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ВСТУП 

З метою поглиблення вивчення дисципліни «Соціально-економічні осно-

ви охорони праці» та набуття вмінь і навичок для самостійних кваліфікованих 

розрахунків, аналізу та висновків у процесі вивчення дисципліни, студенти за 

спеціальністю  263 – Цивільна безпека, освітня програма «Охорона праці» ви-

конують курсову роботу (КР). 

Дані методичні рекомендації визначають порядок виконання, обсяг, зміст 

КР і порядок її захисту. 

Обсяг курсової роботи: пояснювальна записка – 15 … 25 аркушів, в якій 

приводяться відповідні розрахунки; графічна частина виконується на листі фо-

рмату А3. Захищена робота є допуском до заліку. Усього на  курсову роботу 

передбачено 10 годин самостійної роботи. 

На захист допускаються КР, що перевірені і підписані керівником. Для 

доповіді студентові надається до 5 хвилин. В доповіді необхідно привести ос-

новні результати проведених розрахунків, описати основний апарат, сформу-

лювати умови підвищення ефективності його роботи. Після доповіді студент 

відповідає на запитання керівника КР. Якість КР і рівень його захисту в балах 

керівник оцінює згідно Положення про рейтингову систему оцінювання.  

Оцінка в 0 балів виставляється за використання (плагіат) матеріалів ін-

ших студентів або при повній нездатності студента захистити основні поло-

ження КР.  

Захищена КР (зшита пояснювальна записка) здається на кафедру ОП та 

БЖД для зберігання. 
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1 Соціально-економічне значення охорони праці 
 

Економічне значення охорони праці визначається ефективністю заходів з 

покращення умов і підвищення безпеки праці та є економічним виразом соціа-

льної значущості охорони праці. 

Тобто, економічне значення охорони праці оцінюється за результатами, 

отриманими при зміні соціальних показників шляхом 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 і ефективність використання обладнан-

ня досягається шляхом зниження простоїв протягом зміни внаслідок погіршен-

ня самопочуття через умови праці та мікротравми. При комплексній дії на лю-

дину декількох шкідливих виробничих чинників простої на робочому місці мо-

жуть досягати 20...40% за зміну через виробничий травматизм та погане само-

почуття. Зростання непродуктивних витрат часу, а значить, і праці, обумовлю-

ється також поганою організацією робочих місць: без урахування органометри-

чних вимог виникає необхідність виконання зайвих рухів та докладання додат-

кових фізичних зусиль через незручне положення, невдале розташування орга-

нів управління обладнанням і невдале конструктивне оформлення робочих 

місць. В результаті поліпшення умов праці нормалізується психологічний клі-

мат в трудовому колективі, підвищується налагодженість в роботі, зростає про-

дуктивність праці. 

Збільшення фонду робочого часу досягається скороченням цілодобових 

втрат на виробничий травматизм та неявки на роботу. Шкідливі умови праці 

суттєво впливають не тільки на виникнення професійних захворювань, а й на 

виникнення і тривалість загальних захворювань. 
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Економії матеріальних втрат можна досягти шляхом відміни пільг та 

компенсацій за несприятливі умови праці через недотримання відповідних са-

нітарно-гігієнічних вимог і правил безпеки до робочих місць. Дотримання та-

ких вимог дає можливість повністю або частково відмінити такі пільги, як: ско-

рочений 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 супроводжу-

ються виплатами додаткових коштів за фактично не відпрацьований час. 

На підприємствах спостерігається висока плинність кадрів серед праців-

ників, робота яких пов’язана з важкою фізичною працею, несприятливими сані-

тарно-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. 

Європейська модель економічного стимулювання охорони праці. Поліпшення 

умов і охорони праці, що відповідає інтересам не тільки безпосередньо праців-

ників, а й підприємців та всього суспільства в цілому, в умовах ринку тісно 

пов’язано з економічним стимулюванням роботодавців. 

Стимулювання заходів щодо охорони праці здійснюється згідно з розділом ІV 

«Стимулювання охорони праці» Закону України «Про охорону праці». Так,  

ст. 25 «Економічне стимулювання охорони праці» визначає, що до працівників 

підприємств можуть застосовуватися будь-які заохочення за активну участь та 

ініціативу у здійсненні заходів щодо підвищення безпеки й поліпшення умов 

праці. Види заохочень визначаються колективним договором (угодою, трудо-

вим договором). 

Порядок пільгового оподаткування коштів, спрямованих на заходи щодо 

охорони праці, накреслений чинним законодавством про оподаткування. 

