днів відпустки залежно від особливостей 

умов виробництва, днів; Ч1, Ч2, Ч3 – чисельність працівників, що мають 

додаткові дні відпустки залежно від особливостей умов виробництва, чол. 

 

Приклад розрахунку величини витрат на під час роботи в 

несприятливих умовах 

Приклад 5.1. Визначити величину витрат на оплату скороченого 

робочого дня під час роботи в несприятливих умовах. Вихідними даними є: 
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чисельність працівників в організації 2836 чол.; річний фонд заробітної 

плати 19852 тис.грн; відпрацьовано працівниками протягом року 786 тис. 

люд.-днів і 6284 тис.люд.-год.; кількість працівників, які мають скорочений 

робочий день на 1год., 742 

Розв’язання 

Величина витрат підраховується в наступному порядку. 

Визначення середньої погодинної зарплати 

16,3
6284

19852

_


годР

Р
CEP

В

ФЗ
C  грн/люд.-год.  

Тривалість робочого року 

277
2836

786000_


Ч

В
T

днівР

P  днів.  

Витрати на оплату скороченого робочого дня на 1 год 

49,64974227716,3  скорРCEP ЧТCB  тис.грн.  

Отже, величина витрат на оплату скороченого робочого дня під час 

роботи в несприятливих умовах склала 649,49 тис.грн. 

Приклад 5.2. Визначити суму витрат на оплату додаткових відпусток 

при роботі в несприятливих умовах виробництва. Вихідними даними є: 

чисельність працівників 2836 чол., річний фонд заробітної плати працівників 

19852 тис. грн, відпрацьовано працівниками протягом року 786 тис. люд.-

днів. тривалість додаткових відпусток склала: 6 днів – 842 чол., 12 днів – 124 

чол., 18 днів – 685 чол. 

Розв’язання 

Величина витрат для оплати відпусток визначається у послідовності.  

Середньоденна заробітна плата становить: 

26,25
786

19852
_ ДCEPC  грн/люд.-ден. (5) 

Витрати на додаткові відпустки: 
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  66,4766851812412842626,25 ДВ  тис.грн. (5) 

Отже, сума витрат на оплату додаткових відпусток під час роботи в 

несприятливих умовах виробництва склала 476,66 тис.грн. 

 

Завдання до теми 

Завдання № 5.1. Визначити величину витрат на оплату скороченого 

робочого дня під час роботи в несприятливих умовах. Вихідні дані згідно з 

варіантом наведені в табл. 5.1. 

 

Таблиця 5.1 – Вихідні дані для розрахунку величини витрат на оплату 

скороченого робочого дня під час роботи в несприятливих умовах 

Показник 
Варіант 

1 2 3 4 5 

Чисельність працівників в 

організації, чол. 
3500 3700 4000 2500 2000 

Річний фонд заробітної плати, 

тис.грн 
21,2 27,9 37,5 25,4 20,5 

Відпрацьовано працівниками 

протягом року, тис. люд.-днів 
800 900 1000 750 730 

Відпрацьовано працівниками 

протягом року, тис.люд.-год 
2,963 3,249 3,61 2,71 2,64 

Кількість працівників, які мають 

скорочений робочий день на 1 

год., чол. 

650 720 800 600 550 

 

Завдання № 5.2. Визначити суму витрат на оплату додаткових 

відпусток під час роботи в несприятливих умовах виробництва. Вихідні дані 

згідно з варіантом наведені в табл. 5.2. 
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Таблиця 5.2 – Вихідні дані для розрахунку величини витрат на оплату 

додаткових відпусток при роботі в несприятливих умовах виробництва 

Показник 
Варіант 

1 2 3 4 5 

Чисельність працівників в 

організації, чол 
3500 3700 4000 2500 2000 

Річний фонд заробітної плати, 

тис.грн 
21,2 27,9 37,5 25,4 20,5 

Відпрацьовано працівниками 

протягом року, тис. люд.-днів 
800 900 1000 750 730 

Кількість працівників, які мають 

скорочений робочий день на 1 

год., чол (Ч1 / Ч2 / Ч3) 

125 / 

230 / 

121 

250 / 

130 / 

210 

350 / 

230 / 

128 

105 / 

135 / 

102 

95 / 

120 / 

145 

Кількість додаткових днів 

відпустки залежно від 

особливостей умов виробництва, 

днів (Д1 / Д2 / Д3) 

6 / 12 / 

18 

6 / 12 / 

18 

6 / 12 / 

18 

6 / 12 / 

18 

6 / 12 / 

18 

 

Контрольні питання 

1. Поясність яким чином можна досягти економії матеріальних втрат у 

разі несприятливих умов праці? 

2. Яке значення мають штрафні санкції при недотримані умов праці? 

3. Поясніть з чого складаються доцільні витрати на охорону праці. 

4. Поясніть з чого складаються частково доцільні витрати на охорону 

праці. 

5. Поясніть з чого складаються недоцільні витрати на охорону праці. 

Література: [1–6]. 
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2 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

З метою забезпечення більш гнучкого механізму комплексного 

оцінювання рівня засвоєння матеріалу пропонується рейтингова система 

оцінювання. За цією системою рівень виконання завдань оцінюється 

сумою балів, одержаних за показниками. 

 

Розподіл балів, що отримують студенти 

 

Види занять Максимальна 

сума балів 

Лекції 10 

Практичні заняття 30 

Поточний контроль: 

– змістовий модуль № 1 – 15 балів; 

– змістовий модуль № 2 – 15 балів; 

– самостійна робота, реферати – 10балів 

40 

Іспит 20 

Усього  100 

 

10. Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), 

практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно  

 

зараховано 
82-89 В 

добре 
74-81 С 

64-73 D 
задовільно 

60-63 Е  

35-59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного 

складання 

0-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 



 

53 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 

 

1. Чабан В. Й., Засанська С. В. Соціально-економічні основи 

охорони праці: Навчальний посібник. Рівне: НУВГП, 2012. 224 с. 

2. Стеценко С. Г. Демографічна статистика з основами демографії. 

Київ: Вища школа, 2005. 414 с. 

3. Кузьмінова Л. Л., Швальова Л. Н. Економічні розрахунки по 

безпеці в будівництві. Київ: Вища школа, 2003. 125 с. 

4. Жидецькнй В. Ц., Джигирей В. С., Мельннков О. В. Основи 

охорони праці. Львів: Афіша, 2000. 350 с. 

5. Ярошевська В. М., Дубінський П. М., Прокопчук Н. М. Охорона 

праці. Київ: Вища школа, 1993.  312 с. 

6. Гогіташвілі Г. Г. Система управління охороною праці. Львів: 

Афіша, 2002. 316 с. 



 

54 

Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт з навчальної 

дисципліни «Соціально-економічні основи охорони праці» для студентів 

усіх форм навчання зі спеціальності 263 – «Цивільна безпека» 
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