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4.1. Основні положення державного соціального страхування від 

нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання 
 

4.1.1. Організація страхування від нещасного випадку на виробництві та 

професійних захворювань 

Соціальне страхування – це  система прав і гарантій, спрямованих на матеріальну 

підтримку громадян, передусім тих, які працюють, і членів їхніх сімей у разі втрати ними з 

незалежних від них обставин (захворювання, нещасний випадок, безробіття, досягнення 

пенсійного віку тощо) заробітку, а також здійснення заходів, пов’язаних з охороною здоров’я 

застрахованих осіб. Соціальне страхування є важливим чинником соціального захисту 

населення. 

Згідно зі статтею 5 Закону «Про охорону праці» усі працівники підлягають 

загальнообов’язковому соціальному страхуванню від нещасного випадку і професійного 

захворювання, які спричинили втрату працездатності. Правову основу, економічний 

механізм та організаційну структуру такого страхування визначає Закон України «Про 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві 

та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності». До цього закону 

закладено сучасну систему соціального страхування від нещасних випадків і 

профзахворювань, яка полягає не просто у збиранні внесків з підприємств і виплаті 

компенсацій тим, хто одержав травму чи захворів, а передусім на недопущенні травматизму, 

прагненні поставити працівника «на ноги», а вже потім на виплаті допомоги. Ефективність 

такої системи доведено досвідом функціонування систем соціального страхування 

Німеччини, Великої Британії, США та інших розвинених країн. 

Завданнями страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного 

захворювання, які спричинили втрату працездатності (надалі  скорочено – від «нещасного 

випадку») є:  

профілактичні заходи, спрямовані на усунення шкідливих і небезпечних виробничих 

факторів, запобігання нещасним випадкам на виробництві, професійним захворюванням та 

іншим випадкам загрози здоров’ю працівників;  

відновлення здоров’я та працездатності потерпілих на виробництві від нещасних 

випадків або професійних захворювань;  

 відшкодування матеріальної та моральної шкоди застрахованим і членам їх сімей.  

Страхування від нещасного випадку здійснює Фонд соціального страхування від 

нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України (ФССНВ) – 

некомерційна самоврядна організація, що діє на підставі статуту, який затверджується її 



правлінням. Управління Фондом базується на принципі трипартизму, тобто здійснюється на 

паритетній основі державою, представниками застрахованих осіб і роботодавців. 

Суб’єктами страхування від нещасного випадку є застраховані громадяни (в 

окремих випадках – члени їх сімей), страхувальники та страховик.  

Застрахованою є фізична особа, на користь якої здійснюється страхування, тобто 

працівники.  

Страхувальниками є роботодавці, а в окремих випадках – застраховані особи.  

Страховик – Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві 

та професійних захворювань України.  

Об’єктом страхування від нещасного випадку є життя застрахованого, його 

здоров’я та працездатність.  

Для страхування від нещасного випадку на виробництві не потрібно згоди або заяви 

працівника. Страхування здійснюється в безособовій формі. Всі особи, які підлягають 

обов’язковому страхуванню, вважаються застрахованими незалежно від фактичного 

виконання страхувальниками своїх зобов’язань щодо сплати страхових внесків.  

Страховим випадком є нещасний випадок на виробництві або професійне 

захворювання, що спричинили застрахованому професійно зумовлену фізичну чи психічну 

травму за обставин, з настанням яких виникає право застрахованої особи на отримання 

матеріального забезпечення та/або соціальних послуг. Перелік обставин, за яких настає 

страховий випадок державного соціального страхування громадян від нещасного випадку, та 

перелік професійних захворювань затверджується Постановою Кабінету Міністрів України.  

Підставою для оплати потерпілому витрат на медичну допомогу, проведення 

медичної, професійної та соціальної реабілітації, а також страхових виплат є акт 

розслідування нещасного випадку або акт розслідування професійного захворювання 

(отруєння) за встановленими формами.  

Порушення правил охорони праці застрахованим, яке спричинило нещасний випадок 

або професійне захворювання, не звільняє страховика від виконання зобов’язань перед 

потерпілим, а такого роду нещасний випадок або професійне захворювання також є 

страховим випадком.  

У разі настання страхового випадку Фонд зобов’язаний:  

1) своєчасно та в повному обсязі відшкодовувати шкоду, завдану працівникові 

внаслідок ушкодження його здоров’я або в разі його смерті, виплачуючи йому або особам, 

які перебували на його утриманні, страхові виплати;  

2) організувати поховання померлого, відшкодувати вартість пов’язаних з цим 

ритуальних послуг відповідно до місцевих умов;  

3) сприяти створенню умов для своєчасного надання кваліфікованої першої 

невідкладної або швидкої допомоги потерпілому; 

4) організувати цілеспрямоване та ефективне лікування потерпілого;  

5) забезпечити потерпілому повний обсяг медичної допомоги; 

6) вжити всіх необхідних заходів для підтримання, підвищення та відновлення 

працездатності потерпілого;  

7) забезпечити домашній догляд за потерпілим, допомогу у веденні домашнього 

господарства;  

8) відповідно до висновку лікарсько-консультаційної комісії (ЛКК) або медико-

соціальної експертної комісії (МСЕК) проводити навчання та перекваліфікацію потерпілого, 

якщо потерпілий не може виконувати попередню роботу; працевлаштовувати осіб зі 

зниженою працездатністю;  

9) організовувати робочі місця для інвалідів;  

10) надавати інвалідам разову грошову допомогу, допомогу у вирішенні соціально-

побутових питань за їх рахунок або за рахунок Фонду;  

11) сплачувати за потерпілого внески на медичне та пенсійне страхування;  

12) організовувати залучення інвалідів до участі у громадському житті.  