Економічне стимулювання націлено насамперед на посилення діяльності та за-

інтересованості підприємств у поліпшенні умов праці на робочих місцях, а та-

кож підвищення економічної відповідальності власників (адміністрації) підпри-

ємств за шкоду, заподіяну несприятливими умовами праці. 
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Необхідність розробки й застосування економічних методів (економічно-

го механізму) впливу на охорону праці, стимулювання всіх осіб та підрозділів, 

які беруть участь у виробничих процесах, забезпечують і формують рівень без-

печного виконання робіт, спричинена неефективністю чинних нині на підпри-

ємствах адміністративних форм і методів управління, оскільки останні не 

пов’язують стан охорони праці з оцінкою кінцевих результатів загальногоспо-

дарської діяльності окремих колективів та підрозділів, з виконанням конкрет-

ними особами посадових чи функціональних обов’язків. Враховуючи це, вимо-

гам охорони праці слід надати економічну інтерпретацію, поєднати показники 

оцінки результатів діяльності з економічними важелями впливу на порушників 

правил і норм. Необхідно створити ефективну систему стимулювання та моти-

вації організації й виконання безпечних трудових процесів на основі економіч-

ної відповідальності. 

На практиці під економічним регулюванням розуміють матеріальну (фі-

нансову) заінтересованість і відповідальність підрозділів, служб та відділів (ор-

ганізаторів і керівників виробництв) за створення умов для безпечної праці, з 

одного боку, й додержання встановлених норм і правил, роботу без травм і ава-

рій безпосередніх виконавців – з другого. Питання полягає лише в тому, як ви-

конати це практично, як конкретно змусити економіку працювати на безпеку. 

З ухваленням Закону «Про охорону праці» та підзаконних актів виникла реаль-

на можливість переходу до нових форм мотивації організації та безпечного ви-

конання робіт передусім за допомогою економічного механізму на основі ці-

льових методів. Економіко-цільовий підхід на виробничому рівні передбачає : 

 умови й порядок взаємного пред’явлення економічних санкцій (пре-

тензій, позовів) до виконавців щодо відшкодування заподіяної шкоди внаслідок 

порушення правил безпеки та до посадових осіб (за не створення нормативних 

умов для безпечного виконання робіт); 

 поєднання економічних показників діяльності підрозділів і посадових 

осіб зі станом охорони праці та виконанням (невиконанням) цільових завдань; 
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встановлення оплати праці з урахуванням необхідності додержання в процесі 

виробничої діяльності норм і правил безпеки; 

 встановлення відповідних доплат за роботу в шкідливих та небезпеч-

них умовах; 

 стимулювання (заохочення) підрозділів і працівників за роботу без 

травм, аварій, професійних захворювань, за високий рівень організації роботи в 

галузі охорони праці, як це передбачає ст. 29 Закону. 

Досвід розвинутих країн у галузі охорони праці свідчить про те, що по-

ліпшенню умов праці сприяють заходи: 

– податкові пільги на засоби, спрямовані на оздоровлення умов праці; 

диференціювання страхових внесків залежно від частоти й тяжкості травматиз-

му і професійних захворювань; 

– впровадження санкцій за бездіяльність власників щодо поліпшення 

умов охорони праці. 

Узагальнюючи досвід розвинутих країн з економічного стимулювання, 

Європейський фонд поліпшення умов життя і праці (одна з організацій Євро-

пейського Союзу) визначає, що більшість існуючих нині систем базується на 

прецедентах, тобто на інформації про нещасні випадки, що спричиняють ви-

плату компенсації. Подібний підхід сам по собі є доказом того, що вплив еко-

номічного стимулювання обмежений. Фонд пропонує інноваційну модель, що 

містить ряд економічних стимулів, здатних позитивно впливати на поліпшення 

виробничого середовища. 

Запропонована Європейським фондом поліпшення умов життя і праці 

модель акцентує увагу на ідентифікації майбутніх ризиків, так само як і на іс-

нуючих, а також на визначенні зусиль щодо їх зниження. Основними елемента-

ми цієї моделі є: 

 зменшення страхового внеску в системі обов’язкового соціального 

страхування від нещасних випадків на виробництві, особливо завдяки зусиллям 

зі зниження ризиків порівняно з рівнями, встановленими нормативними актами; 
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 встановлення повно розмірного внеску залежно від максимального су-

купного ризику (більшість систем страхування розраховує внесок за середнім 

ризиком) за допомогою трьох елементів: 

    а) базового компонента, який покриває адміністративні витрати та надто ви-

сокі виплати компенсацій потерпілим унаслідок нещасних випадків, що іноді 

мають місце при однакових ризиках; 

    б) галузевого компонента, пов’язаного з різними ризиками в різних галузях 

господарства; 

   в) функціонального компонента, пов’язаного з максимальним ризиком на ро-

бочому місці; 

– можливість для компаній одержувати бонуси (у вигляді скорочення по-

вномасштабних внесків) через вжиття заходів різного характеру щодо поліп-

шення виробничого середовища, такі як: 

