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ВСТУП 

 
Питання створення безпечних умов праці, профілактики виробничого 

травматизму та профзахворювань  залишаються важливими та актуальними в 
Україні. Підвищена увага до проблем безпеки праці пояснюється тим, що, 
незважаючи на заходи, які вживаються на державному рівні, роботодавцями, 
рівень виробничого травматизму в цілому в країні залишається залишається на 
високому рівні. Одним із найбільш наочних показників  щодо цієї проблеми є 
статистика виробничого травматизму. Аналіз тенденцій змін виробничого 
травматизму за 2005…2012 рр. показав, що протягом останніх 7 років в країні 
спостерігалася позитивна тенденція щодо зниження його рівня. Однак, за 
даними Міжнародної організації праці, рівень смертельного травматизму в 
Україні залишається одним з найвищих порівняно з європейськими країнами і 
США: з розрахунку на 100 тис. працівників порівняно з Німеччиною вищий у 
2,5 раз, США - у 2 рази, Італією - в 1,3 раз, але нижчий, ніж у Росії в 1,5 рази. 

Щорічно тільки Фонд соціального страхування  від нещасних випадків і 
професійних захворювань виплачує близько 2,5 млрд. гривень страхових 
відшкодувань для більш ніж 300 тис. людей. Крім цього, виплати потерпілим 
здійснюють і підприємства. Так, наприклад, для підприємств гірничо-
металургійного комплексу "вартість" одного нещасного випадку зі смертельним 
наслідком складає приблизно 560 тис. грн. При цьому витрати підприємств  
гірничо-металургійного комплексу у 2012 році, лише на ці цілі становили 
більше 19 млн. грн. (без врахування витрат на випадки загального травматизму, 
яких у 2012 р. по галузі відбулося 653 та професійних захворювань – 465 
випадків). 

Необхідно відмітити, що за оцінкам експертів демографічна ситуація й 
рівень здоров'я населення в Україні є значно гіршим, ніж у більшості країн 
світу. Працездатне населення, як основа трудового потенціалу України, стійко 
скорочується і причиною цього поряд з іншими зовнішніми причинами є 
травми, нещасні випадки на виробництві, в тому числі зі смертельним наслідком 
тощо. Стурбованість викликає той факт, що найбільша кількість загиблих і 
тяжко травмованих в нещасних випадках, що стались під час виконання 
працівниками трудових обов’язків, припадає на активну вікову групу 
працівників у віці 35-59 років. Реєструється  також високий рівень травмування 
на виробництві молоді віком 18-34 роки. 

 Створення нормальних умов праці на всіх робочих місцях є основою 
високої трудової віддачі персоналу різних категорій. Працездатність людини і 
результати його праці визначаються безліччю взаємопов'язаних чинників, серед 
яких на одне з перших місць виступають умови праці. Тому управління 
персоналом має передбачати створення на всіх підприємствах з різними 
формами власності, в кожному трудовому процесі належних умов для 
оптимального використання робочої сили, тобто розумових, фізичних та 
підприємницьких здібностей працівників. Наявна ситуація з профілактикою 
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травматизму і профзахворювань негативно впливає на економічну конкуренцію 
України на зовнішніх ринках і на престиж держави. Ризик травмування та 
професійної захворюваності на багатьох робочих місцях залишається доволі 
високим. Саме тому проблема захищеності працюючих і удосконалення 
методів організації охорони праці на підприємстві, в установі, організації є 
актуальною на сьогоднішній день. 
 Виходячи з цього мета даного дослідження полягає у вирішенні такого 
комплексу теоретичних і практичних проблем, як: 

1. теоретично-методологічне обґрунтування моніторингу умов і безпеки 
праці, виробничого травматизму, зважаючи на недостатню вивченість цього 
питання; 

2. теоретичні дослідження виробничого травматизму на тіньовому ринку 
праці; 

3. аналіз існуючих методів прогнозування рівня виробничого 
травматизму;  

4. прогнозування виробничого травматизму в травмонебезпечних галузях 
економіки (приводяться результати аналізу виробничого травматизму в 
вугільній промисловості, будівництві, нафтогазовидобувній промисловості і 
машинобудуванні, окреслюються підходи до прогнозування виробничого 
травматизму в цих галузях); 

5. системний підхід і прогнозування виробничого травматизму через  
дорожньо-транспортні пригоди; 

6. психологічний аспект у виробничому травматизмі; 
7. економічно-демографічні аспекти виробничого травматизму. 
Вирішення зазначених проблем  дозволить окреслити нові теоретичні і 

методологічні підходи до профілактики виробничого травматизму і 
обґрунтувати напрямки їх реалізації. 
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РОЗДІЛ 1 

 
МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ МОНІТОРИНГУ СТАНУ УМОВ І 

БЕЗПЕКИ ПРАЦІ  
 

Охорона життя та здоров'я працівників в процесі їх трудової діяльності, 
створення безпечних та нешкідливих умов праці є однією з найважливіших 
державних задач.  Відповідно до Закону України «Про охорону праці» умови 
праці на робочому місці, безпека технологічних процесів, машин, механізмів, 
устаткування та інших засобів виробництва, стан засобів колективного та 
індивідуального захисту, що використовуються працівником, а також 
санітарно-побутові умови повинні відповідати вимогам нормативних актів про 
охорону праці [1]. Створення нормальних умов праці на всіх робочих місцях є 
основою високої трудової віддачі персоналу різних професій.  

Працездатність людини і результати її праці визначаються безліччю 
взаємопов'язаних чинників, серед яких на одне з перших місць виступає 
безпека праці. Небезпечні умови праці на виробництві проявляються високим 
рівнем виробничого травматизму і професійної захворюваності.  

Незадовільний стан охорони праці  негативно впливає на економічний 
стан державних підприємств, організацій і всієї держави. Особливо гостро ці  
проблеми прослідковуються на підприємствах тих галузей економіки, де 
реєструється високий рівень виробничого травматизму. На підприємствах 
недержавного сектору економіки порушення правил безпеки праці носять 
масовий характер: роботодавцями порушуються вимоги Закону України «Про 
охорону праці» в частині дотримання умов і безпеки праці, тривалості робочого 
часу,  відпочинку, допускається приховування нещасних випадків, ухилення від 
виплат  і компенсацій за заподіяну шкоду життю і здоров’ю працівників через 
нещасні випадки на виробництві. 

На незареєстрованому (тіньовому) ринку праці питання дотримання 
законодавства про охорону праці залишаються поза увагою держави і не 
контролюються. Однак, однозначно можна відмітити, що на підприємствах 
тіньового сектору економіки не здійснюється контроль за умовами і безпекою 
праці, нещасні випадки на виробництві не розслідуються і не реєструються, 
відсутні соціальні гарантії і виплати потерпілим. Неформальний сектор 
економіки породжує багато соціальних проблем, кваліфіковані працівники 
виконують роботу не за отриманою професією, втрачають кваліфікацію і 
професійні навички.  

Перші нормативні документи щодо визначення єдиної державної системи 
показників обліку умов і безпеки праці з’явились в Україні лише в середині   
90-х. Зокрема, на виконання вимог Закону України „Про охорону праці” 
наказом Держнаглядохоронпраці України ще в 1994 році було введено в дію 
Єдину державну систему показників обліку умов і безпеки праці [2].  Зазначені 
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показники входили до двох форм звітності „Звіт про стан умов та безпеки 
праці” (форма № 1-УБ відомча) і «Звіт з праці»   (форма № 1-ПВ). 

Статистична показники щодо умов праці, що базувалась на результатах 
атестації робочих місць, входили до двох форм звітності. У ввизначені строки 
інформація за формою № 1-ПВ надходила до державних органів статистики, 
оброблялась і аналізувалась відповідно до розроблених і затверджених 
методик. 

При цьому необхідно зазначити, що методологію визначення, оброблення 
і аналізування (початкової) вихідної статистичної інформації щодо стану 
безпеки праці на підприємствах, що входила до звітної форми № 1-УБ, не було 
розроблено і затверджено, а  інструкція щодо заповнення даних щодо стану 
безпеки праці на підприємствах у звітну форму № 1-УБ не мала відповідного 
теоретичного підґрунтя.  

Для ефективного виконання своїх функцій моніторинг умов і безпеки 
праці в Україні мав здійснюватися за організаційно-технологічною схемою, яка 
формувалась би як на основі єдиної системи статистичних показників обліку 
умов і безпеки праці, так і методології їх визначення, аналізу затверджених 
відповідним державним органом. 

У контексті зазначеного вище виникла потреба у комплексному 
дослідженні теоретико-методологічних засад державного моніторингу стану 
умов і безпеки праці, основні положення яких можуть бути використані при  
розроблені і оформлені їх як самостійного державного напрямку.  

 
1.1 Теоретично-методологічне обґрунтування моніторингу умов і 

безпеки праці 
 

Аналіз умов праці на підприємствах за окремими показниками дозволяє 
виявити діючі і потенційно можливі небезпечні і шкідливі виробничі фактори, 
визначити їх природу, характер дії на людину, рівень і тривалість впливу 
протягом зміни. Порівняння фактичних значень факторів з їх нормативними 
значеннями дозволяє зробити висновки про ступінь небезпеки або шкідливості і 
розробити рекомендації про необхідність здійснення заходів щодо усунення 
несприятливого впливу виявлених виробничих факторів.  

Для стратегічного й оперативного управління підприємством необхідно 
мати достовірну, оперативну і повну інформацію про перебіг процесів, 
пов'язаних зі станом умов і безпеки праці, рівнем виробничого травматизму. 
Тобто на підприємствах має бути  забезпечено проведення систематичного 
контролю (стеження) за станом і тенденціями змін  умов і безпеки праці, 
виробничого травматизму, подальший аналіз, оцінювання, порівняння 
отриманих результатів для виявлення певних закономірностей, тенденцій, 
змінних і їх динаміки. Здійснення постійного спостереження за станом охорони 
праці для своєчасного виявлення і системного аналізу змін, що сталися, 
попередження небажаних відхилень від установлених вимог, а также 
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використання даних для прогнозування розвитку процесів у цій сфері 
передбачає моніторинг у сфері охорони праці. 

Моніторинг займає важливе місце в державній системі охорони праці і 
саме тому в багатьох країнах діє комплексна автоматична система моніторингу 
умов і безпеки праці.  

Основна мета і завдання моніторингу: 
 - отримання оперативної інформації і оцінка стану умов і безпеки  праці; 
 - аналіз інформаційних потоков, формуємих участниками  моніторингу; 
 - своєчасне виявлення змін, що сталися у сфері умов і безпеки  праці і 

факторів, що призвели до них; 
 - прогнозування розвитку процесів у сфері безпеки праці. 
Принципами моніторингу є своєчасність, повнота, узгодженість дій 

участников моніторинга, відкритість і  системність. 
Об’єктами моніторингу є: 
 - нормативно-правові акти у сфері умов і охорони  праці; 
 - показники виробничого травматизму і професійної   захворюваності; 
 - умови праці, фактори виробничого середовища,  результати аттестации 

ії робочих місць за умовами праці на підприємствах;  
- соціальне забезпечення потерпілих на виробництві; 
 - навчання працюючих; 
-  професійні і соціальні ризики; 
 - забезпеченість працюючих сертифікованими засобами індивідуального 

захисту, санітарно-побутове і лікувально-профілактичне забезпечення; 
 - заходи з поліпшення умов і безпеки праці і їх економічна ефективність; 
 - інформаційне забезпечення з питань охорони праці; 
  - результати контролю і надзору  у сфері умов і охорони праці; 
- модернізація виробничних обєктів  і технологічних процесів, тощо. 
Інформаційною базою мониторингу є інформація, що надається 

учасниками моніторингу і іншими зацікавленими особами. В залежності від 
обсягу зібраної і накопиченої інформації, щодо просторової і часової динаміки 
умов і охорони праці, дані аналізу закономірностей розвитку тенденцій можуть 
використовуватись для короткострокового прогнозування  на всіх рівнях – 
державному, галузевому, регіональному, відомчому тощо. 

Моніторинг умов і безпеки праці складається з таких етапів як збір даних, 
їх систематизація, оброблення, аналіз, визначення тенденцій. Джерелами 
інформації для моніторингу стану умов і безпеки праці є статистичні 
показники, котрі характеризують і входять до складу державної статистичної 
звітності щодо умов і безпеки праці на підприємствах.  