 

 



4.1.2. Відшкодування шкоди в разі ушкодження здоров’я працівників або в разі їх 

смерті 

Каліцтво або ж інше ушкодження здоров’я (травма, хвороба) працівника призводить 

до втрати ним професійної працездатності, а відтак – до втрати заробітної плати та інших 

доходів, а отже він позбавляється  можливості для нормального існування і самого себе, і 

своїх утриманців. Тому Закон «Про охорону праці» передбачає, що в разі ушкодження 

здоров’я працівника йому повинно бути надано відповідне відшкодування, а в разі його 

смерті відшкодування надають членам сім’ї померлого. Відшкодування здійснює ФССНВ, 

який виплачує страхові виплати застрахованому чи особам, які мають на це право. За 

наявності факту завдання моральної шкоди потерпілому здійснюють страхову виплату за 

моральну шкоду.  

У разі травмування, профзахворювання або смерті працівника він і члени його сім’ї 

мають право на отримання однієї або кількох з наведених нижче страхових виплат: 

1) щомісячна страхова виплата;  

2) разова допомога;  

3) пенсія з інвалідності потерпілому;  

4) пенсія у зв’язку з втратою годувальника;  

5) виплати дитині, яка народилася інвалідом внаслідок травмування на виробництві 

або професійного захворювання її матері під час вагітності;  

6) для компенсації витрат на медичну та соціальну допомогу.  

Щомісячна страхова виплата компенсує потерпілому та членам його сім’ї втрачений 

заробіток. Її розмір встановлюють відповідно до ступеня втрати професійної працездатності 

та середньомісячного заробітку, що потерпілий мав до ушкодження здоров’я, і не може 

перевищувати його. Ступінь втрати працездатності потерпілим установлюється МСЕК за 

участю ФССНВ і визначається у відсотках професійної працездатності, яку мав потерпілий 

до ушкодження здоров’я. 

У разі смерті потерпілого право на отримання щомісячних страхових виплат мають 

непрацездатні особи, які перебували на утриманні померлого або мали на день його смерті 

право на одержання від нього утримання, а також дитина померлого, яка народилася 

впродовж не більш як десятимісячного терміну після його смерті. Суми страхових виплат 

особам, які мають на це право, визначають із середньомісячного заробітку померлого за 

вирахуванням частки, яка припадала на потерпілого та працездатних осіб, що перебували на 

його утриманні, але не мали права на ці виплати.  

Разову страхову виплату сплачують у разі стійкої втрати професійної працездатності 

або смерті потерпілого. Суму цієї виплати визначають із розрахунку середньомісячного 

заробітку його за кожний відсоток втрати ним професійної працездатності. Якщо 

встановлено, що ушкодження здоров’я настало не тільки з вини роботодавця, а й внаслідок 

порушення потерпілим НПАОП, розмір разової допомоги може бути зменшено до 50 

відсотків.  

У разі смерті потерпілого витрати на його поховання несе ФССНВ, а сім'ї померлого 

сплачують разову допомогу, розмір якої повинен бути не меншим за п’ятирічну заробітну 

плату потерпілого і, крім того, не меншим за річний заробіток потерпілого на кожну особу, 

яка перебувала на його утриманні, а також на його дитину, яка народилася впродовж не 

більш як десятимісячного терміну після смерті потерпілого.  

Виплата пенсії з інвалідності внаслідок нещасного випадку на виробництві або 

професійного захворювання провадиться потерпілому відповідно до законодавства про 

пенсійне забезпечення. Неповнолітнім, які народилися інвалідами внаслідок травмування або 

профзахворювання матері під час її вагітності, а також учням, студентам, аспірантам тощо, 

які стали інвалідами під час відповідних занять або робіт, ФССНВ здійснює щомісячні 

страхові виплати як інвалідам дитинства, а після досягнення ними 16 років – у розмірі 

середньомісячного заробітку, що склався на території області (міста) проживання цих осіб, 

але не менше середньомісячного заробітку в країні на день виплати.  



Страхові витрати на медичну та соціальну допомогу – це витрати на придбання ліків, 

спеціальний медичний або постійний сторонній догляд, побутове обслуговування, додаткове 

харчування, оплату санаторно-курортних путівок інвалідам тощо. 

Витрати на догляд за потерпілим відшкодовує Фонд незалежно від того, ким вони 

здійснюються. Якщо встановлено, що потерпілий потребує кількох видів допомоги, оплата 

провадиться за кожним її видом.  

Потерпілому, який став інвалідом, періодично, але не рідше одного разу на три роки, 

а інвалідам I групи щорічно безоплатно за медичним висновком надають путівку для 

санаторно-курортного лікування; у разі самостійного придбання путівки її вартість 

компенсує ФССНВ. Йому  компенсують також витрати на проїзд до місця лікування і назад. 

Особі, яка супроводжує потерпілого, Фонд компенсує витрати на проїзд і житло.  