   а) суб-бонус для підприємств, що докладають більше результативних зусиль у 

цій галузі порівняно зі своїми конкурентами – скорочує функціональний ком-

понент, пов’язаний з ризиками на робочому місці; 

   б) суб-бонус за зусилля, пов’язані з вирішенням загальної проблеми для галузі 

чи виду робіт, – може зменшити компонент галузі або виду виробництва; 

   в) суб-бонус, що стосується спеціальних проблем підприємства; 

– фінансування консультацій з попередження травматизму на малих і се-

редніх підприємствах; 

– допомога з інвестиціями (наприклад, під час підписання контракту про 

значні капітальні вкладення в поліпшення умов та підвищення безпеки праці на 

робочих місцях); 

– видача ярликів (за типом знаків якості продукції) для робочих місць, на 

яких досягнуто високого рівня умов праці, що може бути корисним у створенні 

надійного іміджу компанії на ринку. 
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Основними елементами в розробці нової системи є: 

 розмір стимулу, тобто економічної вигоди порівняно з витратами; 

 ефективність системи з точки зору можливості оцінити і продемон-

струвати поліпшення в охороні праці та надійності системи стосовно одного пі-

дприємства (у найбільш широкому розумінні цього поняття); 

 позитивний вплив системи на поліпшення здоров’я і підвищення без-

пеки, тобто на зниження ризиків одержання травм чи профзахворювань; 

 величина компенсації у зв’язку з виробничою травмою та її межа; 

ступінь захисту малих і середніх підприємств від статистичних коливань при 

оцінці фінансової віддачі стимулюючих виплат; 

 управління системою та його вартість. 

Як вихідні пропонуються такі основні умови: 

1. Підприємець є юридичною особою, що одержує вигоду в результаті 

економічного стимулювання заходів щодо поліпшення виробничого середови-

ща. Тому він і становить об’єкт, якому пропонуються стимули. Однак запропо-

новані заходи передбачають використання соціальних ресурсів підприємства. 

Це визначає необхідність співробітництва між усіма заінтересованими сторо-

нами для вжиття заходів щодо попередження виробничого збитку. 

2. Економічне стимулювання націлене на таке поліпшення виробничого 

середовища, яке виходить за межі вимог законодавства, що встановлює норми у 

цій галузі. 

Оскільки поліпшення виробничого середовища понад установлені зако-

нами норми є справою дорогою, то для досягнення високих критеріїв існує явна 

потреба в економічному стимулюванні. Тому економічне стимулювання пропо-

нується не як заміна, а як доповнення до норм законодавства про охорону пра-

ці. Однак воно може застосовуватися і на підприємствах, де стан охорони праці 

не відповідає вимогам законодавства. 

Слід пам’ятати, що атестація є одним із прийомів створення і підтримки 

належного рівня охорони праці і є комплексною оцінкою кожного робочого мі-
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сця на його відповідність передовому науково-технічному рівню виробництва, 

гігієнічним нормам праці, психофізіологічним параметрам працюючого.  

 

2 Оцінка стану охорони праці 

Основною метою атестації є регулювання відношень між роботодавцем 

(або уповноваженого ним органом) і працюючими в сфері реалізації їхніх прав 

на здорові і безпечні умови праці, пільгове пенсійне забезпечення, пільги і ком-

пенсації за роботу у небезпечних і шкідливих умовах. Тому атестація прово-

диться на підприємствах, установках і організаціях (далі – підприємства), неза-

лежно від форм власності, видів діяльності, де технологічний процес, викорис-

товуване устаткування і матеріали можуть бути причиною виникнення небез-

печних і шкідливих виробничих чинників. Атестації підлягають робочі місця, 

на яких технологічний процес, обладнання, використовувані сировина і матері-

али можуть бути потенційними джерелами шкідливих і небезпечних факторів.   

За результатами атестації визначаються термінові заходи щодо поліп-

шення умов і безпеки праці, що не вимагають для їхньої розробки і впрова-

дження участі сторонніх організацій і фахівців. Також вирішують питання на-

дання пенсій за віком на пільгових умовах відповідно до Закону України «Про 

пенсійне забезпечення», інших пільг та компенсацій 

За результатами атестації видається наказ по підприємству, а витяги з на-

казу додаються до трудових книжок працівників. 

Матеріали атестації зберігаються протягом 50 років. 

Оцінка стану охорони праці й ефективності заходів для її поліпшення є 

однією з основних задач керування охороною праці. Усі види господарської ді-

яльності так чи інакше впливають на рівень забезпечення охорони праці, під-

вищуючи чи знижуючи його. 