Відповідно до вимог статті 23 Закону України „Про охорону праці” (далі – 
Закон) роботодавець зобов'язаний інформувати працівників або осіб, 
уповноважених на здійснення громадського контролю, про умови праці на 
робочому місці, відповідність вимогам законодавства технологічних процесів, 
машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва, стан засобів 
колективного та індивідуального захисту, що використовуються працівниками, 
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санітарно-побутові умови, а також причину аварій, нещасних випадків і 
професійних захворювань і про заходи, яких вжито для забезпечення на 
підприємстві умов і безпеки праці на рівні нормативних вимог [1]. 

Про виконання перелічених вище вимог Закону до 2013 року роботодавці 
інформували шляхом подання звітності за окремими формами. 

Зокрема, ще в 1994 році було введено в дію Єдину державну систему 
показників обліку умов і безпеки праці [2].  Відповідно до зазначено наказу 
підприємства, установи і організації, підвідомчі міністерствам, державним 
комітетам, концернам, корпораціям, іншим об’єднанням підприємств, що 
створені за галузевим принципом, зобов’язані були подавати їм щорічний звіт 
про стан умови і безпеки праці: за формою № 1-УБ „Звіт про стан умов та 
безпеки праці”, а  звіт за формою № 1-ПВ «Звіт з праці» до Державного 
комітету статистики України. 

„Звіт про стан умов та безпеки праці” (форма № 1-УБ) (додаток №2 Єдиної 
державної системи показників обліку умов і безпеки праці) містив такі розділи:  

1. Стан умов і безпеки праці;  
2. Забезпечення засобів індивідуального захисту;  
3. Санітарно-побутове забезпечення. 
В 2013 році указана форма звітності була скасована наказом  Державної 

служби гірничого нагляду та промислової безпеки України від 8 лютого 2013 
року № 28), а «Звіт з праці» у новій редакції  (форма № 1-ПВ) затверджено 
наказом Державного комітету статистики України від 26 жовтня 2009 року 
N 403  [3]. 

 
1.2 Методологія аналізу показників стану умов і безпеки праці  

 
Систематизація, оброблення, аналіз інформації щодо стану умов і безпеки 

праці за формою № 1-УБ проводилось з метою своєчасного виявлення 
щорічних змін у сфері умов і безпеки  праці на підприємствах, стану безпеки 
технологічних процесів, машин, механізмів, устаткування та інших засобів 
виробництва, визначення стану забезпечення працівників засобами 
колективного та індивідуального захисту, за галузевою і територіальною 
ознакою [4…6].  

Щорічно учасниками моніторингу надавалась інформація за формою 
звітності 1-УБ на паперовому носії до обласних державних адміністрацій, 
органів виконавчої влади і об’єднань (міністерств, державних служб, агенцій та 
інспекцій), які після узагальнення отриманих даних, направляли звіт за формою 
№1-УБ до Держгірпромнагляду України. Оскільки методики аналізу і 
оброблення статистичних даних щодо стану умов і безпеки праці не існувало, 
то передбачалось тільки узагальнення однорідних показників за 
територіальним, галузевим принципом і по країні в цілому.  

При цьому, поряд з традиційним і основним методом аналізу  
статистичних даних за допомогою групових і комбінаційних таблиць, для 
дослідження стану умов і безпеки праці в Україні автором були використані 
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методи математичного моделювання і прогнозування. Для цього було 
сформовано електрону базу щорічних показників умов і безпеки праці за 
територіальними і галузевими ознаками. Узагальнення даних проводили по 
кожному однорідному показнику і досліджували динаміку їх змін таких 
показників, що характеризували  стан безпеки праці на підприємствах України:  

- загальну кількість машин, механізмів устаткування, транспортних 
засобів (далі - машини), в тому числі тих, що не відповідають нормативним 
актам з охорони праці і тих, що вичерпали передбачений паспортом ресурс 
робот, і кількість працюючих на них робітників; 

- загальну  кількість технологічних процесів, в тому числі тих, що не 
відповідають нормативним актам про охорону праці і кількість зайнятих в них 
працівників; 

- загальну кількість технічних будівель і споруд, в тому числі тих, що не 
пройшли капітального ремонту відповідно до нормативних актів, тих, що за 
технічним станом не відповідають будівельним нормам і правилам, і тих що 
знаходяться в аварійному стані і кількість зайнятих в них працівників.  

Аналіз стану безпеки праці на підприємствах України показав, що в 2011 
році загальна кількість машин, механізмів, устаткування, транспортних засобів 
(далі - машини) становила 7 246 926 одиниць і перевищувала їх кількість 
порівняно з 2008 роком на 18,0 %. В загальній кількості машин не відповідали 
нормативним актам з охорони праці майже 3,0 %, вичерпали передбачений 
паспортом ресурс – 18,4%. Динаміку змін питомої ваги показників, що 
характеризують стан безпеки праці в Україні за період  2008…2011 роки, 
наведено на рис. 1.1. 
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Питома вага виробничих технологічних процесів, що не відповідають вимогам 
нормативних актів про охорону праці 
Питома вага технічних будівель і споруд, що за технічним станом не 
відповідають будівельним нормам і правилам 
Питома вага машин, механізмів, одиниць устаткування, транспортних засобів, що 
не відповідають нормативним актам про охорону праці

 
Рис.1.1 Характер змін тенденцій стану безпеки праці в Україні 

 
Порівняльний аналіз кількості машин, що не відповідали нормативним 

актам з охорони праці показав, що  в 2011 році реєструвалось зменшення їх 
кількості на 11 % порівняно з 2010 роком. Як видно з рис.1.1 загальна кількість 
технологічних процесів в 2011 році мала тенденцію до зниження, їх кількість 
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порівняно з 2008 роком зменшилась на 61,0 %. При цьому, на фоні зменшення 
загальної кількості технологічних процесів намітилась тенденція до збільшення 
питомої ваги виробничих технологічних процесів, що не відповідають 
нормативним актам про охорону праці, і також частки технічних будівель і 
споруд, що за технічним станом не відповідають будівельним нормам і 
правилам, в загальній кількості технологічних процесів та будівель відповідно.  

В 2011 році відмічалось значне збільшення майже в 2,6 рази  порівняно з 
2010 роком, і у 2,4 рази (відносно 2008 року) кількості технічних будівель та 
споруд, що за технічним станом не відповідали будівельним нормам і 
правилам. При цьому, в 2011 році загальна кількість технічних будівель  і 
споруд порівняно з попереднім роком залишалась на рівні 2010 року, а відносно 
2008 року збільшилась тільки на 17,0%.  

Кількість працюючих на машинах в 2011 році порівняно з 2010 роком 
зменшилась на 30,0 % і  на 10,0%  відносно 2008 року. Частка працюючих на 
машинах, що не відповідали нормативним актам з охорони праці, за дослідний 
період коливалась в межах від 2,1…3,2%, а частка працюючих на машинах, що 
вичерпали передбачений паспортом ресурс роботи, мала найвищі значення в 
2008 році (12,3%) та найнижче значення в 2010 році (7,7%). Динаміку змін 
кількості працюючих в умовах, що не відповідали вимогам нормативних актів з 
безпеки праці в Україні наведено на рис. 1.2. 
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Частка працюючих на машинах, механізмах, устаткуванні, що не 
відповідають нормативним актам про охорону праці

Частка працівників, які зайняті у виробничих технологічних процесах, що 
не відповідають нормативним актам про охорону праці

Частка працюючих на будівлях та спорудах, що не пройшли капітального 
ремонту відповідно до нормативних актів

 
 

Рис.1.2. Динаміка змін кількості працюючих на машинах не відповідають 
вимогам нормативних актів з охорони праці 

 
В 2011 році загальна кількість працюючих, зайнятих у виробничих 

технологічних процесах, порівняно з 2008 роком зменшилась на 20 %, а  
порівняно з 2010 роком – на 5,0 %. При цьому, частка працюючих, які були 
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зайняті у виробничих технологічних процесах, що не відповідали нормативним 
актам з охорони праці, мала тенденцію до збільшення починаючи з 2010 року і 
в 2011 році збільшилась на 43 %. 

В 2011 році загальна кількість працюючих на будівлях та спорудах 
зменшилась на 11,0 %, а кількість працюючих на будівлях та спорудах, що не 
пройшли капітального ремонту відповідно до нормативних актів, навпаки 
збільшилась в 4 рази та мала тенденцію до зростання. 

Із даних, наведених в формі №1-УБ, щодо стану умов праці, 
досліджувались найбільш характерні показники: 

- кількість працюючих в умовах факторів мікроклімату, що не 
відповідали нормам; 

- кількість працюючих в умовах двох і більш підвищених рівнів та 
концентрацій шкідливих виробничих факторів. 

Аналіз показав, що починаючи з 2008 року частка працюючих на 
підприємствах України в умовах, що не відповідали санітарно-гігієнічним 
нормам, мала тенденцію до зменшення, також зменшувалась і частка 
працюючих в умовах факторів мікроклімату, що не відповідали нормам та 
працюючих в умовах двох і більш підвищених рівнів та концентрацій 
шкідливих виробничих факторів (рис.1.3). 
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Рис.1.3. Динаміка змін показників стану умов праці в Україні 
 

Відповідно до ст. 10 Закону України «Про охорону праці»  на роботах зі 
шкідливими та небезпечними умовами праці в особливих температурних 
умовах, в забрудненому середовищі робітникам та службовцям безкоштовно 
видаються спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту. Засоби 
індивідуального захисту (ЗІЗ) застосовують тоді, коли безпека робіт не може 
бути забезпечена конструкцією та розміщенням устаткування, організацією 
виробничих процесів, архітектурно-планувальними рішеннями та засобами 
колективного захисту. Порядок видачі, зберігання та використання ЗІЗ 
визначається «Положенням про порядок забезпечення працівників спеціальним 
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одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту» 
(наказ Держгірпромнагляду України №53  від 24.03. 2008 p.).  

Аналіз стану забезпечення працюючих засобами індивідуального захисту 
показав, що найвищий рівень забезпечення засобами індивідуального захисту 
спостерігався в 2010 році (96,3%), а найнижчий в 2008 та 2011 роках (91,4%) 
(табл.1.1).  При цьому, необхідно зазначити, що в інструкції до форми звітності   
№ 1-УБ нечітко сформульовані вимоги щодо визначення і наведення 
показників «забезпеченість засобами індивідуального захисту» та «санітарно-
побутове забезпечення». 

Таблиця 1.1.  
Забезпеченість працюючих засобами індивідуального захисту 

 
Роки Показник 2008 2009 2010 2011 

Забезпечення ЗІЗ згідно нор. 4263022 3841101 3975742 4135833 
Забезпечення ЗІЗ фактично 3894571 3577828 3827466 3781220 
% забезпечення засобами 
індивідуального захисту 91,4 93,1 96,3 91,3 

 
Аналіз узагальненої інформації за галузевою формою № 1-УБ, наданою  

міністерствами та облдержадміністраціями, дозволив визначити стан умов і 
безпеки праці на підприємствах України за 2011 рік, провести порівняльний 
аналіз окремих показників і визначити тенденції їх змін. Зазначені дані можуть 
використовуватись для прогнозування стану безпеки в Україні на майбутні 
періоди і для прийняття відповідних управлінських рішень щодо поліпшення 
стану безпеки праці в межах галузей і регіонів. 

Одночасно необхідно відмітити, що міністерства і облдержадміністрації 
при проведені узагальнення даних щодо стану умов і безпеки праці за формою 
№ 1-УБ, що надійшли до них від підприємств, не зазначають кількість 
опрацьованих звітів. Така ситуація негативно впливає достовірність аналізу і 
досліджені динаміки змін стану безпеки праці. Крім цього, не всі показники 
мають прогнозний характер, що також зменшує їх цінність для державного 
управління. Нечіткість, незрозумілість викладення вимог в інструкції щодо 
визначення окремих показників безпеки праці призводить до невірного 
заповнення форми № 1-УБ підвідомчими підприємствами, а в кінцевому 
підсумку − до низького рівня достовірності інформації щодо стану умов та 
безпеки праці на підприємствах України. 

