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У статті проведено аналіз виробничого травматизму як показника ефективності системи управління 

персоналом, його причин та особливостей в Україні та виявлення основних шляхів його запобігання на 

перспективу. Запропоновані заходи із профілактики та зменшення випадків виробничого травматизму з 

метою підвищення ефективності системи управління персоналом на виробництві. 

 

На сучасному етапі розвитку суспільства створення безпечних умов праці залишається 

невід’ємною частиною соціально-економічного розвитку держави та складовою державної 

політики. Так, згідно з ст. 3 Конституції України і Закону України «Про охорону праці», 

основним принципом державної політики є пріоритет життя і здоров'я працівників відносно 

будь-яких результатів виробничої діяльності [1]. 

Актуальним залишається завдання здійснення ефективної профілактики травматизму, 

охорони праці працівників як інтегральної компоненти управління персоналом та 

підвищення ефективності системи управління персоналом. Дослідження проблеми 

виробничого травматизму набуває вагомої актуальності, особливо в межах нашої держави, 

адже вітчизняні підприємства на сьогодні не в змозі одночасно підвищувати рівень випуску 

продукції та суттєво поліпшити стан умов та безпеки праці. Загалом проблема зниження 

виробничого травматизму віднесена до категорії особливої державної і суспільної 

значущості, а її розв'язання - до пріоритетних завдань національної безпеки [2].  

Першочерговими завданнями управління персоналом на рівні підприємства є 

створення ефективної системи визначення рівня безпеки праці на кожному робочому місці, 

прийняття рішень щодо підвищення рівня безпеки праці до нормативного та постійного 

контролю за небезпечними умовами праці на робочих місцях. 

Метою роботи є аналіз виробничого травматизму як показника ефективності системи 

управління персоналом, його причин та особливостей в Україні та виявлення основних 

шляхів його запобігання на перспективу. 

Проблема охорони праці є характерною для всіх країн світу. Так щороку у світі 

реєструється 270 млн. випадків виробничого травматизму, щорічно, за оцінками 



 
 

Міжнародного бюро праці, нещасні випадки на виробництві і професійні захворювання 

забирають життя приблизно 2 млн. працівників. 

Проблеми створення безпечних і нешкідливих умов праці та ефективної системи 

управління персоналом в Україні існували завжди, про що свідчить статистика нещасних 

випадків: ще понад 20 років тому на виробництві щорічно травмувалося 125 000 

працівників, з них гинуло майже 3 000. Проте, справжній стан охорони праці та рівень 

виробничого травматизму на той час замовчувались. З цих причин багато важливих 

невідкладних наукових і виробничих завдань з питань умов праці зовсім не вирішувалось. 

Актуальними проблемами залишаються: 

1. відставання вітчизняної науки з питань охорони праці від світових досягнень; 

2. перевищення в 3-5 разів рівня виробничого травматизму порівняно з аналогічними 

показниками в інших промислово-розвинених країнах; 

3. неефективні системи управління та контролю за умовами праці на робочих місцях; 

4. та ін. 

Загалом причиною виробничого травматизму (нещасних випадків) залишається вплив 

на робітника небезпечного виробничого фактору при виконанні ним своїх трудових 

обов'язків. 

Фактори, які призводять до появи виробничого травматизму зображено на рисунку 1. 

 

 

Рисунок 1 – Класифікація причин виробничого травматизму [3] 



 
 

 

На сьогодні в Україні існує державна система охорони праці, яка на законодавчому 

рівні визначена Законом України «Про охорону праці», Кодексом законів про працю 

України, Законом 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, дотримання 

яких дає змогу роботодавцю створити на виробництві безпечні умови праці [1]. 

Щорічно частина працівників стають інвалідами внаслідок травм і профзахворювань. 

Частина працівників стають пенсіонерами за трудовим каліцтвом. Загальна сума витрат на 

фінансування пільгових професійних пенсій і пенсій з трудового каліцтва, відшкодування 

шкоди потерпілим на виробництві та інших витрат, сьогодні становить від 10 до 15% фонду 

оплати праці в промисловості, а в окремих галузях і регіонах — від 15 до 30%. 