У свою чергу стан охорони праці безпосередньо впливає на показники го-

сподарської діяльності підприємства. 
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Належний рівень охорони праці забезпечується шляхом: 

– доведення параметрів виробничого середовища до норматив них зна-

чень (технічні і технологічні рішення); 

– захисту працівників від впливу небезпечних і шкідливих виробничих 

факторів. 

Поточна оцінка стану охорони праці у виробничих цехах та дільницях 

може бути визначена узагальненим коефіцієнтом рівня охорони праці ц
спК , що є 

середньоарифметичним суми трьох коефіцієнтів: 

 

1
3




 впрбдц
сп

ККК
К , 

де  Кд = Сд /С – коефіцієнт рівня дотримання правил охорони праці ( дC  –

кількість працюючих, що дотримуються правил охорони праці; С - загальна кі-

лькість працюючих); 

Кб = nвб / n – коефіцієнт технічної безпеки обладнання (пвб - кількість 

одиниць обладнання, що відповідає вимогам техніки безпеки і санітарним ви-

могам; п - загальна кількість обладнання); 

Квпр = mcp /m – коефіцієнт виконання планових робіт з охорони праці 

(тср – кількість фактично виконаних запланованих робіт з охорони праці; т –

загальна кількість запланованих робіт за певний відрізок часу). 

Згідно з Єдиною державною системою показників обліку умов і безпеки 

праці визначення цього коефіцієнту виконується комісією в кінці аналізованого 

періоду часу. 

При оцінці ефективності заходів щодо охорони праці користуються суку-

пністю чотирьох груп показників: 

1) показники зміни стану умов праці; 

2) соціальні показники; 

3) економічні показники; 

4) соціально-економічні показники. 
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Зміна стану умов праці оцінюється  на  робочих місцях відповідно до 

ГОСТу 12.0.003.74 «ССБТ Опасные и вредные производственные факторы. 

Классификация».  

При цьому враховуються наступні фактори виробничого середовища: 

– зміна кількості машин і механізмів, виробничих приміщень, що відпові-

дають вимогам стандартів безпеки праці й інших нормативних актів; 

– поліпшення санітарно-гігієнічних показників; 

– зниження вмісту шкідливих речовин у повітрі; 

– поліпшення умов мікроклімату; 

– зниження, рівня шуму і вібрації; 

– поліпшення освітлення та ін.; 

– поліпшення психофізіологічних показників; 

– зниження підвищених фізичних навантажень; 

– зниження нервово-психічних навантажень; 

– поліпшення естетичних показників; 

– раціональна організація робочих місць; 

– благоустрій приміщень і територій; 

– естетичність оформлення інтер’єрів. 

Таким чином зміна стану умов праці за факторами оцінюється різницею 

їхньої абсолютної величин до і після впровадження заходів чи різницею досяг-

нутих або прогнозованих результатів, а також зіставленням відносних показни-

ків, що характеризують ступінь, відповідності тих чи інших факторів граничне 

припустимим концентраціям (ГПК), граничне припустимим рівням (ГПР) чи 

заданим значенням. 

Далі комплексна оцінка зміни умов праці здійснюється з урахуванням 

приросту числа робочих місць, на яких умови праці приведені у відповідність з 

нормативними вимогами. 
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До соціальних показників, що характеризують трудову діяльність нале-

жать наступні: 

– фізіологічні, що характеризують зміни функціонального стану організ-

му людини під впливом виробничої діяльності; 

– психологічні, що характеризують особливості психічної діяльності й 

особистості людини в процесі праці; 

– генетичні, що характеризують вплив умов праці на відтворення робочої 

сили; 

– трудова активність, що характеризує ступінь віддачі виробництв пра-

цівником у процесі його професійної діяльності фізичних, інтелектуальних і 

психологічних здібностей; 

– рівень професійної і загальної захворюваності, пов’язаної з несприятли-

вими умовами праці; 

– чисельність зайнятих на робочих місцях, що відповідає нормативним 

вимогам (як у комплексі, так і за окремими факторами), і скорочення чисельно-

сті працюючих у несприятливих умовах праці; 

– плинність кадрів через незадоволеність умовами праці; 

– пільги і компенсації по скороченню (ослабленню) результатів впливу на 

працюючих несприятливих виробничих факторів, підтримці і відновленню но-

рмального функціонування фізіологічних систем організму при особливих на-

вантаженнях на роботах зі шкідливими і важкими умовами праці; 

– ступінь задоволеності працею; 

– престижність професії. 

До економічних показників реалізації заходів щодо поліпшення стану 

охорони праці належать: 

– пільги і компенсації особам, зайнятим на роботах зі шкідливими і важ-

кими умовами праці; 

– витрати на лікування виробничо-обумовлених і професійних захворю-

вань, а також травм, отриманих на виробництві; 
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– допомога при хворобах, виробничо-обумовлених чи професійних захво-

рюваннях, а також потерпілим у результаті нещасних випадків на виробництві; 

– пенсії інвалідам; 

– витрати на перепідготовку кадрів через їхню плинність, викликану не-

сприятливими умовами праці; 

– зниження випуску продукції, обумовлене тимчасовою непрацездатніс-

тю працівників. 