Щорічне узагальнення і порівняльний аналіз показників за формою      
№1- УБ дає підставу для висновку, що введена ще в 1994 році зазначена форма 
звітності застаріла, не інформативна, не враховує зміни, які відбулися в системі 
управління господарською діяльністю за 17 років. Адже за цей період 
послабились владні форми управління, основані на вертикально-галузевому 
підпорядкуванні, змінились форми власності підприємств. З розвитком 
приватної форми власності в регіонах значно збільшилась кількість 
підприємств, що не мають галузевого підпорядкування. Це суттєво збільшило 
обсяги роботи місцевих державних адміністрацій зі збору та узагальнення 
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первинної інформації за формою № 1-УБ, яка надходила на паперовому носію. 
Відсутність в органах місцевої виконавчої влади та місцевого самоврядування 
коштів на друкування бланків форми та розсилки поштових відправлень по 
підприємствам призвело до ускладнення організаційних питань щодо 
забезпечення первинної звітності. Крім цього, відсутність в структурах 
місцевих держадміністрацій відділів з питань охорони праці негативно 
вплинуло на процес узагальнення первинної інформації про стан умов і безпеки 
праці за формою № 1-УБ по галузям. 

Наведене дало підставу для висновку, що існуюча галузева форма 
звітності (форма  № 1-УБ) щодо стану умов та безпеки праці має суттєві 
недоліки та недоробки. З метою отримання повної всебічної та об’єктивної 
інформації про стан умов праці на виробництві та спрощення порядку 
збирання, опрацювання даних за формами державного статистичного 
спостереження, виникла необхідність розгляду питання щодо удосконалення 
форми № 1-УБ. Інформація щодо стану умов і безпеки праці є одним з 
найважливіших інструментів проведення державної політики у сфері 
промислової політики і охорони праці, оскільки є тим ланцюжком який поєднує 
виробництво, управлінські структури і науку. Однак, діюча в Україні система 
збору і використання статистичної інформації щодо стану умов і безпеки праці 
на підприємствах України не дозволяла отримувати інформацію щодо 
реального стану і потребувала кардинального удосконалення. В 2013 році 
зазначена відомча форма № 1-УБ буда скасована наказом Державної служби 
гірничого нагляду та промислової безпеки України від 8 лютого 2013 року № 
 28. 

 
1.3 Системний підхід до аналізу стану безпеки праці в Україні 

 
Підвищена увага до проблем безпеки праці в світі пов’язана з тим, що 

кожен рік, незважаючи на заходи, що вживаються, у різних країнах зростає 
рівень виробничого травматизму, у тому числі зі смертельними наслідками. 
Причому це стосується і тих країн, де безпеці праці приділяється підвищена 
увага.  

В Україні створення безпечних і нешкідливих умов праці є важливою 
проблемою, оскільки до цього часу, як зазначалось вище, на підприємствах 
використовується обладнання, що не відповідає нормативним актам з охорони 
та вичерпало передбачений ресурс, в окремих галузях економіки 
використовуються застарілі технологій виробництва. В останні роки 
спостерігається збільшення технічної складової у настанні нещасних випадків 
на виробництві. Високий рівень тяжкого та смертельного травмування 
працівників на обладнанні, що не відповідає вимогам нормативних актів з 
охорони праці, спостерігається у вугільній промисловості, будівництві, 
сільському господарстві та машинобудуванні. Саме тому, на сучасному 
трансформаційному етапі розвитку економіки України виникає необхідність 
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розробки нових, нестандартних підходів до створення умов праці, максимально 
сприятливих для людини.  

Умови праці в аспекті ефективності виробництва досліджували 
Л. Калачева і О. Амоша [7, 8], а Г.Г. Гогіташвілі – з метою розроблення і 
наукового обґрунтування системи управління охороною праці на рівні 
підприємства [9]. 

Автором було проведено системне дослідження показників безпеки праці 
в Україні за 2006…2011 рр. з метою визначення їх зв’язку з виробничим  
травматизмом зі смертельним наслідком і розроблення підходів до  
прогнозування виробничого травматизму. 

Аналіз впливу показників безпеки праці на підприємствах України, а саме 
показників небезпечності машин, механізмів, устаткування, транспортних 
засобів (далі – машин), технологічних процесів та будівель і споруд, на рівень 
виробничого смертельного травматизму за період 2006...2011 роки проводили 
шляхом застосування статистичних та математичних методів. Для досліджень 
були використані матеріали спеціального розслідування нещасних випадків на 
виробництві зі смертельним наслідком та звіти щодо стану умов та безпеки 
праці на підприємствах, в установах, організаціях України за формою №1-УБ, 
надані обласними державними адміністраціями, органами виконавчої влади і 
об’єднаннями за досліджуваний період. Показники небезпечності машин, 
механізмів, устаткування, транспортних засобів, технологічних процес та 
будівель і споруд ( K ) обчислювали за формулою: 

 
mZMK 1=  

 
де 1M  — кількість одиниць обладнання, яке не відповідає вимогам 
нормативних актів про охорону праці 

mZ  - загальна кількість одиниць обладнання. 
Показники небезпечності технологічних процесів та будівель і споруд 

обчислювали аналогічно. 
Проведені раніше дослідження, показали, що рівень травматизму в 

Україні має стійку тенденцію до зниження при цьому одним із факторів, який 
суттєво впливає на таку ситуацію є зниження кількості працюючих [10]. Іншим 
фактором, який впливає на рівень виробничого травматизму є безпека праці на 
виробництві, а саме використання машин механізмів, устаткування 
транспортних засобів, обладнання (далі - машини), технологічних процесів, 
будівель та споруд, що не відповідають нормативним актам з охорони праці 
[11].  

При вивченні стану безпеки праці на підприємствах України було 
встановлено, що за період з 2006 по 2011 рік абсолютний показник кількості 
машин, що не відповідали нормативним актам з охорони праці, знизився на 
30,0 %, а показник небезпечності машин знизився лише на 22,0 %. В цей же 
період зменшилась кількість машин, що вичерпали передбачений паспортом 
ресурс на 7,7 %, але зріс показник їх небезпечності на 0,6 %. За досліджуваний 
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період відмічалось суттєве зниження загальної кількості виробничих 
технологічних процесів на 57,0 % та процесів, що не відповідають 
нормативним актам з охорони праці на 93,3 %. Динаміка показників 
небезпечності машин, механізмів, устаткування, транспортних засобів, 
технологічних процесів та будівель і споруд, за період з 2006 по 2011 роки 
наведено на рис. 1.4. 
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Рис 1.4. Динаміка змін питомої ваги показників стану безпеки праці 

 
Індикатриси, наведені на графіку, характеризують зміну показників, що 

характеризують стан безпеки праці в Україні, у часі. Однак, ламані криві мають 
злами, за якими не чітко простежується тенденція змін.  
З метою визначення загальної тенденції змін показників стану безпеки праці 

був використаний спосіб вирівнювання рядів динаміки шляхом побудови 
ковзної середньої. Використання цього методу передбачає укрупнення періодів. 
Ковзні середні визначали за трирічним періодом. Завдяки усередненню 
фактичних даних за узагальнювальний період індивідуальні коливання 
досліджуваних показників погашаються (рис. 1 5). 
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 Рис.1.5. Тенденції змін показників безпеки праці 
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Ковзні середні повніше описують закономірність змін показників безпеки 
праці, а загальна тенденція розвитку набуває вигляду плавних ліній (теоретичні 
рівні). Для більш точного відображення змін у часі досліджуваних показників 
безпеки праці була побудована діаграма та вибрані математичні рівняння для 
кожного досліджуваного показника  

Ряд динаміки, що відображає загальну тенденцію змін показника 
небезпечності машин, що вичерпали передбачений паспортом, вирівняний за 
рівнянням прямої лінії:  

 
taayt 10

~ += , 
 

де ty~  −  вирівняні (теоретичні) рівні ряду динаміки; 
t −порядкові номери періодів часу; 

Параметри рівняння:  0a - початок відліку, дорівнює 20,55,  1a  - коефіцієнт 
регресії або пропорційності, який показує середнє щорічне зниження показника 
небезпечності машин, що вичерпали передбачений паспортом ресурс, 
становить (– 0,5). 

Щоб оцінити ступінь наближення лінійного тренду до фактичних даних 
динамічного ряду, визначимо фактичне квадратичне відхилення і коефіцієнт 
варіації. Для цього, обчислимо відхилення фактичного значення показника 
небезпечності машин, що вичерпали передбачений паспортом, від вирівняного 
значення )~( tyy − , їхні квадрати 2)~( tyy −  та їхню суму ∑ − 2)~( tyy . 
Залишкове середнє квадратичне відхилення становить: 

18,1
6

33,8

6

)~(
==

∑ −
= tyy

залσ  
Коефіцієнт варіації визначаємо за формулою: 

%28.6%100
8.18

18.1
%100 =⋅=⋅=

x

σ
υ     

Коливання фактичних значень показників небезпечності машин, що 
вичерпали передбачений паспортом ресурс, навколо прямої ліній в середньому 
становить 1,18 або 6,28%. Низьке значення коефіцієнта варіації вказує на те, що 
рівняння прямої лінії досить точно відображує тенденцію зміни показників 
небезпечності машин, що вичерпали передбачений паспортом ресурс, у часі, 
адже чим менше значення коефіцієнта варіації, тим більша стабільність 
прогнозної ситуації і, відповідно, менший ступінь ризику. 

Ряди динаміки, що відображають загальну тенденцію зміни показників 
небезпечності машин та процесів, що не відповідають нормативним актам з 
охорони праці, були вирівнянні за рівнянням параболи другого порядку, яке 
характеризується трьома параметрами та має такий вигляд: 

 
705,6405,12125,02

210
~ +−=++= tttataay , 

505,9105,42625,0 +−= tty ,  
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де y~ - вирівняні значення рівнів ряду динаміки: 
t – час, тобто порядкові номери періодів часу; 

0a  – початок відліку; 
1a - коефіцієнт регресії; 
2a  - коефіцієнт середнього щорічного прискорення (уповільнення) змін 

рівня динаміки. 
Щоб оцінити ступінь наближення параболічного тренду, що характеризує 

загальну тенденцію зміни показників небезпечності машин,   до фактичних 
показників динамічного ряду, обчислюємо як і в попередньому випадку 
залишкове середнє квадратичне відхилення і коефіцієнт варіації. 
Залишкове середнє квадратичне відхилення становить: 

12,2
6

04,27

6

)~(
==

∑ −
= tyy

залσ , 

 
Коефіцієнт варіації визначаємо за формулою: 

%8,58%100
6,3

12,2
%100 =⋅=⋅=

x

σ
υ , 

Аналогічні показники обчислимо для параболічного тренду, що 
характеризує загальну тенденцію зміни показників небезпечності процесів. 
Залишкове середнє квадратичне відхилення становить: 

9,3
6

16,92

6

)~(
==

∑ −
= tyy

залσ     

Коефіцієнт варіації визначаємо за формулою: 

%7.84%100
6,4

9,3
%100 =⋅=⋅=

x

σ
υ ,  

Відомо, що коефіцієнт варіації на практиці використовується не тільки 
для порівняльної оцінки варіації, а й для характеристики однорідності 
сукупності. Якщо цей показник не перевищує 0,333, або 33,3 %, варіація ознаки 
вважається слабкою, а якщо більше 0,333 - сильною. В даних випадках 
коефіцієнт варіації дорівнює 58,8 % та 84,7 %, характеризує сильну варіацію, 
тобто статистичні сукупності, що вивчались, а саме показники небезпечності 
машин, що не відповідають нормативним актам з охорони праці, та технічних 
будівель, що за технічним станом не відповідають будівельним нормам та 
правилам, вважаються неоднорідними, а середні величини - нетиповими, тому 
їх не можна використовувати як узагальнюючий показник сукупності. Для 
з’ясування форми, параметрів рівняння та тісноти зв’язку між двома ознаками - 
смертельним виробничим травматизмом, що стався на несправному обладнанні 
та показником, що характеризує стан безпеки праці, проведено кореляційно-
регресійний аналіз.  