За наявності у потерпілого відповідно до висновків МСЕК медичних показань для 

отримання автомобіля Фонд компенсує вартість придбання автомобіля з ручним керуванням, 

запасних частин до нього, пального, а також ремонту і технічного обслуговування та 

навчання керуванню автомобілем. 

Згідно з висновком МСЕК Фонд може відшкодовувати й інші витрати.  

Роботодавець може за рахунок власних коштів здійснювати потерпілим і членам 

їхніх  сімей  додаткові  виплати  відповідно  до колективного чи трудового договору. 

Відшкодування моральної (немайнової) шкоди здійснюють у вигляді разової 

страхової виплати незалежно від інших видів страхових виплат. Суму страхової виплати за 

моральну шкоду визначають в судовому порядку і вона не може перевищувати двохсот 

розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на день виплати.  

Допомогу у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю виплачують у розмірі 100 

відсотків середнього заробітку (оподатковуваного доходу). Перші п’ять днів тимчасової 

непрацездатності оплачує власник або уповноважений ним орган за рахунок коштів 

підприємства, установи, організації. 

За працівниками,  які  втратили  працездатність, зберігаються  місце  роботи (посада) 

та 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,   перекваліфікація, 

працевлаштування  відповідно  до медичних рекомендацій. 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. 

Усі види соціальних послуг і виплат надаються застрахованому та особам, які 

перебувають на його утриманні, незалежно від того, зареєстровано підприємство, на якому 

стався страховий випадок, у Фонді соціального страхування від нещасних випадків чи ні. 

Для профілактики нещасних випадків і професійних захворювань на виробництві Фонд 

здійснює заходи, спрямовані на запобігання нещасним випадкам, усунення загрози здоров’ю 

працівників, викликаної умовами праці, провадить збір та акумулювання страхових внесків, 

має автономну, незалежну від будь-якої іншої, систему фінансування. 

Фінансування Фонду здійснюється за рахунок:  

– внесків роботодавців;  

– капіталізованих платежів, що надійшли у разі ліквідації страхувальників;  

– прибутку, отриманого від тимчасово вільних коштів Фонду;  

– коштів, отриманих від стягнення штрафів і пені;  

– добровільних внесків.  

Працівники не несуть жодних витрат на страхування від нещасного випадку.  

Розміри страхових внесків страхувальників обчислюють у відсотках від сум 

фактичних витрат на оплату праці найманих працівників і визначають страховим 

тарифом, який диференціюють за групами галузей економіки (видами робіт) залежно від 

класу професійного ризику виробництва, а також знижкою до нього (за низькі рівні 

травматизму, професійної захворюваності та належний стан охорони праці) чи надбавкою 



(за високі рівні травматизму, професійної захворюваності та неналежний стан охорони 

праці). Клас професійного ризику виробництва та розмір страхового тарифу встановлює 

Закон «Про страхові тарифи на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від 

нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату 

працездатності»). 

 

 

4.2. Економічні  аспекти охорони  праці 
 

Поліпшення умов праці, зниження виробничого травматизму та професійної 

захворюваності може мати не лише соціальний, а й економічний ефект, адже результати 

роботи з охорони праці призводять до збільшення фонду робочого часу, підвищення 

ефективності використання обладнання, зменшення плинності кадрів, зменшення витрат на 

пільги та компенсації за несприятливі умови праці, скорочення видатків, пов’язаних з 

виробничим травматизмом і захворюваністю працівників тощо. Так, наприклад, 

раціональний комплекс заходів, спрямованих на поліпшення умов праці, може забезпечити 

приріст продуктивності праці на 15 – 20%  і більше. Раціональне природне освітлення може 

збільшити продуктивність праці на 10%. Такого самого результату можна досягти і 

раціональною організацією штучного освітлення. Продуктивність праці збільшується за 

рахунок правильної організації робочого місця, запровадження функціональної музики, 

раціонального фарбування приміщень, устаткування, обладнання тощо. Водночас 

збільшення температури повітря робочої зони виробничих приміщень до 30
о
С може майже 

вдвічі зменшити продуктивність праці. 

Однак реалізація заходів, спрямованих на поліпшення умов праці, зниження 

виробничого травматизму та професійної захворюваності потребує затрат і часто досить 

суттєвих, які зумовлюють збільшення собівартості продукції, зменшення доходів, що 

негативно сприймається багатьма роботодавцями, які вважають такі витрати марними. 

 

4.2.1.  Економічні методи управління охороною праці 

Для вирішення проблем охорони праці на практиці застосовують різноманітні 

механізми, серед яких суттєве місце посідають економічні методи. Економічні методи 

спрямовано на створення умов, які мають стимулювати діяльність підприємств і організацій 

щодо досягнення визначених цілей охорони праці з урахуванням потреб та інтересів окремих 

працівників, трудових колективів, менеджерів і власників підприємств. На відміну від 

правових та адміністративних методів управління, які регламентують виконання тих чи 

інших вимог охорони праці, але для ефективного застосування потребують жорсткого 

контролю за їх виконанням, економічні методи ліберальніші, базуються не на страху 

покарання, а на економічних вигодах того, до кого їх застосовують. Тобто економічні методи 

управління охороною праці – це інструмент, за допомогою якого держава, як гарант прав 

найманих працівників, із використанням НПАОП і спеціально створених інституцій формує 

такі умови господарювання для роботодавців (власників), що їм стає вигідніше спрямовувати 

ресурси на запобігання травматизму, професійної захворюваності та поліпшення стану умов і 

охорони праці аніж на компенсації потерпілим і ліквідацію інших наслідків неналежного 

стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища.  