Соціально-економічні показники носять економічний характер і виража-

ються у вигляді економії чи запобігання втрат живої й упредметненої праці в 

народному господарстві, на підприємствах і в сфері особистого споживання. 

 
3 Методика оцінки соціальної і соціально-економічної ефективності 

заходів щодо покращення охорони праці 

 
Ефективність заходів щодо поліпшення умов і охорони праці оцінюється, 

в першу чергу, за показниками соціальної ефективності, які передбачають ство-

рення умов праці, що відповідають санітарним нормам і вимогам правил безпе-

ки. Покращення умов і охорони праці призводить до зменшення кількості ви-

робничих травм, загальної і професійної захворюваності; до скорочення чисе-

льності працівників, що працюють в умовах, які не відповідають санітарно-

гігієнічним нормам; зменшення кількості випадків виходу на пенсію за інвалід-

ністю внаслідок травматизму чи професійної захворюваності; скорочення 

плинності кадрів через незадовільні умови праці тощо. 

Соціально-економічна ефективність розраховується з метою: 

 економічного обґрунтування планових заходів, необхідних для вибору 

оптимальних варіантів технологічних, ергономічних та організаційних рішень; 

 визначення фактичної ефективності заходів щодо поліпшення умов і 

охорони праці; 

 оцінки результатів управління виробництвом на різних рівнях; 

 розрахунку необхідних витрат для приведення умов праці на робочих 
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місцях у відповідність до нормативних вимог; 

 визначення раціональних розмірів матеріального стимулювання пра-

цівників підприємства, науково-дослідних, конструкторських і проектних орга-

нізацій за розробку і запровадження працеохоронних заходів. 

Оцінка соціально-економічної ефективності працеохоронних заходів 

здійснюється на підприємствах усіх форм власності, у тому числі на робочому 

місці, дільниці, в цеху. Вона може визначатися також по галузі та в державі в 

цілому. 

Показники соціальної і соціально-економічної ефективності розрахову-

ються як відношення величин соціальних або соціально-економічних результа-

тів до витрат, необхідних для їх здійснення. Такі показники характеризують кі-

лькість умовних одиниць сукупного об’єму соціального чи соціально-

економічного результату в розрахунку на одиницю витрат. 

Показники соціальної і соціально-економічної ефективності використо-

вуються для визначення фактичного рівня питомих витрат, необхідних для зме-

ншення кількості працюючих у незадовільних умовах, зниження рівня травма-

тизму, захворюваності, плинності кадрів на різних підприємствах та в економі-

ці в цілому. 

Оцінювати економічні аспекти охорони праці слід за допомогою методів 

оцінки соціальної й економічної ефективності заходів по створенню умов праці, 

що відповідають чинним нормативним актам з охорони праці. 

Для оцінки соціальної ефективності заходів з удосконалення умов та охо-

рони праці використовуються такі показники: 

1. Скорочення кількості робочих місць (ΔК), що не відповідають вимогам 

нормативних актів щодо безпеки праці, розраховується за формулою: 

 

100
3

21





К
ККК , % 

де К1, К2 – кількість робочих місць, що не відповідають санітарним нор-

мам до і після проведення заходів; 

К3 – загальна кількість робочих місць. 
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2. Скорочення чисельності працівників (ΔЧ), які працюють в умовах, що 

не відповідають санітарним нормам, визначається за формулою: 

100
3

21





Ч
ЧЧЧ , % 

де Ч1, Ч2 – чисельність працівників, які працюють в умовах, що не відпо-
відають санітарним нормам до і після здійснення заходу, осіб.; Ч3 – річна сере-
дньооблікова чисельність працівників, осіб. 

3. Збільшення кількості машин, механізмів (ΔМ) та виробничих примі-
щень (ΔБ), приведених до вимог норм охорони праці, визначається за форму-
лами: 
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де М1, М2 – кількість машин, механізмів, що не відповідають норматив-
ним вимогам до і після проведення заходу, шт.;  М3 – загальна кількість машин і 
механізмів, шт.; Б1, Б2 – кількість виробничих приміщень, які не відповідають 
нормативним вимогам до і після здійснення заходу, шт.; збільшення кількості 
машин, механізмів і виробничих приміщень, приведених у відповідність до ви-
мог нормативних актів; Б3 – загальна кількість виробничих приміщень, шт.  