Відшкодування заподіяної шкоди потерпілим на виробництві та інших виплат, пов'язаних із 

незадовільними умовами, сягають значних сум.  

Так, закордонні економісти підрахували, що смерть працівника на виробництві 

внаслідок нещасного випадку обходиться суспільству дорого як у фінансовому, так і в 

соціальному аспектах. Це і витрати на виховання та навчання загиблого, і витрати на 

підготовку заміни йому, і втрачена вигода від продукції, яку міг би виготовити загиблий за 

роки своєї активної діяльності, витрати на утриманців загиблого, компенсаційні виплати 

його сім'ї тощо [2]. 

Сучасний стан умов та безпеки праці зокрема в Україні, характеризується наявністю та 

зростанням питомої ваги небезпечних і шкідливих виробничих факторів у загальній системі 

виробничих факторів, які обумовлюють ризики ушкодження для здоров'я та життя 

працюючих. Кількість працівників, які працюють у несприятливих умовах праці, 

залишається високою і коливається в окремих видах економічної діяльності від 25 до 60%. 

Так, варто відзначити, що у 2016 році загальна кількість нещасних випадків, пов'язаних 

із виробництвом, зросла майже на 4 % (3,8 %) порівняно із 2015 роком. За даними Державної 

служби України з питань праці, кількість смертельних випадків зросла на 1,1 %. Так, 

найбільш травмонебезпечними залишаються вугільна та машинобудівна промисловість, 

агропромисловий комплекс та соціально-культурна сфера. 

Серед причин, не внесених у класифікатор, слід також враховувати соціальні причини, 

зумовлені станом особистості в певний момент та якостями особистості: побутові умови; 

рівень доходу в родині; рівень освіти; належність до тих чи інших соціальних верств 

населення тощо [3]. 



 
 

Найбільш частими конкретними причинами виробничого травматизму на виробничих 

підприємствах є: відсутність інструкцій з охорони праці; робота на несправному обладнанні 

або на обладнанні без засобів захисту; відсутність засобів проти випадкового ураження 

працівників електричним струмом; відсутність драбин, які б відповідали вимогам правил 

техніки безпеки; розвантаження і транспортування вантажів без застосування відповідних 

механізмів і пристосувань; користування несправним реманентом, пристосуванням та 

інструментом. Водночас людина може припускатися помилок у своїх діях внаслідок 

фізичного, статичного або динамічного перевантаження, розумового перенапруження, 

перенапруження аналізаторів (зорового, слухового, тактильного), монотонності праці, 

стресових ситуацій, хворобливого стану. Травму може викликати незадовільність анатомо-

фізіологічних і психічних особливостей організму людини залежно від характеру 

виконуваної роботи. У сучасних складних технічних системах управління, в конструкціях 

машин, приладів і систем управління ще недостатньо враховуються фізіологічні й 

антропологічні особливості та можливості людини [4]. 

Також важливе значення серед факторів, які зумовлюють виробничий травматизм, 

мають попередні нещасні випадки, психофізіологічний стан потерпілих. При цьому 

несприятливий психофізіологічний стан може бути пов'язаний як з об'єктивними причинами 

(погана організація праці), так і суб'єктивними, залежними від особливостей особистого 

стану потерпілих (необережність, поспіх, втома, роздратування, ризик тощо). Крім того, 

причиною високого рівня виробничого травматизму в Україні є недбале ставлення деяких 

керівників підприємств до проблем охорони праці, застарілі малобезпечні технології та брак 

коштів на реконструкцію виробництва, переозброєння його сучасною технікою, низька 

виробнича дисципліна [5]. 

На особливу увагу заслуговують також еколого-економічні та еколого-соціальні 

чинники, висвітлені в таких роботах, як [6-9], що мають бути враховані, зокрема, при 

оцінюванні взаємозв’язку між охороною праці та охороною навколишнього природного 

середовища. 

Порівняльний аналіз стану нещасних випадків та професійних захворювань в Україні з 

2015 по 2016 рік здійснено без врахування нещасних випадків та професійних захворювань, 

які сталися на підприємствах, що знаходяться в населених пунктах, на території яких органи 

державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої 

повноваження [10-11]. 