В охороні праці можна виокремити два принципових аспекти застосування 

економічних методів. Перший з них полягає у використанні методів, які безпосередньо 

виконують роль економічних стимулів. До цих методів належать різні системи 

стимулювання охорони праці, що здійснюються на підприємстві, та централізовані системи 

стимулювання власників підприємств і трудових колективів державою, регіональними 

органами управління охороною праці, Фондом соціального страхування від нещасних 

випадків на виробництві тощо. Іншими словами, це методи, які базуються на прямій та 

очевидній економічній вигоді особи чи групи осіб, до яких застосовують економічні стимули 

за виконання вимог охорони праці (робиш так, як потребує система стимулювання – 



отримуєш за це одразу якусь вигоду економічного характеру і, навпаки, не дотримуєшся 

вимог цієї системи – зменшуєш свої вигоди). 

Друга група економічних методів управління охороною праці – це методи, які 

базуються не на прямій та очевидній вигоді, а на глибинних особливостях економічних 

законів і на непрямих стимулах. Для цієї групи характерним є те, що сам економічний 

стимул прихований і проявляється зазвичай через певний ланцюжок причиново-наслідкових 

зв’язків. Наприклад, для отримання деяких ліцензій підприємство має надати дозвіл органів 

державного нагляду за охороною праці. На перший погляд,  це суто адміністративний захід, 

але в основі його лежить економічний стимул: без процедури отримання дозволу – не 

матимеш ліцензії, не матимеш ліцензії – не зможеш  виконувати ту чи іншу роботу, а отже, 

не матимеш бажаного економічного результату (вигоди). Тому  адміністративно-правовий 

метод управління наприкінці ланцюжка причиново-наслідкових зв’язків стає по суті 

економічним. Іншим прикладом може бути законодавче віднесення витрат на заходи з 

охорони праці до валових витрат виробництва. Це також стимул непрямої дії, оскільки 

певним чином стимулює фінансування потреб охорони праці за рахунок собівартості 

(зменшує базу оподаткування). 

Залежно від того, до кого застосовуються економічні стимули, вирізняють зовнішнє 

та внутрішнє стимулювання. Зовнішнє стимулювання – це заохочення роботодавця та 

підприємства загалом державою або суспільством. Внутрішнє стимулювання – це 

заохочення окремих працівників і структурних підрозділів роботодавцем (керівництвом 

підприємства). Аналогічно до цього й економічні методи управління охороною праці за 

ознакою суб’єкта, яким управляють, поділяються на методи зовнішнього та внутрішнього 

спрямування.  

Інструменти економічного впливу держави на роботодавця – кредитна, податкова, 

інвестиційна, страхова політика, прямі субсидії для поліпшення стану умов і охорони праці 

та політика штрафних санкцій. Відповідно до цього економічні методи управління охороною 

праці можуть бути реалізовані: 

- створенням сприятливих умов для кредитування заходів і засобів з охорони праці; 

- наданням податкових пільг; 

- запровадженням таких умов для інвестування оновлення та модернізації 

виробничих фондів, які обов’язково б ураховували вимоги безпеки праці та виробничого 

середовища; 

- забезпеченням функціонування системи обов’язкового страхування від нещасних 

випадків на виробництві та професійних захворювань на основі прямого зв’язку між рівнями 

травматизму, профзахворюваності, стану умов і охорони праці та страховими внесками 

підприємств; 

- нормативно-правовими вимогами, які регламентують застосування штрафних 

санкцій за порушення роботодавцем вимог безпеки, гігієни праці та виробничого 

середовища;  

- забезпеченням державного фінансування наглядової, консультаційної, дозвільної та 

основних напрямів науково-дослідної роботи; фінансуванням окремих заходів з охорони 

праці на найнебезпечніших виробництвах. 

Економічний вплив на найманих працівників здійснюють за допомогою договірного 

регулювання через колективний договір або безпосередньо роботодавцем через систему 

преміювання за виробничі результати, систему управління охороною праці підприємства чи 

взагалі через систему управління підприємством. 

 

4.2.2. Оцінка витрат на охорону праці та визначення їхньої ефективності 

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

витрати, пов’язані з відшкодуванням потерпілим внаслідок травм і  професійних 

захворювань; 

пільги та компенсації за важку роботу та роботу в шкідливих умовах; 

витрати на профілактику травматизму та захворювань; 

витрати на ліквідацію наслідків аварій та нещасних випадків; 



штрафи та інші відшкодування. 

Розглядаючи зазначені витрати за їхньою доцільністю, їх 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 шкідливих виробничих факторів на 

працюючих, в той же час їх можна уникнути шляхом приведення умов праці до 

нормативних.  

Недоцільні витрати – це додаткові до страхових відшкодування потерпілим 

внаслідок 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 і недоцільні 

витрати призводять до збитків підприємства та зниження ефективності виробництва. 

Класифікація витрат на охорону праці наведена у таблиці 4.1. Ця класифікація є 

загальною, у ній відбиті основні групи і види витрат. Якщо ж на підприємстві є інші 

специфічні види працеохоронних витрат, то вони можуть бути враховані аналогічно. 