Для встановлення математичного рівняння побудовано графік 
кореляційної залежності (кореляційне поле) між кількістю загиблих при роботі 
на несправному обладнанні (y - результативна ознака) та показником 
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небезпечності машин, що вичерпали передбачений паспортом ресурс (x- 
факторна ознака). 
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 Рис.1.6. Кореляційне поле залежності смертельного травматизму від 
показника небезпечності машин, що вичерпали передбачений паспортом ресурс 

 
Як показує графік, зв'язок між двома ознаками близький до 

прямолінійного, виражається  рівнянням прямої лінії: 
bxayx +=~ , 

 
Підставивши значення  a та b  в рівняння, отримуємо рівняння, в якому 

коефіцієнт регресії b = 38,95 показує, що зі зростанням показника 
небезпечності машин, що вичерпали передбачений паспортом ресурс, на 1%, 
кількість загиблих та тяжко травмованих, які працювали на несправному 
обладнанні зростає на 39 осіб. 

 
8,54495,38~ −= xxy , 

 
Визначимо тісноту зв’язку між досліджуваними ознаками (смертельним 

травматизмом, що стався на несправному обладнанні та показником 
небезпечності машин, що вичерпали передбачений паспортом ресурс) шляхом 
обчислення коефіцієнта кореляції за формулою: 

 

yx

yxxyr
σσ ⋅
−

= , 

 
Залишкове квадратичне відхилення yx σσ , визначаємо за формулою 
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Підставивши значення конкретні значення в рівняння обчислимо 

коефіцієнт регресії 

912,0
2,23616,0

5,18705,3538
=

⋅

−
=r  

 
Коефіцієнт кореляції показує, що між смертельним  травматизмом, що 

стався на несправному обладнанні, та показником небезпечності машин, що 
вичерпали передбачений паспортом ресурс, спостерігається тісний зв'язок. 
Коефіцієнт детермінації ( 942,02 =R ) 970,0=R , показує, що 97,0% загального 
варіювання смертельного травматизму, що стався на несправному обладнанні 
зумовлено відмінностями в значеннях показника небезпечності машин, що 
вичерпали передбачений паспортом ресурс, а решта 3,0% іншими факторами, 
які в даному випадку не були враховані. 

Проведені дослідження дозволили встановити, що між смертельним 
травматизмом працівників на виробництві і показником небезпечності машин, 
що вичерпали передбачений паспортом ресурс, спостерігається тісний зв'язок. 
Наявність кореляційних зв’язків у вигляді функцій надає можливість 
всебічного аналізу взаємного впливу експлуатації машин, що вичерпали 
передбачений паспортом ресурс на рівень смертельного травматизму 
працівників на виробництві. 

Результати досліджень дають можливість використання запропонованих 
функціональних зв’язків для здійснення прогнозування очікуваного рівня 
смертельного травматизму з метою розроблення та впровадження технічних і 
організаційних заходів щодо поліпшення безпеки праці. 

 
1.4 Математична модель прогнозування стану безпеки праці 
 
Згідно зі статтею 153 Кодексу законів про працю, власник підприємства 

зобов'язаний забезпечити належне технічне обладнання всіх робочих місць і 
створити на них умови праці відповідно до нормативно-правових актів з 
охорони праці. Для аналізу та оцінки стану умов та безпеки праці в Україні, як 
зазначено вище була затверджена Єдина державна система показників обліку 
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умов та безпеки праці, показники якої, включені до двох звітних форм: 1-ПВ 
(умови праці) та 1-УБ (умови та безпека праці). В формі 1-УБ відображаються 
абсолютні показники стану безпеки праці в Україні. Відсутність порівняльних 
показників кількісної оцінки рівня небезпечності технологічного обладнання, 
процесів, будівель не дає змогу реально оцінити стан охорони праці в Україні  
та своєчасно розробити систему технічних і організаційних заходів щодо 
зниження рівня виробничого травматизму. Питання безпеки праці важливі для 
будь-якого підприємства: їх актуальність обумовлюється експлуатацією 
застарілих та вкрай зношених основних фондів, недостатньою увагою до їх 
оновлення при формуванні державної політики інвестування перспективних 
програм розвитку. Про це свідчать реалії сьогодення, адже незадовільний стан 
охорони праці обходиться Україні майже в 4 млрд. грн.  

Актуальність та гострота визначених проблем обумовила активізацію 
досліджень цієї спрямованості. Питанням аналізу та оцінки стану безпеки та 
умов праці на підприємствах України присвячені наукові роботи багатьох 
вітчизняних вчених, різні аспекти поліпшення безпеки праці досліджували у 
своїх працях С. Богданов [12], Г.Г. Гогіташвілі [13], Г.Г. Лесенко [14], А.О. 
Романчук [15] та інші. Однак, до цього часу оцінка стану травмонебезпечності 
технологічного обладнання та процесів ускладнена з причин відсутності 
оціночних показників. Адже основними даними, які відображають стан безпеки 
праці в цілому по країні вважається рівень виробничого травматизму та втрати 
робочого часу у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності внаслідок 
виробничого травматизму.  

Однак, до цього часу оцінка стану травмонебезпечності технологічного 
обладнання та процесів ускладнена з причин відсутності оціночних показників. 
Адже основними даними, які відображають стан безпеки праці в цілому по 
країні вважається рівень виробничого травматизму та втрати робочого часу у 
зв'язку з тимчасовою втратою працездатності внаслідок виробничого 
травматизму.  

Для оцінки та аналізу стану безпеки праці, своєчасного виявлення загроз, 
які обумовлюють небезпеку в тій чи іншій сфері діяльності робітника необхідна 
розробка нового методологічного підходу. Виконання поставленого завдання 
на практиці, вимагає впровадження показників безпеки праці, які можна 
використовувати для проведення комплексної та порівняльної оцінки стану 
небезпечності машин, технологічних процесів та будівель.  

Для вирішення поставлених завдань та вивчення стану безпеки праці на 
підприємствах України були використані узагальнені кількісні показники  
стану безпеки праці на підприємствах, за даними звітної форми 1-УБ за 
2006…2011 роки, а саме: 

- кількість машин, механізмів, устаткування, транспортних засобів (далі – 
машини), з них: машин, що не відповідають нормативним актам з охорони 
праці та  вичерпали передбачений у  паспорті ресурс роботи;  

- кількість технологічних процесів, з них тих, що не відповідають 
вимогам нормативних акті з охорони праці;  
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- кількість будівель та споруд (далі – будівель), з них тих, що не пройшли 
капітального ремонту відповідно до нормативних актів, технічний стан яких не 
відповідає будівельним нормам і правилам та знаходяться в аварійному стані. 
Отриманий статистичний матеріал дозволив визначити тенденції змін стану 
безпеки праці та дослідити зв'язок  стану виробничого травматизму  з 
показниками безпеки праці.  

Абсолютні показники безпеки праці, як первинні показники, що 
характеризують сукупність машин, процесів, будівель за її чисельністю в 
конкретних умовах галузі або регіону за рік, отримані шляхом зведення та 
узагальнення даних від підприємств. Абсолютний показник сам по собі не 
завжди дає правильну оцінку стану безпеки праці. Зіставлення кількості машин, 
що не відповідає вимогам охорони праці в одній області з аналогічними даними 
і іншій, нічого не говорить про стан безпеки праці в цих областях. Адже мати 
уяву про реальний стан безпеки можна тільки шляхом порівняння, зіставлення 
відносних величин щодо кількості машин, технологічних процесів та будівель, 
що не відповідають нормативним актам з охорони праці, в загальній кількості 
машин на підприємстві, галузі або регіоні. Виходячи з викладеного для 
проведення подальших досліджень щодо оцінки стану та прогнозування 
безпеки праці в України були використані оціночні показники безпеки праці у 
вигляді коефіцієнтів небезпечності машин, технологічного обладнання, 
будівель і споруд. Коефіцієнт небезпечності машин (Km) розраховували за 
формулою: 

 

 
 

M1- кількість одиниць машин, що не відповідає вимогам нормативних 
актів з охорони праці; M2- кількість одиниць машин, яке вичерпало 
передбачений паспортом ресурс; Zm- загальна кількість машин.  

Коефіцієнт небезпечності технологічних процесів (Kt) розраховували за 
формулою:  

 
 

 
 

T- кількість технологічних процесів, шо не відповідає вимогам 
нормативних актів з охорони праці; Zt- загальна кількість технологічних 
процесів.   

Коефіцієнт небезпечності будівель  (Kb) розраховували за формулою:  
 

 
 

B1- кількість будівель, що не пройшли капітального ремонту відповідно 
до нормативних актів з охорони праці; B2- кількість будівель, що не відповідає 
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вимогам нормативних актів з охорони праці; B3- кількість будівель, що 
знаходиться в аварійному стані; Zb - загальна кількість будівель.  

Значення коефіцієнтів небезпечності може змінюватись від 1 до 0. 
Наприклад, у разі, якщо визначений на підприємстві коефіцієнт небезпечності 
машин, механізмів дорівнює 1, то це значить всі машини, механізми, що 
використовуються на даному підприємстві, не відповідають вимогам 
нормативних актів, а якщо значення коефіцієнта дорівнює 0, то це свідчить про 
безпечність машин, механізмів. Коефіцієнт безпеки, наприклад, машин, 
механізмів визначається за  формулою: 

 
 

 
Сукупність значень коефіцієнтів небезпечності за кілька послідовних 

років представляє часовий ряд. Кожен показник часового ряду формується  
під впливом різних факторів, але у сукупності вони формують його тенденцію 
щодо зростання або убування (рис.1.7). 
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Рис.1.7 Динаміка змін коефіцієнтів небезпечності 
 

З графіку видно, що тенденція змін коефіцієнтів небезпечності машин, 
механізмів, технологічних процесів та будівель не чітко простежується, є 
прихованою, оскільки ламані криві мають злами. Для виключення випадкових 
коливань в початкових числових рядах і виявлення тренда використовували 
прийом вирівнювання рядів динаміки методом ковзних середніх. Завдяки 
усередненню фактичних даних індивідуальні коливання погашаються. Ковзні 
середні повніше описують закономірність змін коефіцієнтів небезпечності, при 
цьому загальна тенденція розвитку набуває вигляду плавних ліній. 
Вирівнювання рядів динаміки дозволило з'ясовувати основні тенденції та  
підібрати моделі трендів і математичних рівнянь, що описують емпіричні ряди. 

Динаміка змін коефіцієнтів небезпечності машин та будівель має 
тенденцію до зниження, відображається математичними рівняннями: прямої 
лінії для Km та квадратичною функцією для Kb (рис.1.8). 
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Рис.1.8. Тенденції змін коефіцієнтів небезпечності 
 

Динаміка змін коефіцієнта небезпечності технологічних процесів (Kt) 
навпаки має тенденцію до зростання та характеризується рівнянням.  
 

 
 

 
 

 
 

Оцінку якості підбору функцій проводили за коефіцієнтом детермінації 
(R2). Чим ближче R2 до 1, тим більш точно вибрана регресивна модель. Для 
досліджуваних моделей коефіцієнти детермінації мали незначне відхилення від 
0,006 до 0,02, тобто моделі правильно вибрані. Для розрахунку прогнозних 
показників на 2012 рік використовували метод статистического прогнозування 
за трендом, заснований на екстраполяції, тобто на припущенні, що параметри 
тренду зберігаються до прогнозованого периоду. Підставивши в рівняння 5, 6 
та 7 значення х визначили  коефіцієнти небезпечності машин, механізмів, 
технологічних процесів та будівель на 2012 рік, які становили: Km =0,17, Kb 
=0,04, а Kt=0,05. Таким чином, відповідно до прогнозних даних в 2012 році 
буде продовжуватись зниження значень коефіцієнтів небезпечності машин та 
будівель, але при цьому можливо різке підвищення коефіцієнту небезпечності 
технологічних процесів. 

Стан виробничого травматизму хоча і віддзеркалює стан безпеки праці в 
Україні, але до цього часу не була побудована математична модель, за 
допомогою якою можна було б встановити цей зв'язок та здійснити прогноз на 
майбутні роки. Для розробки зазначеної математичної моделі був використаний 
інтегральний показника безпеки праці  ( ).  