У 2016 році зареєстровано 4 766 (з них 364 - смертельно) потерпілих від нещасних 

випадків на виробництві. У 2016 році у порівнянні з 2015 роком кількість страхових 



 
 

нещасних випадків збільшилась на 3,8% (з 4592 до 4766), кількість смертельно травмованих 

осіб збільшилась на 1,1% (з 360 до 364 осіб), таблиця 1. 

Найбільше зростання кількості нещасних випадків на виробництві відбулося у: 

Дніпропетровській обл. – на 15,1%, Київській обл. – на 24,9%, Харківській обл. – на 18,7%, 

Кіровоградській обл. – на 35,1 %. 

Значно збільшилась кількість нещасних випадків із смертельним наслідком у: 

Рівненській обл. – у 4,7 рази, Волинській обл. – у 2 рази, Черкаській обл. – у 3,5 рази, 

Львівській обл. – на 30,4%, та Сумській обл. – у 1,7 рази. 

Значне зниження нещасних випадків відмічається у Закарпатській обл. – на 17,5 %, 

Івано-Франківській обл. – на 16,5%, у Полтавській обл. – на 9,6. 

Найбільша кількість нещасних випадків зареєстрована у Дніпропетровській обл. (15,5 

%), Донецькій обл. (14,5%) та м. Києві (7,9%). Кількість травмованих осіб у цих областях 

складає 37,9% від загальної кількості травмованих по Україні, рис. 2. 

 

 

 
Рисунок 2 – Діаграма кількості нещасних випадків по регіонах України за 2016 рік (у 

відсотках до загальної кількості нещасних випадків по Україні) [10] 

 

На підприємствах України травмовано 74,5% (3 549) чоловіків та 25,5% (1 217) жінок 

від загальної кількості травмованих по Україні. 

Отримали травми на виробництві у стані алкогольного сп'яніння 123 особи (2,6% від 

загальної кількості травмованих по Україні), що на 11 осіб більше у порівнянні з 2015 роком. 

При цьому 61 особа отримала травми із смертельним наслідком. 



 
 

Таблиця 1 - Розподіл нещасних випадків на виробництві по регіонах України за 2016 

рік у порівнянні з 2015 роком [10] 
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Всього по Україні 4 766 4 592 364 360 174 4 3,8 1,1 
1 АР Крим − − − − − − − − 
2 Вінницька область 170 181 11 16 -11 -5 -6,1 -31,3 
3 Волинська область 181 184 20 10 -3 10 -1,6 100,0 
4 Дніпропетровська область 739 642 47 50 97 -3 15,1 -6,0 
5 Донецька область 692 729 23 33 -37 -10 -5,1 -30,3 
6 Житомирська область 125 124 8 12 1 -4 0,8 -33,3 
7 Закарпатська область 33 40 4 7 -7 -3 -17,5 -42,9 
8 Запорізька область 296 280 12 10 16 2 5,7 20,0 
9 Івано-Франківська область 71 85 10 11 -14 -1 -16,5 -9,1 

10 Київська область 216 173 14 19 43 -5 24,9 -26,3 
11 Кіровоградська область 77 57 9 7 20 2 35,1 28,6 
12 Луганська область 133 123 8 12 10 -4 8,1 -33,3 
13 Львівська область 302 285 30 23 17 7 6,0 30,4 
14 Миколаївська область 85 74 6 5 11 1 14,9 20,0 
15 Одеська область 152 144 21 20 8 1 5,6 5,0 
16 Полтавська область 169 187 13 17 -18 -4 -9,6 -23,5 
17 Рівненська область 108 95 14 3 13 11 13,7 366,7 
18 Сумська область 120 105 15 9 15 6 14,3 66,7 
19 Тернопільська область 54 57 5 10 -3 -5 -5,3 -50,0 
20 Харківська область 235 198 22 20 37 2 18,7 10,0 
21 Херсонська область 75 82 6 12 -7 -6 -8,5 -50,0 
22 Хмельницька область 105 102 14 11 3 3 2,9 27,3 
23 Черкаська область 101 109 14 4 -8 10 -7,3 250,0 
24 Чернівецька область 35 29 8 7 6 1 20,7 14,3 
25 Чернігівська область 114 125 8 15 -11 -7 -8,8 -46,7 
26 м. Київ 378 382 22 17 -4 5 -1,0 29,4 
27 м. Севастополь − − − − − − − − 

 

Найбільше за 2016 рік травмувалися робітники таких професій: водій автотранспортних 

засобів, гірник очисного забою, прохідник, слюсар-ремонтник. 