 

Таблиця 4.1    

Перелік можливих витрат підприємства на охорону праці 

 

Номер 

групи 

витрат 

Назва та 

позначення 

групи витрат 

Назва різновиду витрат 

Позначення 

складових 

витрат 

I Додаткові до 

страхових 

відшкодування 

потерпілим 

унаслідок травм 

і професійних 

захворювань 




6

1k
kT  

Тимчасова непрацездатність; 

Одноразова допомога (включаючи членів 

родин і утриманців загиблих); 

Відшкодування витрат лікувальним 

установам; 

Санаторно-курортне обслуговування; 

Витрати на соціальну допомогу інвалідам; 

Інші доплати 

Т1 

 

Т2 

 

Т3 

Т4 

Т5 

Т6 

II Пільги і 

компенсації 

працюючим у 

важких і 

шкідливих 

умовах праці  

Пк
к


1

7

, 

Додаткові відпустки; 

Скорочений робочий день; 

Лікувально-профілактичне харчування; 

Надання молока чи інших рівноцінних 

продуктів; 

Підвищені тарифні ставки; 

Доплати за умови й інтенсивність праці; 

Пенсії на пільгових умовах 

П1 

П2 

П3 

 

П4 

П5 

П6 

П7 

III Витрати на 

профілактику 

травматизму і 

професійних 

захворювань  

Bк
к


1

3

 

Витрати на працеохоронні заходи за 

колективним договором; 

Витрати підприємства на додаткові до 

колективного договору працеохоронні 

заходи; 

Витрати на працеохоронні заходи з інших 

джерел фінансування 

 

В1 

 

В2 

 

В3 



Продовження таблиці 4.1 

IV Витрати на 

ліквідацію 

наслідків аварій 

і нещасних 

випадків на 

виробництві 

Гк
к


1

5

 

Вартість зіпсованого устаткування, 

інструментів, зруйнованих будівель, споруд; 

Витрати на порятунок потерпілих, 

розслідування нещасних випадків, 

транспорт, зв’язок тощо; 

Виплати заробітної плати і доплати за час 

вимушених простоїв; 

Вартість ремонту частково зіпсованого 

устаткування, машин і механізмів, будівель і 

споруд; 

Вартість підготовки та перепідготовки 

працівників замість вибулих унаслідок 

загибелі чи інвалідності 

 

Г1 

 

 

Г2 

 

Г3 

 

Г4 

 

 

 

Г5 

V Штрафи та інші 

відшкодування  




5

1k

kШ  

Штрафи підприємства, установи або 

організації за недотримання нормативних 

вимог охорони праці; 

Штрафи працівників за порушення 

законодавчих актів та інших нормативних 

актів з охорони праці; 

Компенсації за час змушеного простою 

через небезпеку виконання робіт, а також 

зупинку робіт органами державного нагляду 

за охороною праці;  

Штрафи, пеня, виплати за недотримання 

договірних зобов’язань з іншими 

підприємствами; 

Компенсаційні виплати за ураження 

населення, житлового фонду, частки майна і 

забруднення  

навколишнього середовища; 

Інші санкції 

 

Ш1 

 

 

Ш2 

 

 

 

Ш3 

 

 

 

Ш4 

 

Ш5 

 

 

Ш6 

 

З наведених в таблиці  4.1 витрат доцільними є витрати на профілактику 

травматизму і професійних захворювань Bк
к


1

3

, які можна вважати вкладанням в охорону 

праці.  

Решта витрат, а саме, додаткові до страхових відшкодування потерпілим унаслідок 

травм і профзахворювань 


6

1k
kT , пільги і компенсації працюючим у важких і шкідливих 

умовах Пк
к


1

7

, витрати на ліквідацію наслідків аварій і нещасних випадків Гк
к


1

5

, штрафи та 

інші примусові відшкодовування 


5

1k

kШ  є недоцільними або ж частково доцільними. 

 

 

 



4.2.3.  Визначення ефективності заходів і засобів профілактики виробничого 

травматизму і професійної захворюваності 

Річна економія підприємства від поліпшення умов і безпеки праці складається з 

наступних показників: 

економія від зменшення професійної захворюваності;  

економія від зменшення випадків травматизму;  

економія від зниження плинності кадрів;  

економія від скорочення пільг і компенсацій за роботу в небезпечних і шкідливих 

умовах. 

Структура цих показників річної економії наведена в таблиці  4.2. 