28 
 

Інтегральний показник небезпечності праці (  ) комплексно 
характеризує стан небезпечності засобів виробництва та обчислюється як 
комбінація коефіцієнтів небезпечності машин та будівель за формулою: 

 
 
Інтегральний коефіцієнт безпеки праці ) визначається за формулою:  

 
 

 
Для прогнозування рівня виробничого травматизму розроблено модель, 

що відображає залежність коефіцієнтів частоти травматизму від інтегрального  
показника безпеки праці (рис. 1.9.). 
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Рис. 1.9 Кореляційна залежність між інтегральним показником безпеки праці 

та коефіцієнтом частоти загального травматизму 
 

Індикатриса, наведена на рис. 1.9, показує, що зв'язок між інтегральним 
показником безпеки праці та коефіцієнтом частоти загального травматизму 
близький до прямолінійного, регресивна залежність виражається рівнянням 
прямої ліній та має вигляд: 

 
 

 
Коефіцієнт детермінації моделі (R2 = 0,807) дорівнює 0,898  та показує, 

що 89,8% варіювання коефіцієнта частоти травматизму зумовлено 
відмінностями інтегрального показника безпеки праці.  

Вперше запропоновано оціночні показники небезпечності машин, 
технологічних процесів, будівель та інтегральний показник безпеки праці. 
Розроблені математичні моделі для прогнозування стану безпеки праці та 
виробничого травматизму. 
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1.5 Аналіз умов праці  методом побудови імовірнісної структурно-логічної 
моделі 

 
Державна політика в сфері охорони праці спрямована на приоритет життя 

й здоров'я працівників і на повну відповідальність роботодавця за створення 
належних, безпечних та здорових умов праці. Підвищення рівня промислової 
безпеки можна досягти шляхом забезпечення цілковитого технічного контролю 
за станом виробництв, технологій та продукції, а також сприяння 
підприємствам у створенні безпечних та нешкідливих умов праці; соціального 
захисту працівників, повного відшкодування шкоди особам, які потерпіли від 
нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань; адаптації 
трудових процесів до можливостей працівника з урахуванням його здоров'я та 
психологічного стану; проведення навчання, професійної підготовки й 
підвищення кваліфікації працівників з питань охорони праці тощо. Серед 
несприятливі шкідливих чинників виробничого середовища в, що 
характеризують стан умов праці і призводять до виникнення професійних 
захворювань перше місце  посідають захворювання від впливу шуму та 
фізичного перенавантаження, що становлять 28 % в структурі професійних 
захворювань; друге – це вібраційна патологія (20 %). Частота захворювань 
визначається величиною дози, а особливості клінічних проявів формуються під 
впливом спектру вібрацій. Існує три види вібраційної патології від впливу 
загальної, локальної та поштовхоподібної вібрацій. Особливо небезпечна 
остання, оскільки викликає мікротравми різних тканин з наступними 
реактивними змінами. Вібраційна хвороба від впливу загальної вібрації та 
поштовхів реєструється серед водіїв машин, трактористів, бульдозеристів, 
машиністів екскаваторів.  

Важливим чинником, що впливає на стан здоров’я водіїв 
сільськогосподарського транспорту, є масове використання в фермерських і 
орендних господарствах застарілої техніки: тракторів та комбайнів типу МТЗ-
80/82, Т-150К, К-700, СК-6/8 та інших. Основним джерелом вібрації в кабінах 
тракторів цих типів є робота двигуна, трансмісії, коливання начіпних засобів та 
рух машини нерівностями ґрунту або дорожнього покриття. Загальна вібрація 
від ходової частини трактора низькочастотна, оскільки основна енергія 
коливається в діапазоні від 1 до 4 Гц. Локальна вібрація, що передається на 
верхні й нижні кінцівки від двигуна через важелі керування, характеризується 
середньочастотним спектром. Під час польових робіт на тракторах типу Т-150, 
К-700 при швидкості руху   8...10 км/год рівні вібрації за більшістю випадків 
перевищують гранично допустимі в 1,1...1,4 рази, на дорогах з твердим 
покриттям при транспортуванні вантажів зі швидкістю 20...25 км/год – у 
1,2...1,5 рази.  

Рівні локальної вібрації лише при роботі на тракторі MTЗ-82 (оранка, 
суцільна культивація, транспортні роботи) перевищують допустимі на 3...6 дБ, 
а транспортної – на 2...6 дБ (трактор T-150K) і до 10 дБ (трактори МТЗ-80, 
МТЗ-82 і ЮМЗ-6Л). Виявлені перевищення пов’язані з використанням 
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технічно-застарілих машин і є наслідком їхньої тривалої експлуатації та 
неякісного поточного й капітального ремонтів.  

Загальна низькочастотна вібрація негативно впливає на нервову, серцево-
судинну системи та обмінні процеси, що проявляється в зміні вуглеводного, 
білкового, ферментного, вітамінного та холестеринового обмінів, біохімічних 
показників крові. Локальна вібрація призводить до спазмів периферійних 
судин. При спільній дії загальної та локальної вібрації виникають складні 
вегето-судинні та вестибулярні розлади. У хворих виникає біль і слабкість у 
кінцівках, порушення їхньої больової та температурної чутливості, деформація 
пальців і суглобів, ламкість нігтів, запалення сухожиль та розлади нервової 
системи, і як наслідок – швидка стомлюваність, дратівливість, головний біль, 
безсоння. В майбутньому може виникнути облітеруючий ендоартеріїт, що 
призводить до гангрени пальців кистей і стоп з подальшою їхньою ампутацією. 
Через 15...20 років роботи на транспортних засобах, що не відповідає 
гігієнічним нормативам, у механізаторів розвивається вібраційна хвороба [16].  
Автором було проведено аналіз ризику виникнення захворювання вібраційною 
хворобою серед водіїв сільськогосподарського транспорту методом побудови 
математичної імовірнісної моделі системи. 

Ризик визначається добутком імовірності виникнення можливого збитку 
на очікуваний розмір збитку [17]. Однак, для розв’язання широкого кола 
завдань наукового та практичного характеру використовується визначення 
ризику як імовірної категорії, тобто, як  ступінь імовірності певної негативної 
події, яка може відбутися в певний час або за певних обставин [18].  

Якісна та кількісна оцінка ризиків здійснювалась за допомогою 
комп’ютерної програми – імовірнісних кодів, розроблених для проведення 
імовірнісного аналізу безпеки, в даній роботі використрвували коди на основі 
моделей дерева подій (ДП) та дерева відмов (ДВ), зокрема IRRAS [17,18]. 

Для розрахунку ймовірності виникнення професійного захворювання в 
тракториста використовували логіко-графічну модель „Дерево відмов”. Дерево 
відмов – це логічне подання ймовірних відмов системи, що можуть виникнути 
й призвести до небажаної події. Небажана подія (в наших дослідженнях – 
захворювання механізаторів вібраційною хворобою „VIBRHV1”) подана на 
вершині дерева відмов. Схема дерева відмов „VIBRHV1” визначає логічні 
комбінації базисних подій, що призводять до максимальної відмови. IRRAS на 
основі дерева відмов проводить аналіз системи, визначає мінімальні перетини 
та ймовірність її відмови. Для розрахунку імовірності захворювання 
механізаторів на вібраційну хворобу використовували ймовірності базисних 
подій, отримані з літературних джерел та даних статистики [19]. При побудові 
дерева відмов „VIBRHV1” проводився якісний аналіз, пов'язаний як з 
технічними характеристиками і властивостями елементів обладнання, так і 
«неправильні дії персоналу», який обслугує дане обладнання, так і невиконання 
або недотримання роботодавцем певних вимог щодо професійної підготовки 
персоналу, вчасного проведення медичних оглядів тощо. 
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Дерево відмов для розрахунку імовірності захворювання механізаторів 
вібраційною хворобою „VIBRHV1” наведено на рис. 1.10 

 
 

Рис. 1.10. Дерево відмов „VIBRHV1” для розрахунку імовірності захворювання 
вібраційною хворобою 

 
Значення ймовірностей базисних подій дерева відмов „VIBRHV1” 

наведено в табл. 1.2 
Таблиця 1.2 

Показники імовірності базисних подій дерева відмов „VIBRHV1” 
Шифр 
подій Назва подій Імовірність Lambda Tau 

1 2 3 4 5 

V1 Не проводяться медичні періодичні 
огляди працівників  1 8760 

V2 Не контролюється режим роботи 
(тривалість робочої зміни)  1 8760 

V3 Не проводиться попередній (при прийнятті на 
роботу) медичний огляд   1 24 

V4 Не враховуються медичні висновки щодо 
індивідуальних властивостей організму  1 8760 

V5 
Відсутній контроль за умовами праці (не 
враховується вплив додаткових чинників: 
шум, переохолодж. тощо)  

 1 8760 

V6 Не дотримуються правила техніки 
безпеки працівниками 1 10-3    

V7 Недостатній контроль за дотриманням 
правил техніки безпеки керівництвом  1 10-2   

V8 Рух трактора нерівностями ґрунту та 
дорожнього покриття 1 10-1   

V9 Невідповідність двигунів санітарно-
гігієнічним вимогам щодо параметрів 
вібрації 

8.7 10-1   

V10 Незбалансовані конструктивні елементи 
трактора 

3.7 10-1   

V11 Відсутній контроль за рівнем вібрації 1 10-2   
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1 2 3 4 5 
V12 Відсутні засоби індивідуального захисту 

(ЗІЗ) 
1 10-2   

/V12 Наявні засоби індивідуального захисту не 
застосовуються 

1 10-2   

V13 Використовуються неефективні ЗІЗ 8 10-3   

V14  Інструктаж та контроль за використанням 
ЗІЗ не проводиться 1 10-2   

V15 Не застосовуються засоби віброізоляції 1 10-3   
V16 Не застосовуються засоби вібропоглинання 1 10-3   
V17 Не застосовуються засоби віброгасіння 1 10-3   

 
Як видно з табл. 1.3, імовірність захворіти вібраційною хворобою 

становить 1,782 10-1. 
Мінімальні перерізи та важливість базисних подій дерева відмов 

„VIBRHV1” наведено в таблицях 1.3,1.4. 
Таблиця 1.3 

Мінімальні перерізи дерева відмов „VIBRHV1” 
 

Partition Cut Set Report 
Case: ALTERNATE                                       Fault Tree Name ->VIBRHV1 

Mincut Upper Bound 1.782E-001 This Partition                  1.782E-001 
No.   Total       Set              Frequency                                               Cut Sets 
- -----  -------  ---------------- --------------------------------------------------------- 

1       18.0      18.0             3.219E-002  V10, V3, V4, V8, V9 
2       36.1      18.0             3.219E-002  V10, V2, V4, V8, V9 
3       54.1      18.0             3.219E-002  V10, V3, V5, V8, V9 
4       72.2      18.0             3.219E-002  V1, V10, V4, V8, V9 
5       90.2      18.0             3.219E-002  V10, V2, V5, V8, V9 
6      100.0     18.0             3.218E-002  V1, V10, V5, V8, V9 
7      100.0       0.0             1.000E-005  V3, V4, V6, V7 
8      100.0       0.0             1.000E-005  V2, V4, V6, V7 
9      100.0       0.0             9.999E-006  V3, V5, V6, V7 
10    100.0       0.0             9.999E-006  V1, V4, V6, V7 
11    100.0       0.0             9.999E-006  V2, V5, V6, V7 
12    100.0       0.0             9.998E-006  V1, V5, V6, V7 

 
Найнебезпечні сполучення подій, що можуть призвести до захворювання 

вібраційною хворобою: незбалансованість конструктивних елементів трактору; 
непроведення попереднього (при прийнятті на роботу) медичного огляду; 
неврахування медичного висновку щодо індивідуальних властивостей 
організму; рух трактора нерівностями ґрунту та дорожнього покриття; 
невідповідність двигунів санітарно-гігієнічним вимогам щодо параметрів 
вібрації (V10, V3, V4, V8, V9). 

Як видно з таблиці 1.4, найважливішими подіями є: рух трактора 
нерівностями ґрунту та дорожнього покриття (V8), невідповідність двигунів 
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санітарно-гігієнічним вимогам щодо параметрів вібрації (V9), 
незбалансованість конструктивних елементів трактора (V9), неврахування 
медичних висновків щодо індивідуальних властивостей організму (V4), 
відсутність контролю за умовами праці (неврахування  впливу додаткових 
чинників: шуму, переохолодження тощо) (V5). 