Найвищий рівень виробничого травматизму спостерігався серед працівників віком від 

50 до 59 років (1 210 осіб, що складає 25,4% від загальної кількості травмованих по Україні 

за 2016 рік). 



 
 

Серед головних причин нещасних випадків переважають організаційні – 65,1% (3 103) 

від загальної кількості нещасних випадків. Через психофізіологічні причини сталося 22,8% (1 

088) нещасних випадків, а через технічні причини – 12,1% (575) нещасних випадків, таблиця 

2. 

 

Таблиця 2 - Розподіл кількості потерпілих від нещасних випадків за причинами 

настання нещасних випадків за 2016 рік [10] 

Кількість 

складених актів  

У відсотках до 

загальної кількості № 

п/п 
Причина настання нещасного випадку 

всього 
в т. ч. 

смертельно 
всього 

в т. ч. 

смертельно 

1 2 3 4 5 6 

Всього по Україні 4 766 364 100,0 7,6 

  

1. Організаційні причини 3 103 244 65,1 5,1 

В тому числі: 

1.1 Невиконання вимог інструкцій з охорони 
праці 

1 698 74 35,6 1,6 

1.2 Невиконання посадових обов'язків 414 33 8,7 0,7 

1.3 Порушення правил безпеки руху 
(польотів) 

292 51 6,1 1,1 

1.4 Порушення технологічного процесу 145 14 3,0 0,3 

1.5 Порушення вимог безпеки під час 
експлуатації транспортних засобів 

102 24 2,1 0,5 

1.6 Порушення вимог безпеки під час 
експлуатації обладнання, устаткування, 
машин, механізмів тощо 

102 15 2,1 0,3 

1.7 Інші організаційні причини 86 7 1,8 0,1 

2. Психофізіологічні причини 1 088 65 22,8 1,4 

В тому числі: 

2.1 Особиста необережність потерпілого 628 21 13,2 0,4 

2.2 Травмування (смерть) внаслідок 
протиправних дій інших осіб 

278 15 5,8 0,3 

2.3 Інші причини 155 21 3,3 0,4 

3. Технічні причини 575 55 12,1 1,2 

В тому числі: 

3.1 Незадовільний технічний стан 
виробничих об'єктів, будівель, споруд, 
інженерних комунікацій, території 

196 13 4,1 0,3 

3.2 Інші технічні причини 89 12 1,9 0,3 

3.3 Незадовільний технічний стан засобів 
виробництва 

76 5 1,6 0,1 

3.4 Конструктивні недоліки, недосконалість, 
недостатня надійність засобів 
виробництва 

60 4 1,3 0,1 

3.5 Недосконалість технологічного процесу, 
його невідповідність вимогам безпеки 

48 4 1,0 0,1 



 
 

Найпоширенішими організаційними причинами стали: 

- невиконання вимог інструкцій з охорони праці – 35,6% від загальної кількості 

травмованих осіб по Україні (1 698 травмованих осіб); 

- невиконання посадових обов'язків – 8,7% (414 травмованих осіб); 

- порушення правил безпеки руху – 6,1% (292 травмовані особи); 

- порушення технологічного процесу – 3,0% (145 травмованих осіб). 

Найпоширенішими психофізіологічними причинами стали: 

- особиста необережність потерпілого – 13,2% від загальної кількості травмованих осіб 

по Україні (628 травмованих осіб); 

- травмування (смерть) внаслідок протиправних дій інших осіб – 5,8% (278 

травмованих осіб); 

- інші причини – 3,3% (155 травмованих осіб). 