 

 

Таблиця 4.2 

Структура річної економії підприємства від поліпшення умов і безпеки праці 

 

Найменування групи показників 

економії 
Складові річної економії 

Економія від зменшення 

професійної захворюваності 

- заробітна плата; 

- зниження собівартості продукції; 

- зменшення виплат по тимчасовій непрацездатності 

Економія від зменшення випадків 

травматизму 

- заробітна плата; 

- зниження собівартості продукції; 

- зменшення виплат по тимчасовій непрацездатності 

Економія від зниження плинності 

кадрів 

- зниження собівартості продукції; 

- збільшення прибутку; 

- витрати на підготовку кадрів 

Економія від скорочення пільг і 

компенсацій за роботу в 

небезпечних і шкідливих умовах 

- заробітна плата; 

- витрати на лікувально-профілактичне харчування; 

- витрати на безкоштовне надання молока чи інших 

рівноцінних харчових продуктів 

 

Річна економія від поліпшення умов і безпеки праці на підприємстві (Ер) 

визначається зменшенням недоцільних витрат, пов’язаних з охороною праці (
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1k
kT , Пк

к


1

7

,

Гк
к


1

5

,


5

1k

kШ , наведених в таблиці  4.1), і підраховується за формулою 
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5

1
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1

5

1

5

1 к к

кПкД

к к

кПкД ШШГГ , (1) 

де     


6

1

6

1

,
к

кП
к

кД ТТ  – суми додаткових до страхових відшкодувань потерпілим 

унаслідок травм на виробництві і професійних захворювань до і після впровадження заходів 

щодо поліпшення умов і безпеки праці;  




7

1к

кП

7

1к

кД П,П  –суми витрат на пільги і компенсації за незадовільні умови праці до і 

після впровадження заходів щодо поліпшення умов і безпеки праці;  




5

1к

кП

5

1к

кД Г,Г  – суми витрат на ліквідацію наслідків аварій і нещасних випадків на 

виробництві до і після впровадження заходів щодо поліпшення умов і безпеки праці;  






5

1

5

1

,
к

кП
к

кД ШШ  – суми штрафів та інших примусових відшкодувань, пов’язаних з 

аваріями і нещасними випадками на виробництві до і після впровадження заходів щодо 

поліпшення умов і безпеки праці.  

Показник ефективності витрат підприємства на заходи з охорони праці (Е) 

визначається відношенням величини річної економії від поліпшення умов і безпеки праці до 

суми вкладень підприємства в заходи з охорони праці, тобто 

В

Е
Е

р
  ,       (2) 

де Ер – річна економія (економічний ефект) від поліпшення умов і безпеки праці на 

підприємстві (прибуток чи зменшення збитків);  

В – загальні вкладення підприємства в охорону праці ( Bк
к


1

3

). 

Наведена вище методика визначення ефективності витрат підприємства базується на 

економічних показниках, обов’язкових для обліку та звітності. Показник Е, визначений 

таким чином, показує економічну ефективність витрат підприємства на заходи з охорони 

праці.  

 

4.2.4.  Економічне стимулювання охорони праці 

Стимулювання охорони праці – неодмінна умова попередження виробничого 

травматизму та профілактики профзахворювань. На державному рівні стимулювання 

охорони праці регулюється законодавчими актами і перед усім Законом «Про охорону 

праці», у якому цьому питанню присвячено IV розділ, та Законом «Про загальнообов’язкове 

державне  соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного 

захворювання, які спричинили втрату працездатності». Ці закони визначають, що при 

розрахунку розміру страхового внеску для кожного підприємства за умови досягнення 

належного стану охорони праці, зниження рівня або відсутності травматизму і професійної 

захворюваності внаслідок здійснення роботодавцем відповідних профілактичних заходів 

може бути встановлено знижку. За високий рівень травматизму і професійної захворюваності 

та неналежний стан охорони праці встановлюється надбавка до розміру страхового внеску. 

Згідно ст. 26 Закону «Про охорону праці» роботодавець зобов’язаний відшкодувати 

збитки, завдані порушенням вимог охорони праці іншим юридичним чи фізичним особам. 

Роботодавець також відшкодовує витрати на проведення робіт з рятування потерпілих під 

час аварії та ліквідації її наслідків, на розслідування і проведення експертизи причин аварії, 

нещасного випадку або професійного захворювання, на складання санітарно-гігієнічної 

характеристики умов праці осіб, які проходять обстеження щодо наявності професійного 

захворювання, а також інші витрати, передбачені законодавством. 

За порушення законодавства про охорону праці, невиконання розпоряджень 

посадових осіб органів державного нагляду за охороною праці роботодавці притягаються до 

сплати штрафу. Якщо на роботодавця протягом календарного року накладався штраф за 

порушення законодавства про охорону праці, він втрачає право на знижку страхового 

тарифу.  

У разі систематичних порушень нормативних актів про охорону праці, внаслідок 

чого зростає ризик настання нещасних випадків і професійних захворювань, підприємство у 

будь-який час за рішенням відповідного робочого органу виконавчої дирекції Фонду 

соціального страхування від нещасних випадків може бути віднесено до іншого, більш 

високого класу професійного ризику виробництва. 

Таким чином, штрафні санкції, а також збільшені страхові виплати, що повинні 

здійснюватися роботодавцем у випадку незадовільної роботи з охорони праці, наявності 

фактів травмування працівників та профзахворювань, сьогодні досить значні, тому 

змушують його замислитись, що краще: зазнавати збитків, не займаючись охороною праці, 

чи своєчасно вкласти прийнятні кошти у профілактичні заходи, зберігши при цьому життя та 

здоров’я людей, та не конфліктувати з Законом. 



Справжній власник, безумовно, обере другий варіант. 

Серед стимулюючих заходів, передбачених законодавством, слід відзначити: 

отримання підприємствами на безповоротній основі фінансової допомоги від 

ФССНВ для розв’язання гострих проблем з охорони праці; 

отримання безкоштовних консультацій і допомоги при створенні та реалізації 

ефективної системи управління охороною праці;  

диференціація внесків на державне соціальне страхування, про що було сказано 

раніше. 