 
Таблиця 1.4 

Важливість базисних подій дерева відмов „VIBRHV1” 
 

IMPORTANCE MEASURES REPORT   (Alternate Cut Sets) 
Analysis :   RANDOM                       System : VIBRHV1 
Num.        Probability    Fussell-       Risk                   Risk 
of             of               Vesely      Reduction           Increase 

Event Name  Occ.          Failure     mportance      Ratio                 Ratio 
--------------   ----    -------------------------------   ------------------   -------------- 
V8               6     1.000E-001        9.997E-001     2.972E+003    5.064E+000 
V9               6    8.700E-001         9.997E-001     2.972E+003    1.136E+000 
V10             6    3.700E-001         9.997E-001     2.972E+003    2.360E+000 
V4               6    1.000E+000        4.755E-001     1.907E+000    1.000E+000 
V5               6    9.999E-001         4.754E-001     1.906E+000    1.000E+000 
V3               4    1.000E+000        3.118E-001     1.453E+000    1.000E+000 
V2               4    1.000E+000        3.118E-001     1.453E+000    1.000E+000 
V1               4    9.999E-001         3.117E-001     1.453E+000    1.000E+000 
V7               6    1.000E-002         2.765E-004     1.000E+000    1.027E+000 
V6               6    1.000E-003         2.765E-004     1.000E+000    1.269E+000 

 
 
Побудова дерева відмов „VIBRHV1” як моделі випадкового процесу дає 

можливість здійснити вибір варіантів ефективного управління ризиком, і, як 
результат, зменшити рівень захворювання на вібраційну хворобу в 
господарстві.  

Аналіз комп’ютерних розрахунків проведених за допомогою дерева відмов 
(таблиці 1.3, 1.4) дозволив визначити чинники управління ризиком 
захворювання вібраційною хворобою. Для зменшення ймовірності 
захворювання вібраційною хворобою механізаторів сільського господарства 
при експлуатації застарілої техніки необхідно: 

використовувати додаткові заходи та засоби боротьби з вібрацією машин, а 
саме: віброізоляцію, вібропоглинання та віброгасіння через застосування 
сучасних допоміжних пристроїв та матеріалів; 

проводити попередній медичний огляд при прийнятті на роботу, що дає 
можливість виявляти індивідуальні особливості організму та протипоказання 
щодо роботи за цією професією;  

посилити увагу щодо контролю за умовами праці, оскільки супутні 
чинники (знижена температура, шум високої інтенсивності, важкість та 
напруженість праці) значно підвищують ризик розвитку вібраційної хвороби. 
При спільній дії шуму та вібрації спостерігається взаємне посилення ефекту в 
результаті його сумації, а можливо, й потенціювання;  
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застосовувати спецодяг, віброгасні рукавиці з вкладниками та 
прокладками, спеціальне взуття за конструкцією низу з використанням 
демпфіруючих матеріалів; 

службі охорони праці періодично проводити роз'яснювальну роботу серед 
механізаторів щодо доцільності використання засобів індивідуального захисту.  

 
1.6 Методи поліпшення умов праці при роботі на транспортних засобах 
 
Високі рівні шуму та вібрацій на робочих місцях є одними з найбільш 

поширених шкідливих чинників на виробництві і присутні практично у всіх 
галузях господарської діяльності. Насичення виробництва машинами і 
механізмами супроводжується інтенсивними шумом та вібрацією, які негативно 
впливають на працездатність і здоров’я працівників, на погіршення зору, слуху. 
Несприятливі шкідливі фактори виробничого середовища сприяють 
виникненню професійних захворювань і можуть призводити до аварійних 
ситуацій на виробництві. За ноозоологічними формами перше місце займають 
захворювання від впливу шуму та фізичного перенавантаження, що становлять 
до 28% в структурі професійних захворювань. Ступінь негативного впливу 
шуму залежить від сили і частоти звуку, тривалості його дії, фізичного і 
психічного стану людини. 

Шум викликає широкий спектр відхилень різного ступеня тяжкості в стані 
здоров’я людини. Встановлено, що роздратування шумом передається в 
центральну і вегетативну нервову систему, а через них впливає на внутрішні 
органи. Комплекс патологій, що виникають при дії виробничого шуму 
прийнято називати «шумовою хворобою». 

Вібраційна патологія займає друге місце серед професійних захворювань 
(20%). Частота захворювань визначається величиною дози, а особливості 
клінічних проявлень формуються під впливом спектру вібрацій. Вібраційна 
хвороба від впливу загальної вібрації та поштовхів реєструється у водіїв 
машин, трактористів, бульдозеристів, машиністів екскаваторів.   

Аналіз вікової структури травмованих при експлуатації транспортних 
засобів показав, що основну частку (більше 60 %) в ній складають чоловіки  
віком 21-40 років. Особливо потерпають від впливу вібрації водії 
сільськогосподарського транспорту, у зв’язку з використанням у фермерських і 
орендних господарствах застарілої техніки - тракторів та комбайнів типу МТЗ-
80/82, Т-150К, К-700, СК-6/8 та інших. Джерелом вібрації у кабінах тракторів 
цих типів є робота двигуна, трансмісії, коливання начіпних засобів та рух 
машини по нерівностях грунту або дорожнього покриття [20]. 

Питання зниження впливу на працюючих вібрації і шуму висвітлені в 
дослідженнях багатьох науковців. Зокрема аналізу акустичних і вібраційних 
характеристик основних джерел вібрації та шуму на судні присвячена робота 
[21]. Окремі аспекти досліджень щодо використання віброшумопоглинаючих 
мастичних матеріалів відображені в роботах [22…25].   
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Оскільки проведені дослідження показали, що для зменшення впливу на 
працюючих шуму і вібрації необхідно використовувати додаткові заходи та 
засоби боротьби з вібрацією машин, а саме: віброізоляцію, вібропоглинання та 
віброгасіння через застосування сучасних допоміжних заходів технічного 
характеру - пристроїв і матеріалів, проводились дослідження 
віброшумопоглинаючих властивостей полімерних мастичних матеріалів в 
лабораторних і виробничих умовах для застосування їх на транспортних 
засобах. 

Вібропоглиннання може бути здійснено на основі використання 
конструктивних матеріалів з великим внутрішнім тертям або нанесенням на 
поверхню виробу шару пружновязких матеріалів, що мають потужне тертя. У 
матеріалах такої структури під впливом зовнішніх механічних сил (вібрації), 
відбувається деформація зрушення між пластинчатими частинками лускатної 
структури, що мають високе внутрішнє тертя. Поглинання енергії вібрації 
відбувається за рахунок витрати частини енергії на подолання сил тертя. Саме 
тому розроблення і впровадження нових полімерних матеріалів з високими 
вібро- і звукопоглинальними властивостями є перспективним напрямом 
раціонального вирішення проблеми зниження рівня шуму і вібрації на 
робочому місці оператора транспортного засобу. 

Віброшумопоглинаючі мастичні матеріали відносяться до жорсткого типу 
покриттів, оскільки після їх нанесення на поверхню вони затвердівають, 
перетворюючись на шар жорсткої пластичної маси, і основний тип деформації, 
яку вони сприймають – це деформація демпфірованої пластини, внаслідок якої 
шар покриття при коливаннях пластини стискується і розтягується. Розроблені 
полімерні мастичні матеріали типу «ДЕМПФУШТОРМ» і «МЕДУЗА» на 
полівінілацетатній основі мають значну перевагу, легко набувають різноманітні 
форми. Основні їх властивості такі: нетоксичні, вогнестійкі, коефіцієнт 
механічних втрат 0,25 - 0,4, знижують рівень шуму і вібрації на 7-18 дБА.  

Для проведення випробувань використовували експериментальні зразки, 
підготовлені шляхом нанесення полімерного мастичного матеріалу типу 
«ДЕМПФУШТОРМ» і «МЕДУЗА» на поверхню тонкостінного сталевого 
стержня методами шпатлювання, шприцювання і напилення. При цьому 
мастичне покриття набуває за відносно короткий час необхідні в’язкопружні 
фізико-механічні і експлуатаційні властивості. Товщина шару покриття 
мастикою «ДЕМПФУШТОРМ» становила 5 мм, а мастикою  «МЕДУЗА» - 4 і 2 
мм. Особливості експериментального зразка з покриттям мастикою типу 
«МЕДУЗА» пов’язані зі структурними властивостями цієї мастики і наявності 
між шарами мастильного покриття армованого матеріалу (базальтова сітка або 
тканина зі льону). 

Для дослідження вібропоглинаючих властивостей експериментальні і 
контрольні (без покриття) зразки закріпляли консольно на  спеціальній 
установці Д–13. Показники, що характеризували вібропоглиначі властивості і 
динамічну напруженість стержнів, визначали з віброграм затухаючих коливань 
шляхом визначення логарифмічного показнику декременту коливань δ %. При 



36 
 

цьому резонансну частоту визначали безперервно в процесі циклічної 
деформації при резонансних коливаннях стержнів по першій формі згинання., а 
вібропоглиначі властивості - після заданої кількості циклів. Зміни резонансної 
частоти і вібропоглинаючих властивостей стержня в процесі циклічного 
деформування спостерігали в поєднанні з візуальним оглядом полімерного 
покриття з метою оцінки  стану цілісності основи. 

Як показали проведені дослідження логарифмічний дектремент коливань 
стержня з одношаровим покриттям мастикою «ДЕМПФУШТОРМ» значно 
нижче ніж логарифмічний декремент з двошаровим покриттям мастикою 
«МЕДУЗА». 

Двошарові покриття поряд з високими вібропоглинаючими властивостями 
мають підвищені діелектричні властивості,  а армовані - підвищену міцність 
при механічному впливі. 

Покриття мастикою «ДЕМПФУШТОРМ» шаром 5,0 мм забезпечує 
декремнент коливань до 30 %, а покриття мастикою «МЕДУЗА» товщиною 6,0 
мм з армуванням базальтовою сіткою, забезпечує зростання декременту 
коливань до 50 %. 

Розроблені мастики були використані для нанесення на внутрішні поверхні 
кабіни при проведенні сертифікаційних випробувань трактора      ХТЗ- 1722. 
Використання мастик дозволило знизити рівень шуму в кабіні водія з 87 дБА до 
80 дБА. Застосування зазначених мастик для аналогічного облицювання кабіни 
при проведенні сертифікації мікроавтобусів «Богдан» і «Еталон» призвело до  
зниження рівня шуму з 85 дБА до 77 дБА, тобто до рівня санітарних норм. 

Таким чином, використання розроблених високоефективних 
віброшумопоглинаючих матеріалів мастичного типу «ДЕМПФУШТОРМ» і 
«МЕДУЗА» для облаштуванні кабін транспортних засобів дає можливість 
зменшити рівень вібрації і шуму, поліпшити умови праці працюючих, знизити 
рівень професійних захворювань і травматизму. 

 
Висновки до 1 розділу  
 
Для управління підприємством необхідно мати достовірну, оперативну і 

повну інформацію про перебіг процесів, пов'язаних зі станом умов і безпеки 
праці, рівнем виробничого травматизму. Тобто на підприємствах має бути  
забезпечено проведення систематичного контролю (стеження) за станом і 
тенденціями змін  умов і безпеки праці, виробничого травматизму, подальший 
аналіз, оцінювання, порівняння отриманих результатів для виявлення певних 
закономірностей, тенденцій, змінних і їх динаміки. Здійснення постійного 
спостереження за станом охорони праці для своєчасного виявлення і 
системного аналізу змін, що сталися, попередження небажаних відхилень від 
установлених вимог, а также використання даних для прогнозування розвитку 
процесів у цій сфері передбачає моніторинг у сфері охорони праці. 

Моніторинг умов і безпеки праці складається з таких етапів як збір даних, 
їх систематизація, оброблення, аналіз, визначення тенденцій. Джерелами 
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інформації для моніторингу стану умов і безпеки праці є статистичні 
показники, котрі характеризують і входять до складу державної статистичної 
звітності щодо умов і безпеки праці на підприємствах.  