Найпоширенішими технічними причинами стали: 

- незадовільний технічний стан виробничих об'єктів, будинків, споруд, інженерних 

комунікацій, території – 4,1% від загальної кількості травмованих осіб по Україні (196 

травмованих осіб); 

- інші технічні причини – 1,9% (89 травмованих осіб); 

- незадовільний технічний стан засобів виробництва – 1,6% (76 осіб); 

- конструктивні недоліки, недосконалість, недостатня надійність засобів виробництва – 

1,3% (60 травмованих осіб); 

- недосконалість технологічного процесу, його невідповідність вимогам безпеки – 1,0% 

(48 травмованих осіб). 

До основних подій, які призвели до нещасних випадків, відносяться: 

- падіння потерпілого під час пересування – 21,7% (1 032 травмовані особи від 

загальної кількості травмованих по Україні); 

- дія рухомих деталей, обладнання, машин і механізмів – 12,5% (594 особи); 

- дорожньо-транспортна пригода на дорогах (шляхах) загального користування – 8,0% 

(380 осіб); 

- падіння потерпілого з висоти – 7,5% (358 осіб); 

- навмисне вбивство або травма, заподіяна іншою особою, – 5,3% (251 особа); 

- обвалення та обрушення породи, ґрунту тощо – 5,0% (236 осіб); 

- падіння, обвалення предметів, матеріалів, ґрунту і т.д. – 4,4% (211 осіб). 

До устаткування, використання якого найчастіше призводить до настання нещасних 

випадків, належить: 



 
 

- автомобілі – 6,0% від загальної кількості травмованих по Україні (284 травмовані 

особи); 

- автомобілі спеціалізовані, автопоїзди, автомобілі-тягачі, кузови-фургони, причепи, 

тролейбуси, автонавантажувачі, мотоцикли, велосипеди – 4,1% (195 осіб); 

- устаткування гірничошахтне – 3,5% (166 осіб). 

До основних травмонебезпечних галузей економіки та видів робіт відносяться, рис. 3: 

- добувна промисловість і розроблення кар'єрів – кількість травмованих складає 21,3% 

від загальної кількості травмованих по Україні (1 015 травмованих осіб, в т.ч. 32 - 

смертельно); 

- транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність – 8,7% (415 

травмованих осіб, в т.ч. 60 – смертельно); 

- сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство – 8,2% (391 

травмована особа, в т.ч. 63 - смертельно). 

Кількість травмованих осіб у цих галузях складає 38,2% від загальної кількості 

травмованих по Україні. 

 

 
Рисунок 3 – Розподіл кількості потерпілих по галузям економіки та видами робіт за 2015 - 

2016 роки [10] 

 



 
 

Кількість потерпілих (членів їх сімей), яким щомісячно проводяться страхові виплати, 

станом на 01.01.2017 року становить 211 тис. осіб, ця кількість порівняно з 2015 роком 

зменшилась на 10,5 тис. осіб, або на 4,7 %. 

Найбільше потерпілих (членів їх сімей) отримують страхові виплати в: Донецькій – 

43912 осіб; Дніпропетровській – 37710 осіб; Львівській – 15748 осіб; Харківській – 15445 

осіб; Луганській – 12395 осіб; Запорізькій – 9980 осіб областях та м. Києві – 6973 особи. 

За 2016 рік потерпілим (членам їх сімей) виплачено 5509,2 млн. грн., що на 810,1 млн. 

грн., або 12,8% менше, ніж в 2015 році. 

У структурі страхових виплат, проведених в 2016 році, основна частина припадає на: 

щомісячні страхові виплати – 5319 млн. грн. (96,5%); одноразову допомогу – 118,8 млн. грн. 

(2,2%), рис. 4. 

 

 
Рисунок 4 – Структура виплачених коштів на відшкодування шкоди потерпілим (членам їх 

сімей) за видами виплати за 2016 рік [10] 

 

На виплату щомісячної грошової суми в разі часткової чи повної втрати 

працездатності, що компенсує відповідну частину втраченого заробітку потерпілого, за 2016 

рік витрачено 5082,5 млн. грн., що на 634,1 млн. грн., або на 11,1% менше в порівнянні з 

минулим роком. 