Описана вище система стимулювання охорони праці є системою зовнішнього 

стимулювання, тобто стимулювання роботодавця з боку держави (суспільства). Подібні 

системи ефективно працюють в більшості економічно розвинених країн світу.  

Класичним прикладом успішного функціонування системи соціального страхування 

від нещасних випадків на виробництві є Німеччина. Запроваджена там ще у ХІХ столітті така 

система пережила дві світові війни, цілий ряд інших потрясінь політичного та економічного 

характеру й до сих пір ефективно виконує покладені на неї завдання по забезпеченню 

соціального захисту потерпілих на виробництві, їх реабілітації та по профілактиці нещасних 

випадків. Про результати діяльності цієї системи свідчать наступні факти. За 30 років (1960 – 

1990 рр.) середня величина страхового внеску зменшилася з 1,51% до 1,36%. Це зв'язано зі 

зниженням кількості та серйозності випадків виплати страхових компенсацій, тобто – з 

поліпшенням стану безпеки виробництва і профілактичної діяльності у сфері охорони праці. 

Розподіл затрат між трьома областями відповідальності (профілактика, реабілітація 

та фінансові компенсації) за період з 1960 до 1994 рр. перетерпів наступні зміни: 

затрати на профілактику збільшилися з 2,6 до 7,1 %. Це пов'язане з постійним 

удосконаленням, інтенсифікацією та розширенням номенклатури профілактичних заходів, 

які застосовує система страхування; 

затрати на реабілітацію зросли з 20,4 до 31,2%; 

затрати на страхові компенсації та пенсії зменшилися з 77 до 61,7%. 

В нашій країні стимулювання охорони праці через систему соціального страхування 

запроваджується після 2001 р. з введенням у дію Закону « Про загальнообов’язкове державне  

соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного 

захворювання, які спричинили втрату працездатності». Проте на 2005 р. система страхування 

в Україні, в силу причин організаційного характеру та накопичених раніше (до 2001 р.) 

боргів з виплат потерпілим, ще не застосовує знижок-надбавок до страхових тарифів і 

переведення підприємств до іншого класу професійного ризику, що не дозволяє використати 

потенціал стимулювання, закладений в системі.  

Не менш важливе значення для забезпечення охорони праці має стимулювання 

безпечного ведення робіт окремими працівниками – внутрішньофірмове стимулювання. До 

працівників підприємства можуть застосовуватися будь-які заохочення за активну участь та 

ініціативу у здійсненні заходів щодо підвищення безпеки та покращення умов праці. Види 

заохочень визначаються колективним договором, угодою. 

Економічний механізм управління охороною праці повинен передбачати систему 

заохочень для тих працівників, які сумлінно дотримуються вимог охорони праці, не 

допускають порушень правил та норм особистої та колективної безпеки, приймають активну 

і творчу участь у здійсненні заходів щодо підвищення рівня охорони праці на підприємстві. 

Колективний договір (угода) повинен закріплювати різного роду моральні і матеріальні 

заохочення цих працівників: оплата праці, премії (у тому числі спеціальні заохочувальні 

премії за досягнення високого рівня охорони праці), винагороди за винахідництво та 

раціоналізаторські пропозиції з питань охорони праці. 

Велику користь дає преміювання робітників бригад, дільниць, цехів за тривалу 

роботу без порушень правил охорони праці, без травм і аварій. У випадку наявності 

небезпечних та шкідливих виробничих чинників, що постійно загрожують здоров’ю 

працівника, йому рекомендується виплачувати надбавку за підвищену обережність. Крім 

матеріального заохочення, велике значення має також і моральне стимулювання, яке свого 

часу використовувалось в нашій країні і яке  успішно використовують закордонні фірми. 



Форми морального стимулювання можуть бути найрізноманітнішими: від оголошення 

подяки до організації вечорів відпочинку, пікніків, круїзів для колективів, що досягли 

найкращих результатів з охорони праці. 

Економічне стимулювання потрібної поведінки людини залежить від багатьох 

чинників, у тому числі від рівня особистого доходу; диференціації доходів на підприємстві, у 

регіоні, галузі, в державі в цілому; реального бюджету працівника та його сім’ї; рівня 

забезпеченості житлом, послугами медицини, освіти, культури; дієвості економічних 

стимулів, які застосовує підприємство тощо. Зокрема рівень особистого доходу значною 

мірою впливає на силу мотивації. Стосовно диференціації доходів відомо, що на силу 

мотивації негативно впливає як незначна, так і завелика диференціація доходів.  

Для здійснення стимулювання охорони праці необхідно мати кількісні показники 

для оцінки рівня роботи щодо забезпечення безпеки праці у виробничих підрозділах та на 

робочих місцях. З цією метою розроблено і знаходять застосування багато різноманітних 

підходів і показників, з яких покажемо один, як найтиповіший. 

Рівень охорони праці визначається коефіцієнтом охорони праці опК
, який є 

добутком трьох коефіцієнтів 

опК
= вбК тбК вдК

, 

де вбК
 – коефіцієнт виробничої безпеки, що характеризує виконання працівниками 

норм та правил охорони праці; він являє собою відношення кількості працюючих, які суворо 

дотримуються вимог безпеки праці до загальної кількості працюючих в цеху (на ділянці); 

           тбК
 – коефіцієнт технічної безпеки, який являє собою відношення кількості 

машин, механізмів, іншого обладнання, що повністю відповідає вимогам безпеки до 

загальної кількості одиниць обладнання у підрозділі; 

          вдК
 – коефіцієнт виконавчої дисципліни, який являє собою відношення 

кількості виконаних заходів з охорони праці за певний термін до загальної кількості 

намічених заходів. 