Моніторинг і аналіз статистичних показників щодо стану безпеки праці на 
виробництві дозволяє отримати фактичну інформацію щодо показників, що не 
відповідають нормативним актах з охорони праці, визначити динаміку їх 
розвитку і прогнозувати їх рівні на майбутній період. Крім цього,  
використання імітаційно-логічних моделей для проведення імовірнісного 
аналізу безпеки дозволяє не тільки визначити імовірність небажаної події , але і 
визначити  які заходи необхідно застосовувати і які є найбільш ефективними 
для зниження рівня ризику. 
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РОЗДІЛ 2 
 

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ МОНІТОРИНГУ ВИРОБНИЧОГО 
ТРАВМАТИЗМУ 

 
2.1 Методологчні аспекти моніторингу виробничого травматизму 
  
Мониторинг виробничого травматизму займає важливе місце в державній 

системі управління охороною праці і включає державну систему спостереження 
за станом виробничого травматизму для своєчасного виявлення і системного 
аналізу змін і попередження негативних тенденцій, а також для прогнозування 
розвитку процесів в цій сфері. В Україні нормативними документами не 
передбачено проведення моніторингу, але здійснюється збір даних щодо 
нещасних випадків га виробництві, у тому числі зі смертельним наслідком, їх 
систематизація за критеріями оцінювання, оброблення, аналіз, визначення 
тенденцій, Державною статистичною службою, Держгірпромнаглядом України 
і Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві. 
Учасники моніторингу надають дані за формами звітності, передбачені кожною 
з вказаних структур, на паперовому носії або в електроному вигляді, порядок 
надходження даних щодо виробничого травматизму до зазначених структур 
різний, тому щорічні узагальнені показники виробничого травматизму також 
відрізняються. 

Дані щодо нещасних випадків на виробництві, у тому числі зі смертельним 
наслідком, їх систематизація за критеріями оцінювання кожна зазначена 
державна структура здійснює відповідно до поставлених завдань. 

В Росії Загальноросійський моніторинг умов і охорони праці проводиться 
Міністерством охорони здоров’я і соціального розвитку  Російської Федерації 
за участю Федеральної служби по праці і зайнятості, Федеральної служби з 
нагляду у сфері захисту прав споживачів і благополуччя людини, Фонду 
соціального страхування Російської Федерації, Пенсіонного фонду Російської 
Федерації, органів виконавчої влади суб’єктів Російської Федерації у сфері 
охорони праці, інших органів і організацій в межах їх повноважень відповідно 
до Положення щодо проведення общеросійського моніторингу умов і охорони 
праці, затвердженого наказом Мінздравсоцрозвитку Росії від 17 лютого 2010 
року № 91. Основними об’єктами  мониторингу є: 

а) стан умов праці і забезпечення охорони праці на робочих місцях; 
б) рівень виробничого травматизму і професійної захворюванності; 
в) компенсації робітникам за тяжку працю і роботу зі шкідливими і 

(або)небезпечними умовами праці; 
 г) відомості щодо соціального страхування працівників від нещасних 

випадків на виробництві і професійних захворювань; 
д) результати державного нагляду і контролю за дотриманням державних 

нормативних вимог охорони праці; 
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м) информацию щодо реалізації заходів, направлених на профілактику 
нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань, фінансування 
попереджувальних заходів щодо зменшення виробничого травматизму і 
професійних захворювань; 

н) відомості щодо забезпечення працюючих засобами індивідуального і 
колективного захисту, а також санітарно-побутовими приміщеннями і 
пристроями, лікувально-профілактичні засобами, лікувально-профілактичним  
харчуванням; 

о) відомості щодо навчання безпечним засобам і прийомам виконання 
робіт і здійснення першої допомоги потерпілим, проведення перевірки знань 
працівників  з охорони праці.; 

Проведення моніторингу забезпечує інформування федеральних органів 
державної влади, органів державної влади суб’єктів Російської Федерації, 
органів місцевого самоврядування, всеросійських об’єднань  роботодавців, 
всеросійських об’єднань  профспілок, організацій і громадян о ходе реалізації 
основних напрямків державної політики у сфері умов і охорони праці.  На 
основі результатів Загальноросійського моніторингу умов і охорони праці 
формується щорічна доповідь в Уряд Російської Федерації щодо ходу реалізації 
основних напрямків державної політики у сфері умов і охорони праці. 

Однією з основних задач статистичного моніторингу є побудова моделей 
короткострокового, середньострокового і довгострокового прогнозування. В 
залежності від обсягу зібраної і накопиченої інформації, щодо просторової і 
часової динаміки стану виробничого травматизму дані аналізу закономірностей 
розвитку виробничого травматизму можуть використовуватись для 
короткострокового прогнозування на всіх рівнях – державному, галузевому, 
регіональному, відомчому тощо. 

Оперативність і ефективність використання результатів статистичного 
моніторингу виробничого травматизму для прийняття рішень щодо його 
запобігання повністю визначається максимально високим рівнем узгодження  
інформативності і сприйнятливості цих результатів. Адже найефективніші 
результати  можуть бути використані неефективно, якщо вони подані у формі 
важкій для сприйняття особою або органом, який приймає рішення і навпаки, 
найсприятливіша візуалізація не зробить ефективними малоінформативні 
результати. 

Основні загальні вимоги до форми представлення результатів моніторингу 
визначаються такими факторами: 

- оперативність і своєчасність подання, 
- повнота й інформативність, 
- наочність відображення інформації 
- єдність форми і змісту, 
- глибина аналізу суті явищ, 
- зіставність результатів «у часі» (з попередніми періодами) і «у просторі» 

(з іншими істотними показниками). 
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Функціонування бази даних щодо виробничого травматизму, у тому числі 
зі смертельним наслідком забезпечується сукупністю мовних і програмних 
засобів, що забезпечують:  

- визначення даних щодо виробничого травматизму, що підлягають 
збереженню в базі даних (тобто визначення структури даних  в базі даних); 

- початкове завантаження даних в базу даних – так зване створення бази 
даних; 

- оновлення (актуалізація) даних. 
За результатами постійного системного аналізу матеріалів спеціального 

розслідування нещасних випадків на виробництві за період 2005…2013 роки в 
ДУ «Національний науково-дослідний інститут промислової безпеки і охорони 
праці» створена електрона база даних щодо нещасних випадків з тяжким і 
смертельним наслідком, до структури показників якої входять дані, вказані у 
актах розслідування нещасних випадків за формою Н-1.  

Статистичні показники щодо виробничого травматизму представлені у  
базі даних, можна розбивати на укрупненні підмножини статистичних 
показників, а потім  за визначеними правилами більш детально підрозділяти на 
угрупувування за допомогою класифікаторів подій, причин, віку потерпілих 
тощо. Таким чином, на базі класифікаторів створюється множина показників.  

Значення показників виробничого травматизму з тяжким і смертельним 
наслідком фіксується в базі даних у часі. Тому графіки і таблиці для 
порівняльного аналізу показників виробничого травматизму або для 
дослідження динаміки і тенденцій окремих показників будуються  з 
використанням «відміток часу». При цьому, для дослідження виробничого 
травматизму з тяжким і смертельним наслідком , як правило, використовуються 
такі інтервали як «рік», «квартал», «місяць», хоча база даних виробничого 
травматизму дозволяє також досліджувати і такі часові інтервали як « тиждень» 
або «день». 

Крім цього, база даних дозволяє досліджувати і проводити порівняння 
положення як одного показника виробничого травматизму, так і декількох  у 
просторі, наприклад, у різних областях України. Множинні спостереження  
виробничого травматизму можуть відрізнятись одне від одного за такими 
ознаками, як стать, вік, стаж роботи за фахом, загальний стаж роботи 
потерпілого, причина і подія нещасного випадку, галузь, регіон тощо. 

Множина спостережень, що генерується  послідовно у часі утворюють 
динамічний ряд. Оскільки дані щодо виробничого травматизму постійно 
заносяться в базу, то динамічний ряд є неперервним, а якщо відсутні дані щодо 
травматизму за певний період, то – дискретний. Якщо прогнозовані значення 
ряду можна визначити деякою математичною формулою, то часовий ряд є 
детермінованим, а якщо майбутні значення ряду можуть відображені за 
допомогою розподілу ймовірностей, то такий є не детермінованим або 
випадковим. Виробничий травматизм як статистичне явище, що розглядається 
у часі згідно  з законами теорії ймовірностей, є стохастичним процесом. Тобто 
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розглядаючи і аналізуючи показники виробничого травматизму у вигляді 
динамічного ряду, розглядаємо його як реалізацію стохастичного процесу. 

Накопичення статистичної інформації щодо виробничого травматизму  за 
певні проміжки часу дозволяє визначати загальну оцінку тенденцій, проводити 
аналіз його поточного стану і комплексний аналіз даних з метою визначення 
прогнозних змін виробничого травматизму в регіонах, галузях, в Україні, 
будувати моделі короткострокового і середньострокового прогнозування тощо,  
Крім цього, з метою оперативної оцінки стану виробничого травматизму на 
основі обробки статистичної інформації можлива побудова множинних 
регресійних, багатофакторних дисперсійних, факторних моделі тощо. 

За результатами поточного спостереження шляхом групування даних 
внесених в базу за аналізом матеріалів спеціального розслідування нещасних 
випадків за період з 2005...2011 роки виявлено галузеві і регіональні 
особливості смертельного травматизму на виробництві. Систематизацію 
нещасних випадків на виробництві за видами подій, причин тощо було 
проведено відповідно до класифікатору подій і причин настання нещасних 
випадків на виробництві, наведеному у Порядку розслідування та ведення 
обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві 
[26].  

 
2.2 Методологічні основи дослідження тенденцій виробничого 

травматизму  
 
Аналіз нещасних випадків на виробництвах України є одним з основних і 

необхідних методів досліджень на шляху розроблення механізмів профілактики 
та попередження травматизму. Адже нещасний випадок на виробництві, 
особливо зі смертельним наслідком, слід розглядати як сигнал щодо 
незадовільного стану профілактичної роботи з попередження травматизму на 
тому чи іншому виробничому об’єкті або на виробництві в цілому. Тільки після 
об’єктивного виявлення справжніх причин того чи іншого нещасного випадку 
та закономірностей його виникнення з’являються реальні можливості для 
ефективного пошуку шляхів активізації профілактичної роботи та зниження 
травматизму. 

Створення, формування і актуалізація електронної бази даних щодо 
виробничого травматизму з тяжким і смертельним наслідлком здійснювалось 
шляхом внесення до бази даних інформації з актів нещасних випадків на 
виробництві, складених за формою Н-1, що надходять до ДУ «Національний-
науково-дослідний інститут з промислової безпеки та охорони праці» (далі – 
ДУ «ННДІПБОП») 

Електронна база даних про нещасні випадки з тяжким і смертельним 
наслідком має тку структуру: 

- дата надходження матеріала розслідування; 
- регіон (АР Крим, області); 
- дата настання нещасного випадку випадку; 
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- призвіще, ім'я, побатькові потерпілого; 
- назва підприємства; 
- основний вид діяльності (КВЕД); 
- галузь, вид та об′єкт нагляду; 
- клас професійного ризику виробництва; 
відомості про потерпілого: 
- вік; 
- професія; 
- стаж загальний; 
- стаж за фахом; 
- проходження навчання; 
- проходження вступного інструктаж; 
- проходження первинного інструктажу; 
- проходження повторного інструктажу; 
- вид події, шо призвела до настання нещасного випадку; 
- причини настання нещасного випадку; 
- устаткування, експлуатація якого призвела до нещасного випадку. 
Інформація щодо таких показників як події, причини, що призвели до 

настання нещасного випадку, устаткування, робота якому призвела до 
нещасного випадку, вводилилась в базу відповідно за кодами визначеним в 
Порядку розслідування нещасних випадків на виробництві. Групування 
нещасних випадків за однорідними ознаками, дозволило отримати детальний 
інформаційно-аналітичний матеріал щодо нещасних випадків на виробництві. 

Так, наприклад группування за причинами травмування дозволили 
встановити, виділити та потім аналізувати нещасні випадки за причинами 
технічного, організаційного або психофізіологічного характеру. Результати 
досліджень зведено в наведено в таблицях.  

Відомості щодо об’єму статистичної інформації про нещасні випадки з 
тяжким і смертельним наслідком в електронній базі даних, наведено в таблиці 
2.1. 