Середньомісячний розмір призначеної виплати склав 2057,5 грн., що на 242,8 грн., або 

на 13,4% вище порівняно з 2015 роком. 



 
 

При цьому, чисельність потерпілих, які отримують цей вид виплати, станом на 

01.01.2017 в порівнянні з минулим роком зменшилась на 4,7% і становить 200,1 тис. осіб. 

Слід зазначити, що зменшення суми витрат на щомісячні страхові виплати потерпілим 

(членам їх сімей) в 2016 році порівняно з минулим роком, пов'язано з тим, що у 2015 році 

значною мірою було виплачено внутрішньо переміщеним особам раніше нараховані, але не 

виплачені страхові виплати за 2014 рік. 

Сума страхових виплат потерпілим (членам їх сімей) в розрізі регіонів України за 2016 

рік зображена на рисунку 5. 

 

 
Рисунок 5 – Сума страхових виплат потерпілим (членам їх сімей) в розрізі регіонів України 

за 2016 рік [10] 

 

За 2016 рік виплачено 55,2 млн. грн. одноразової допомоги в разі стійкої втрати 

професійної працездатності потерпілому, що на 101,3 млн. грн., або на 64,7% менше у 

порівнянні з минулим роком. 

Ця допомога протягом звітного року була призначена 3 332 потерпілим, що в 

порівнянні з 2015 роком менше на 741 особу, або 18,2 відсотка. 

Зменшення витрат на виплату одноразової допомоги потерпілим та членам їх сімей 

зумовлено зменшенням кількості осіб, які мають право на ці виплати, а також є наслідком 

внесених змін до законодавства щодо нового механізму визначення розміру цієї допомоги. 

Також протягом 2016 року проведено відшкодування допомоги у зв'язку з тимчасовою 

непрацездатністю до відновлення працездатності або встановлення інвалідності на суму 69,9 



 
 

млн. грн. 8 970 потерпілим. Середній розмір допомоги склав 7,8 тис. грн., що на 17,6% 

більше порівняно з 2015 роком. 

 

 

Забезпечення потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного 

захворювання медико-соціальними послугами протягом 2016 року здійснюється відповідно 

до вимог Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування». 

За звітний період за рахунок коштів Фонду потерпілі на виробництві отримали медичну 

та соціальну допомогу на загальну суму 361,7 млн. грн. (в тому числі майже на 18,7 млн. 

гривень внутрішньо переміщені особи), що на 17% більше, ніж у 2015 році (308,7 млн. грн.). 

Впродовж 2016 року у закладах охорони здоров'я було проліковано та забезпечено 

медичною реабілітацією 11 921 потерпілих на виробництві, що на 2% менше показника 2015 

року (12 173 потерпілих). гривень. Серед них медичною реабілітацією (відновною терапією) 

у санаторно-курортних закладах було забезпечено 879 осіб, що у порівнянні з 2015 роком 

більше на 10% (797 потерпілих). 

Лікарськими засобами та виробами медичного призначення за 2016 рік в аптечних 

закладах було забезпечено 18 188 осіб, що більше на 8% у порівнянні з 2015 роком (16 828 

потерпілих). 

Санаторно-курортним лікуванням за звітний період забезпечено 9 586 інвалідів 

внаслідок трудового каліцтва та супроводжуючих осіб відповідно до визначеної потреби, що 

на 24% більше, ніж у 2015 році (7 721 особа). 

Протягом звітного періоду також було забезпечено 5 337 потерпілих на виробництві 

технічними та іншими засобами реабілітації (протезно-ортопедичними виробами), що у 

порівнянні з 2015 роком більше на 7,5% (4965 потерпілих). Витрати на забезпечення 

технічними та іншими засобами реабілітації склали 36,3 млн. гривень. 

Впродовж 2016 року виплати на спеціальний медичний догляд отримали 785 інвалідів 

внаслідок трудового каліцтва, на постійний сторонній догляд – 2727 осіб, на побутове 

обслуговування – 3385 потерпілих, при цьому кожен з цих показників майже на 10% менше 

показників 2015 року – 867, 3020 та 3731 особа). 