4. Зменшення коефіцієнта частоти травматизму (ΔКч) визначається за фо-
рмулою: 
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де N1, N2 – кількість випадків травматизму відповідно до і після прове-
дення заходу; Ч3 – річна середньооблікова чисельність працівників, осіб.  

5. Зменшення коефіцієнта тяжкості травматизму (ΔКТ) розраховується за 
формулою: 
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де Д1, Д2 – кількість днів непрацездатності через травматизм відповідно 
до і після здійснення заходу. 
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6. Зменшення коефіцієнта частоти професійних захворювань через не-
сприятливі умови праці: 
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ЗЗК , 

де З1, З2 – кількість випадків професійних захворювань відповідно до і  
після проведення заходу. 

7. Зменшення коефіцієнта тяжкості захворювання: 
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де Дз1, Дз2 – кількість днів тимчасової непрацездатності через хвороби ві-
дповідно до проведення заходу і після проведення; Nз1, Nз2 – кількість випадків 
захворювання відповідно до і після проведення заходу. 

8. Зменшення кількості випадків виходу на пенсію зі інвалідністю внаслі-
док травматизму чи професійного захворювання: 
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і , 

де Чі1, ЧІ2 – чисельність працівників, що стали інвалідами до і після прове-
дення заходу, осіб. 

9. Скорочення плинності кадрів через несприятливі умови праці: 
 

100
3
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Ч

ЧЧЧ ПП
П , 

де ЧП1, ЧП2 – кількість працівників, що звільнилися за власним бажанням 
через несприятливі умови праці відповідно до і після проведення заходу, осіб. 

За даними досліджень, комплекс заходів з поліпшення умов праці може 
забезпечити приріст продуктивності праці на 15–20%. Так, нормалізація освіт-
лення робочих місць збільшує продуктивність праці па 6–13% та скорочує брак 
на 25%. Раціональна організація робочого місця підвищує продуктивність праці 
на 21%, раціональне фарбування робочих приміщень – на 2–5%. 
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Економічне обґрунтування заходів щодо поліпшення умов і охорони пра-
ці здійснюється в наступному порядку: 

 визначається набір заходів, що ґрунтуються на вихідних даних про 
необхідну зміну стану умов праці на основі визначених соціальних показників 
за базовим і впроваджуваним варіантами: 

 визначаються витрати на реалізацію заходів; 

 розраховується соціальна і соціально-економічна ефективність; 

 розраховується економічний ефект за результатами здійснення захо-
дів. 

 

4 Зміст розрахунково-графічного завдання 

Охорона праці відіграє важливу роль як суспільний чинник, оскільки 

якими б вагомими не були трудові здобутки, вони не можуть компенсувати лю-

дині втраченого здоров’я, а тим більше життя. Слід пам’ятати, що стан охорони 

праці є показником соціального й науково-технічного розвитку держави. Умови 

праці, що відповідають нормативним вимогам, дозволяють якщо не уникнути, 

то хоча б скоротити захворюваність, пов’язану з виробництвом. Турбота про 

здоров’я людини – найголовніше завдання держави. 

Адже саме за сприятливих умов праці людина здатна працювати високопродук-

тивно, створювати необхідний матеріальний потенціал суспільства, добробут 

усіх громадян. 

Соціальна ефективність – це збереження здоров’я і полегшення праці ро-

бітників, зменшення кількості робітників, які займаються тяжкою фізичною 

працею, а також зазнають дії шкідливих виробничих факторів. 

Окрім соціального, охорона праці має важливе економічне значення – це 

висока продуктивність праці, зниження витрат на оплату лікарняних, компен-

сації за важкі, небезпечні й шкідливі умови праці тощо. 
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На прикладі деяких з цих показників дипломант підраховує економічну 

ефективність від впровадження розроблених ним у цьому розділі заходів щодо 

поліпшення умов праці і пожежної безпеки. 

Економічну ефективність від розроблених та впроваджених заходів щодо 

поліпшення умов праці і пожежної безпеки можна підраховувати за такими по-

казниками: 

1. Умовне вивільнення чисельності працівників у результаті впроваджен-

ня заходів з охорони праці – розраховують за формулою: 

 

                                  УВПч = [(ВРЧб - ВРЧп) / (Ф – ВРЧп)] · Ч, люд., 

де ВРЧб, ВРЧп – втрати робочого часу через травматизм і захворюваність до 

і після впровадження заходів (базовий рік) на одного працюючого, люд.-дн.; 

Ф – річний фонд робочого часу одного працюючого (базовий), люд.-дн.; 

Ч – середньорічна розрахункова чисельність працюючих, люд. 

2. Можливе зростання продуктивності праці при постійній чисельності 

працюючих розраховують за формулою: 

 

П = 100 · УВПч / (Ч – УВПч), %.  