 Система стимулювання  

  

   

 Методи заохочення  Методи покарання  

   

     

Матеріальні Моральні  Матеріальні Моральні 

Систематичне заохочення: 

Преміювання; 

Підвищення розмірів надбавок. 

Разові заохочення: 

премії переможцям змагань, 

конкурсів; 

подарунки; 

пільгові путівки до санаторіїв, у 

будинки відпочинку; 

кредитні чеки або інші матеріальні 

заохочення за роботу протягом 

певного періоду без нещасних 

випадків 

Подяка (усна чи в наказі). 

Визнання зразком поведінки 

(в засобах інформації). 

Першочерговість 

професійного зростання. 

Визнання переможцем 

(переможцями) змагань чи 

конкурсів. 

Нагородження відомчими 

відзнаками, почесними 

грамотами, спеціальними 

вимпелами, занесення до 

дошки пошани тощо 

 Штрафи. 

Зниження 

виплат на 

заохочення. 

Стягнення (усне 

чи в наказі). 

Критика в засобах 

інформації. 

Співбесіда чи 

обговорення в 

колективі 

 

Рис.4.1. Методи стимулювання дотримання нормативних вимог охорони праці на 

підприємстві 



Аналізуючи динаміку зміни опК
 або інших коефіцієнтів можна робити висновки 

щодо рівня та спрямованості роботи з охорони праці у підрозділі. Можна планувати 

зростання цих коефіцієнтів, можна використовувати їх для заохочення (стимулювання) 

колективів та окремих працівників. 

Узагальнена схема методів стимулювання охорони праці на підприємстві 

представлена на рис. 4.1. 

 

4.2.5. Фінансування охорони праці 

Стаття 19 Закону «Про охорону праці» встановлює, що фінансування охорони праці 

на підприємстві здійснюється роботодавцем. 

Для підприємств, незалежно від форм власності, або фізичних осіб, які 

використовують найману працю, витрати на охорону праці мають становити не менше 0,5 % 

від суми реалізованої продукції. 

На підприємствах, що утримуються за рахунок бюджету, витрати на охорону праці 

передбачаються в державному або місцевих бюджетах і мають становити не менше 0,2 % від 

фонду оплати праці.  

Суми витрат на охорону праці, що належать до валових витрат юридичної чи 

фізичної особи, яка відповідно до законодавства використовує найману працю, визначаються 

згідно з переліком заходів та засобів з охорони праці, що затверджується Кабінетом 

Міністрів України. 

Фінансування профілактичних заходів з охорони праці, виконання 

загальнодержавної, галузевих та регіональних програм поліпшення стану безпеки, гігієни 

праці та виробничого середовища, інших державних програм, спрямованих на запобігання 

нещасним випадкам та професійним захворюванням, передбачається, поряд з іншими 

джерелами фінансування, визначеними законодавством, у державному і місцевих бюджетах, 

що виділяються окремим рядком. 

Одним з джерел фінансування заходів, спрямованих на запобігання нещасним 

випадкам, усунення загрози здоров’ю працівників, викликаної умовами праці, є ФССНВ. 

Згідно статті 22 Закону України « Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування 

від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили 

втрату працездатності» Фонд: 

надає страхувальникам необхідні консультації, сприяє у створенні ними та реалізації 

ефективної системи управління охороною праці;  

бере участь у розробленні національної та галузевих програм поліпшення стану 

безпеки, умов праці і виробничого середовища та їх реалізації; у навчанні, підвищенні рівня 

знань працівників, які вирішують питання охорони праці; в організації розроблення та 

виробництва засобів індивідуального захисту працівників; у здійсненні наукових досліджень 

у сфері охорони та медицини праці;  

перевіряє стан профілактичної роботи та охорони праці на підприємствах, бере 

участь у розслідуванні групових нещасних випадків, нещасних випадків із смертельними 

наслідками та з можливою інвалідністю, а також професійних захворювань;  

веде пропаганду безпечних та нешкідливих умов праці, організовує створення 

тематичних кінофільмів, радіо- і телепередач, видає та розповсюджує нормативні акти, 

підручники, журнали, іншу спеціальну літературу, плакати, пам’ятки тощо з питань 

соціального страхування від нещасного випадку та охорони праці;  

бере участь у розробленні законодавчих та інших нормативних актів про охорону 

праці;  

вивчає та поширює позитивний досвід створення безпечних та нешкідливих умов 

виробництва;  

надає підприємствам на безповоротній основі фінансову допомогу для розв’язання 

особливо гострих проблем з охорони праці;  

виконує інші профілактичні роботи.  

Фінансування заходів з охорони праці системою страхування є ефективним методом 

економічного впливу на стан безпеки, гігієни праці та виробничого середовища в ринкових 



умовах, але, як показує досвід країн, що давно застосовують цю систему, при умові, що на ці 

цілі буде спрямовуватися не менше 3% річного бюджету системи страхування. 