Також за 2016 рік здійснено фінансування витрат на додаткове харчування 125 

інвалідам, що менше у порівнянні з 2015 роком на 13% (144 особи), на загальну суму 1,3 

млн. гривень. 

Крім цього, впродовж 2016 року проводилась компенсація витрат на бензин, ремонт і 

технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування для 4021 інваліда (в 



 
 

тому числі - 166 внутрішньо переміщених осіб), що менше, ніж у 2015 році на 9% (4414 

інвалідів). Сума витрат за 2016 рік на ці цілі склала 1,0 млн. гривень. 

Практичне значення в профілактиці травматизму та встановленні причин нещасних 

випадків та професійних захворювань повинна займати ефективна система управління 

персоналом на рівні підприємства і вчасності знання персоналом (адміністрацією, 

організаторами та виконавцями робіт) факторів чи складових, з яких формується система 

безпечного виконання робіт. 

Загалом такі чинники можна поділити на три групи: 

1) Некеровані, тобто незалежні безпосередньо від виконавців та організаторів робіт, 

вони мають спонтанний характер; 

2) Частково керовані, коли для запобігання травмонебезпечній ситуації потрібні певні 

знання та дії з боку виконавців роби; 

3) Керовані, тобто залежать безпосередньо від організаторів та виконавців робіт. 

Відповідно до даних, проаналізованих у 2-у розділі роботи, найбільшу частку серед 

причин нещасних випадків становлять організаційні причини, тобто ті які керовані і 

залежать безпосередньо від організаторів та виконавців робіт. Останнє вказує саме на низьку 

ефективність діючих систем управління персоналом на підприємствах. 

Систему забезпечення охорони та безпеки праці на виробництві можна поділити на: 

1. Систему запобіжних заходів; 

2. Систему засобів запобігання захворюванням на виробництві. 

Згідно з законом «Про охорону праці» власник розробляє (за участю профспілок) і 

реалізує комплексні заходи для досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці 

та виробничого середовища, підвищення рівня охорони праці, профілактики виробничого 

травматизму, профзахворювань та аварій [5]. 

Отже, ми  пропонуємо застосовувати такі заходи з охорони праці, що дозволять 

знизити кількість випадків виробничого травматизму, та підвищити ефективність системи 

управління персоналом на рівні підприємства, а саме:  

1. Проведення навчання та інструктажу з охорони праці, виробничої санітарії, 

пожежної безпеки; 

2. Застосування комп'ютерних методів прикладного та інструментального 

забезпечення, що значно підвищують якість навчального процесу; 

3. Використання необхідної інформації з ресурсів мережі Інтернет, правових систем; 

4. Активні методи навчання, що значно підвищують ефективність засвоєння 

інформації; 



 
 

5. Стимулювання охорони праці як інструмент підвищення ефективності управління 

персоналом; 

6. Удосконалення системи контролю та перевірки отриманих підчас навчання та 

інструктажу знань та системи допуску до роботи, побудованій на базі результатів перевірки 

знань. 

Таким чином розробка заходів щодо попередження виробничого травматизму та 

нещасних випадків є головною метою всіх теоретичних і практичних робіт у галузі охорони 

праці. Загалом зазначимо, що комплекс заходів, спрямованих на забезпечення задовільних та 

безпечних умов праці, повинен розвиватися гармонійно із зростанням обсягів виробництва 

продукції, а в ідеалі - дещо їх випереджати. 

Однією з головних проблем є те, що в нашій країні фінансування в сфері охорони праці 

спрямовується переважно на подолання наслідків небезпечних і шкідливих умов праці, а не 

на їх попередження та проведення профілактичних заходів. Одночасно рівень витрат на 

охорону праці в загальному обсязі валового внутрішнього продукту та промислової 

продукції залишається на постійно значному рівні. 