3. Економію фонду заробітної плати визначають за формулою:  

 

Эзп = УВПч · Зс · (1 + Псс /100), грн., 

де  Зс – середньорічна заробітна плата одного працівника, грн.; 

Псс  –  відсоток відрахувань на соціальне страхування. 

 4. Економію коштів фонду соціального страхування на виплату за лікар-

няними листками непрацездатності визначають за формулою: 

 

Эсс = (Вб / Пб) · [(ВРЧб - ВРЧп) ·Із · К · Ч], грн., 

де  Вб – сума витрат на оплату лікарняних листків за базовий рік, грн.; 

Пб – втрати робочого часу через травматизм, захворюваності в базо-

вому році, люд.-дн.; 
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Із – індекс зростання середньорічної заробітної плати робітників за 

планом; 

К – частка виробничої  обумовленої захворюваності в її загальній ве-

личині (приймають 0,5–0,7). 

Вплив виробничих факторів не обмежується їх роллю як причини профе-

сійних захворювань. Статистичні дані свідчать, що особи, які зазнають дії шкі-

дливих виробничих факторів, частіше хворіють на загальні захворювання(грип, 

розлад органів травлення, запалення легень тощо) і ці хвороби проходять у них 

важче, а процес одужання йде повільніше. Тому важливо визначати показники 

рівня загальної захворюваності. 

Відповідно до додатку 1 наводять дані про захворюваність і травматизм, 

пов’язаний з виробництвом, і розраховують показники інтенсивності випадків 

захворювань (Піз), непрацездатності (Пнп), які припадають на 100 працюючих і 

тривалості захворювання (Птр): 

 

Піз = 100·С/Р, 
Пнп = 100·Д/Р, 

Птр = Д/С, 
де   Р – загальна кількість працюючих; 

Д – кількість днів непрацездатності через захворюваність; 

С – кількість випадків захворювань. 

На основі отриманих показників визначають динаміку загальної захворю-

ваності за відповідний період, що дозволяє оцінити стан охорони праці на 

об’єкті проектування і визначити напрямки забезпечення здорових та безпеч-

них умов праці. Динаміку змін показників захворюваності, а також витрат на 

заходи з охорони праці наводять у вигляді графіків. 

Аналіз на підприємстві чи галузі та розрахунки проводять за останні         

3 роки після чого заповнюють таблицю (дод. А).  
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ЗАВДАННЯ № 1 
 

Використовуючи дані з таблиці 1 розрахувати наступні показники (розра-

хунки здійснюються на основі вищенаведених формул): 

1. Умовне вивільнення чисельності працівників у результаті впроваджен-

ня заходів з охорони праці.  

2. Можливе зростання продуктивності праці при постійній чисельності 

працюючих.  

3. Економію фонду заробітної плати.  

 4. Економію коштів фонду соціального страхування на виплату за лікар-

няними листками непрацездатності.  

 

Таблиця 1 – Розрахунок показників  
 Варіанти (остання цифра номера залікової книжки) 

Показ-
ники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

ВРЧб 40 47 55 67 77 84 90 60 58 75 
ВРЧп 32 36 48 54 63 70 74 46 47 60 

Ф 251 252 250 253 254 255 249 248 256 247 
Ч 51 63 74 85 98 102 123 58 77 89 
Зс 30720 32040 33360 31800 36600 32880 34680 35160 33480 37440 

Псс  2,5 2,7 2,9 2,8 3,0 3,1 4,1 3,8 3,3 3,8 
Вб 4895 5975 7339 8421 11095 10831 12534 8506 7585 11368 
Пб 40 47 55 67 77 84 90 60 58 75 
Із 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,4 2,3 
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ЗАВДАННЯ № 2 
 
 Розробити рекомендації з поліпшення умов праці для підприємств насту-
пних видів економічної діяльності (див. табл. 2). 
 

Таблиця 2 – Рекомендації поліпшення умов праці 
Варіанти (передостання цифра номера залікової книжки) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

Виро-
бницт-
во ме-
блів 

Виро-
бницт-
во еле-
ктрич-
ного     

устат-
куван-

ня 

Виро-
бницт-

во 
комп’

ютерів, 
елект-
ронної 
та оп-
тичної 
проду-

кції 

Виро-
бницт-
во гу-

мових і 
пласт-
масо-
вих 

виро-
бів 

Поліг-
рафіч-
на дія-
льність
, тира-
жуван-
ня за-
писа-
ної ін-
фор-
мації 

Виро-
бницт-
во па-

перу та 
папе-
рових 
виро-

бів 

Обро-
блення 
дере-

вини та 
виго-
тов-

лення 
виро-
бів з 
дере-
вини 

Виро-
бницт-

во 
шкіри, 
виро-
бів зі 
шкіри 
та ін-
ших 

матері-
алів 

Виро-
бницт-
во одя-

гу 

Текс-
тильне 
вироб-
ництво 

 

 

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ 

 

1. В чому полягає соціальне значення охорони праці?  