Крім того, треба відмітити, що для запобігання нещасним випадкам на виробництві, 

викликаних умовами праці, необхідним є проведення профілактичних заходів. З метою 

ефективного проведення профілактичних заходів, спрямованих на усунення шкідливих і 

небезпечних виробничих факторів, запобігання нещасним випадкам на виробництві, які 

загрожують життю і здоров'ю працюючих, Міністерством промислової політики України та 

Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійної 

захворюваності України розроблено програму поліпшення стану безпеки, гігієни праці та 

виробничого середовища. 

Програмою передбачено: 

1. Вивчення умов праці працюючих - виявлення та усунення шкідливих і небезпечних 

виробничих факторів на робочих місцях; 

2. Проведення аналізу за ступенями шкідливості у тих галузях економіки, де за останні 

роки зафіксовано найбільший рівень травматизму та професійної захворюваності, а також 

заходи щодо впливу шкідливих та небезпечних факторів у даних галузях, а саме: 

- Поліпшення організаційних заходів з охорони праці; 

- Модернізації чи заміни обладнання та технологій; 

- Медико-профілактичних заходів; 

- Застосування засобів колективного та індивідуального захисту працюючих на 

робочих місцях. 



 
 

Таким чином, безпека праці значною мірою залежить від ефективності діючої системи 

управління персоналом, забезпечення підприємств нормативно-правовими актами з охорони 

праці, які повністю відповідають як вимогам чинного законодавства в Україні так і вимогам 

європейського законодавства, спрямованих на реалізацію права людини на безпечні та 

здорові умови праці. Вітчизняним підприємствам необхідно сьогодні приділяти більшу 

увагу аналізу причин виробничого травматизму та докладати максимум зусиль до 

зменшення його рівня в Україні. 

Проведений у роботі аналіз даних щодо травматизму в Україні, дозволив встановити, 

що актуальним залишається завдання створення ефективної системи управління персоналом 

на підприємстві в галузі охорони праці. Характер розподілу нещасних випадків за 

причинами їх настання потребує створення інтегральної компоненти управління персоналом 

з метою профілактики травматизму – попередження виникнення нещасних випадків, замість 

існуючої системи реагування на наслідки нещасних випадків – постійні або одноразові 

виплати постраждалим, що тягне за собою додаткові економічні втрати (простій лінії, пошук 

нового спеціаліста та ін.). 

Результати проведеного у роботі дослідження доводять, що проблеми виробничого 

травматизму набуває вагомої актуальності в межах держави, адже вітчизняні підприємства 

на сьогодні не в змозі одночасно підвищувати рівень випуску продукції та суттєво 

поліпшити стан умов та безпеки праці. Створення безпечних умов праці залишається 

невід'ємною частиною соціально-економічного розвитку держави та складовою державної 

політики. Загалом проблема зниження виробничого травматизму віднесена до категорії 

особливої державної і суспільної значущості, а її розв'язання є пріоритетним завданням 

національної безпеки.  

Значення отриманих у роботі результатів полягає у наступному: 

1. Проаналізовано основні проблеми охорони праці на рівні підприємства, пов’язані з 

виробничим травматизмом, його профілактикою, причинами нещасних випадків і т.д.; 

2. Встановлено, що до основної групи причин нещасних випадків належать 

організаційні причини, а саме невиконання вимог інструкцій з охорони праці, невиконання 

посадових обов'язків, порушення технологічного процесу, порушення вимог безпеки під час 

експлуатації транспортних засобів, порушення вимог безпеки під час експлуатації 

обладнання, устаткування, машин, механізмів тощо. 

3. Аналіз структури причин нещасних випадків, дозволив встановити, що загальною 

причиною нещасних випадків є неефективна система управління персоналом на 

підприємствах, особливо з тих питань, що пов’язані з безпекою праці (недосконала система 



 
 

контролю знань, застарілі методи навчання безпечним умовам праці, невідповідальне 

ставлення керівних до своїх обов’язків і т.д.). 

4. Базуючись на отриманих у роботі результатах, авторами дані рекомендації щодо 

підвищення ефективності заходів із профілактики та зменшення випадків виробничого 

травматизму, що дозволять підвищити ефективність системи управління персоналом на 

виробництві. 
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