2. Які соціальні показники залежать від стану безпеки і умов праці? Як 

вони впливають на економічні показники роботи підприємства? 

3. Як і за рахунок чого можна скоротити витрати на пільги і компенсації 

за несприятливі умови праці? 

4. Чи впливає плинність робочих кадрів на економічний стан підприємст-

ва? 

5. Які витрати здійснює підприємство на заходи щодо поліпшення умов 

праці?  

6. Які витрати на охорону праці можна вважати доцільними, частково до-

цільними і недоцільними? 
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7. Які витрати на реалізацію заходів щодо покращення умов праці відно-

сяться до капітальних витрат? 

8. Які витрати на реалізацію заходів щодо покращення умов праці відно-

сяться до поточних (експлуатаційних)? 

9. В чому полягає багатоцільове і одноцільове фінансування заходів щодо 

поліпшення безпеки виробничих процесів? 

10. Як можна визначити ефективність короткотермінових (до одного ро-

ку) витрат на охорону праці? 

11. В чому полягає методика оцінки соціальної та соціально-економічної 

ефективності заходів щодо покращення охорони праці? 

12. З яких показників складається річна економія підприємства, отримана 

за рахунок поліпшення охорони праці? 

13. В якому порядку визначаються заходи по економічному обґрунтуван-

ню щодо поліпшення умов і охорони праці? 

14. В чому полягає спрощена методика визначення ефективності витрат 

на охорону праці? 
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Додаток А  

Статистичні дані, що характеризують стан умов праці об’єкта дослідження 

Показники 
Рік 

   

1 2 3 4 

1 Загальна кількість працюючих, Р,чол.    

2 Наявність можливих шкідливих виробничих факторів 
(ШВФ) у робочий зоні об’єкта дослідження: 

2.1  За наявністю токсичних парів та газів 
2.2 За наявністю пилу 
2.3 За мікрокліматом 
2.4 За шумом 
2.5 За вібрацією 
2.6 За освітленням 
2.7 За електромагнітним випромінюванням 
2.8 За ергономічними параметрами 
2.9 Психофізіологічні фактори 
2.10 По інших шкідливих факторах 

   

3 Наявність можливих небезпечних виробничих факторів 
(НВФ) у робочий зоні об’єкта дослідження: 

3.1 Підвищена напруга в електричному ланцюзі 
3.2 Небезпечні фактори пожежі 
3.3 Інші небезпечні фактори 

   

4 Кількість випадків захворювань, С, і днів непрацездатності 
через захворюваність, Д 

С/Д С/Д С/Д 

5 Показник інтенсивності захворювань, Піз    

6 Показник непрацездатності, Пнп    

7 Показник тривалості захворюваності, Птр    

8 Кількість випадків травматизму, пов’язаного з  
виробництвом 

   

9 Витрати на охорону праці, грн.    
 

Примітка: якщо в результаті досліджень виявлена присутність у робочий зоні 
НШВФ, які можуть при визначених умовах не задовольняти вимогам діючих норма-
тивних документів, то в п. 2,3 ставлять знак «+». 

 

У графічній частині, що виноситься на аркуші А3 має міститься: 
 коротка характеристика підприємства; 
 статистичні дані знесені у таблицю за останні три роки (що аналізуються); 
 рекомендації щодо поліпшення умов праці; 
 графіки чи діаграми згідно додатку 1 (аналіз за три роки); 
 висновки. 



26 

Навчальне видання 
 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ 
 

до виконання  курсової роботи  
на тему 

СОЦІАЛЬНА Й ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ РЕКОМЕНДАЦІЙ  
З ПОЛІПШЕННЯ УМОВ ПРАЦІ  

 

з навчальної дисципліни  
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ 

 

(для студентів за спеціальністю 263 – Цивільна безпека) 
 

Укладачі : НІКІТЧЕНКО Ольга Юріївна, 
   НЕСТЕРЕНКО Світлана Володимирівна 

 

Відповідальний за випуск  М. В. Хворост 

За авторською редакцією  
 

Комп’ютерне верстання І. В. Волосожарової  

 

 

План 2017, поз.  163 М 
 

Підп. до друку  12.05.2017                            Формат 60×84/16 
Друк на ризографі                                          Ум. друк. арк. 1,1 
Тираж 50 пр.                                                    Зам. № 

 
 

Видавець і виготовлювач: 
Харківський національний університет  

міського господарства імені О. М. Бекетова, 
вул. Маршала Бажанова, 17, Харків, 61002 
Електронна адреса: rectorat@kname.edu.ua 

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи:  
ДК № 5328 від 11.04.2017р. 

 