Таблиця 2.1 
Інформація щодо об’єму електронної бази даних 

 
Роки Показники 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Всього

Кількість актів про 
нещасний випадок за 
формою Н-1, інфор-
мацію з яких сфор-
мовано базу даних 

746 1154 1198 1131 1137 1276 1159 7794 

 
Дослідження тенденцій травматизму на основі електроної бази даних за 

2005…2009 рр. з використанням статистичного методу дозволило визначити 
динаміку змін травматизму та його тяжкість в окремих галузях промисловості, 
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виявити закономірності зростання або зниження окремих показників нещасних 
випадків. 

Характер змін виробничого травматизму за 2005…2009 роки відображено 
на графіку, наведеному на рис.2.1. 

 

 
 

Рис. 2.1. Динаміка виробничого травматизму в 2005…2009 роках 
 
З аналізу поданих на рис. 2.1 індикатрис випливає, що протягом останніх 5 

років у країні спостерігалась позитивна тенденція щодо зниження рівня 
виробничого травматизму зі смертельним наслідком. Це підтверджується тим 
фактом, що в 2009 році рівень смертельного травматизму порівняно з 2006 
роком нижчий на 37 % (675 загиблих проти 1077).  

Стосовно смертельного травматизму за окремими видами економічної 
діяльності, адаптованих до видів нагляду (далі – види економічної діяльності), 
то аналіз показує, що в окремих видах економічної діяльності він має 
тенденцію до зниження, але залишається надто високим (рис. 2.2). 

 

 
Рис. 2.2. Динаміка смертельного травматизму в окремих видах 

економічної діяльності в 2005…2009 роках 
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Індикатриси, наведені на рис. 2.2 показують, що смертельний травматизм у 

таких видах економічної діяльності як сільське господарство і соціально-
культурна сфера й торгівля має тенденцію до зниження. Також спостерігається 
зниження смертельного травматизму у будівництві та промисловості 
будматеріалів, хоча кількість смертельно травмованих працівників у цих 
галузях щорічно протягом 5 років досягала понад 100 осіб. 

Провідне місце серед галузей народного господарства за кількістю 
нещасних випадків зі смертельними наслідками займає вугільна промисловість, 
на підприємствах якої в середньому щорічно гине понад 150 працівників, а у 
2007 році кількість загиблих у цій галузі навіть перевищила 260 осіб. 

У таких видах економічної діяльності, як машинобудування та сільське 
господарство, щорічно гине від 51 до 100 працівників. Під час виконання робіт 
у таких галузях, як харчова промисловість та переробка сільськогосподарської 
продукції, автодорожній транспорт, газова промисловість, котлонагляд та 
підйомні споруди, енергетика й металургійна промисловість, щорічно 
смертельно травмується від 21 до 50 працівників. Кількість смертельно 
травмованих працівників у інших видах економічної діяльності не перевищує 
20 осіб на рік. 

З метою встановлення найбільш суттєвих та небезпечних факторів, які 
становлять найвищу небезпеку при смертельному травмуванні, проведено 
аналіз показників травматизму за 2005…2009 роки шляхом групування 
нещасних випадків зі смертельними наслідками за однорідними ознаками, 
такими, як подія, причина, професія потерпілого, було визначено частки 
розподілу нещасних випадків за кожною ознакою. 

Аналіз травматизму за видами подій, що призвели до нещасних випадків зі 
смертельними наслідками в 2005…2009 роках показав, що не всі події 
призводять однаковою мірою до виникнення нещасних випадків. Є певна група 
подій, під час яких ризик травмування працівників значно вищий від інших. 
Найбільш поширеними та небезпечними подіями, які призвели до нещасних 
випадків на виробництві зі смертельними наслідками в 2005…2009 роках та 
питома вага яких становить у сукупності майже 70 %, є 4 основні події: 
дорожньо-транспортна пригода (код 01), падіння потерпілого (код 02), падіння, 
обрушення, обвалення предметів, матеріалів, породи, ґрунту (код 03) та дія 
предметів та деталей, що рухаються, розлітаються, обертаються (код 04). Інші 
події складають значно меншу частку і розподіляються таким чином: 7,6 % 
становлять інші види (код 18), 6,5 % – ураження електричним струмом (код 05), 
а кожен інший вид подій не перевищує 2,5 %. 

Відображена на рис. 2.3 динаміка змін питомої ваги найнебезпечніших 
подій смертельного травмування показує, що травматизм за такими видами 
подій, як дорожньо-транспортна пригода та падіння потерпілого має тенденції 
до поступового зниження, а за такими видами подій, як падіння, обрушення, 
обвалення предметів, матеріалів, породи, ґрунту та дія предметів і деталей, що 
рухаються, розлітаються, обертаються, має тенденцію до зростання. 
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Рис. 2.3. Динаміка змін питомої ваги найнебезпечніших подій 
смертельного травмування в 2005…2009 роках 

 
Аналіз тенденцій змін смертельного травматизму за причинами 

травмування показав, що протягом 5 років структура причин нещасних 
випадків на виробництві зі смертельними наслідками майже не змінилась. За 
середніми показниками в структурі причин  переважають організаційні – 73,4 
%, технічні – 17,1 % та психофізіологічні – 9,5 %.  

Нещасні випадки з тяжким і смертельним наслідком на виробництві 
стаються, в основному, через 7 причин, кожна з яких мали найвищу питому 
вагу в групі  причин настанння нещасних випадків на виробництві в 
2005…2009 роках (організаційній, технічній, психофізіологічній) і у 
середньому сумарно складали 70,3 %. Серед них причини організаційного 
характеру складають понад 57 %, технічні – 10,2 %, психофізіологічні – 2,5 %.  

Основною організаційною причиною, яка у структурі всіх причин 
нещасних випадків має найвищу питому вагу та майже у 25 % випадків 
призводить до смертельного травмування, є порушення трудової та виробничої 
дисципліни. Значний внесок до організаційних причин смертельного 
травмування додають такі причини, як порушення правил дорожнього руху та 
порушення технологічного процесу. 

Основною технічною причиною, питома вага якої становить понад 10 %, 
є незадовільний технічний стан.  

Серед психофізіологічних причин виділяється така, як незадовільні 
фізичні дані або стан здоров’я потерпілих (2,5 %). Тобто, до настання нещасних 
випадків на виробництві можуть призвести помилкові дії працівника, викликані 
великим фізичним (статичним та динамічним) перенапруженням, монотонністю 
праці, стресовими ситуаціями або хворобливим станом. Інші психофізіологічні 
причини не впливають вагомо на рівень смертельного травмування працівників 
на виробництві, питома вага кожної з них знаходиться в межах 2,5 %...0,1 %.   
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Високий рівень організаційних причин (73,4 %) у смертельному 
травмуванні працівників на виробництві дає підстави вважати, що причиною 
значної кількості нещасних випадків є неправильні дії (або бездіяльність) 
інженерно-технічних працівників та робітників, які виявляються в невиконанні 
ними своїх посадових обов’язків, порушення встановленої технології та 
організації праці, вимог правил експлуатації обладнання й правил безпеки праці 
та обумовлені незнанням, недостатньою кваліфікацією або 
недисциплінованістю.  

Відображена на рис. 2.4 динаміка змін питомої ваги основних причин 
смертельного травмування показує, що травматизм за таких причин, як 
порушення правил дорожнього руху та незадовільний технічний стан, має 
тенденцію до поступового зниження, а за таких причин, як порушення трудової 
дисципліни та порушення технологічного процесу, має тенденцію до зростання. 

 

 
 

Рис.2.4. Динаміка питомої ваги основних причин смертельного 
травмування в 2005…2009 роках 

 
Високий рівень смертельного травмування спостерігається серед 

працівників 10 груп професій: гірничий робітник очисного вибою (ГРОВ) (11,9 
%), водій (10,9 %), будівельник (9,9 %), слюсар (8,8 %), працівник керівного 
складу (7,5 %), підсобний робітник (5,1 %), охоронник (4,1 %), машиніст (3,4 
%), тракторист та електромонтер (по 3,2 %). На ці групи професій припадає 
майже 65 % усіх смертельних нещасних випадків, тобто ці групи професій 
характеризуються ризиком травмування значно вищим ніж інші.  

Аналіз нещасних випадків з тяжким і смертельним наслідками свідчить, 
що більшість із них стаються через причини, усунення яких не потребує 
значних економічних витрат. Уникнути матеріальних збитків, трагедій і 
каліцтва людей можна було б лише вчасними заходами контролю з боку 
керівників підприємств за дотриманням працівниками вимог безпеки, 
підвищенням дисципліни на виробництві, приведенням у відповідність до 
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вимог нормативних актів організації навчання та перевірки знань з охорони 
праці. 

Аналіз динаміки показників смертельного травмування працівників за 
основними групами професій показує, що рівень травмування працівників за 
професією «водій» щонайменше протягом 5 років майже не змінюється, за 
професією «керівник» − має тенденцію до поступового зниження, а за такими 
групами професій, як будівельник, слюсар, ГРОВ − має тенденцію до зростання 
(рис.2. 5) 
 

 
 

Рис.2.5. Динаміка змін частки травмованих за професіями в 2005…2009 роках 
 

З метою комплексного дослідження основних видів подій, що призвели 
до нещасних випадків зі смертельним наслідком, проведено поглиблений аналіз 
статистичних даних за травмонебезпечними подіями для визначення причин 
настання нещасних випадків, професій загиблих та інших показників. 
 

2.2.1.Дорожньо–транспортна пригода (код 01) 
 

Дорожньо-транспортні пригоди займають лідируюче місце серед подій, 
що призводять до виникнення нещасного випадку зі смертельним наслідком на 
виробництві. Для проведення профілактичної роботи серед працівників 
підприємства необхідно володіти інформацією щодо видів економічної 
діяльності, де нещасних випадків зі смертельними наслідками за вказаною 
подією найбільше. 

Аналіз показав, що найбільша частка загиблих у ДТП (сумарно понад 
68 %) реєструється в 4 видах економічної діяльності: в соціально-культурній 
сфері, в сільському господарстві, на автомобільному транспорті та в 
будівництві. В хімічній, вугільній промисловості та на залізничному транспорті 
щорічно відбувається 2…8 % смертельних нещасних випадків через ДТП. 
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Виявлення чинників, що призводять до дорожньо-транспортної пригоди, 
необхідне для розробки комплексного підходу до забезпечення безпеки, а саме: 
здійснення ефективного контролю за дотриманням законодавства з безпеки 
дорожнього руху та охорони праці, технічним станом транспортних засобів 
тощо. 

Основні причини дорожньо-транспортної пригоди – це організаційні, які 
за сукупністю становлять 73,8 %. З них у структурі організаційних причин 
найвищу питому вагу має порушення правил дорожнього руху – понад 61,0 %, 
певний внесок додає невиконання вимог інструкцій з охорони праці – 6,8 % та 
порушення вимог безпеки під час експлуатації транспортних засобів – 5,9 %. 
Серед технічних причин основною є незадовільний стан транспортних засобів 
(6,9 %), частка кожної з решти технічних причин не перевищує 2 %. 
У 63,7 % випадків в ДТП гинуть: водії (30,0 %), керівники (18,6 %), 
трактористи-машиністи (8,4 %), особи, які обслуговують залізничний транспорт 
(4,5 %) та слюсарі (3,4 %). 

Аналіз загиблих у ДТП за стажем роботи за фахом показав, що майже 30 
% припадає на працівників, які мають стаж роботи за фахом 1 рік, 8 % − на 
осіб, які мають стаж 2 роки. При цьому відмічається пряма залежність кількості 
загиблих від стажу роботи за фахом та загального стажу. Чим більше стаж 
роботи за фахом, тим менше випадків смертельного травмування в ДТП. 
Найменша кількість загиблих відмічається серед працівників, які мають стаж 
роботи понад 30 років. 

У 31 % випадку винуватцями ДТП були трактористи-машиністи, у 22,2 % 
– водії, що перебували у стані алкогольного сп’яніння. 
 

2.2.2 Падіння потерпілого (у тому числі з висоти, під час пересування, в 
ємність, яму) (код 02) 

 
Падіння потерпілого (у тому числі з висоти, під час пересування, в 

ємність, яму) (далі – падіння) займає друге місце в структурі подій, що 
призвели до нещасних випадків на виробництві зі смертельними наслідками в 
2005…2009 роках. Хоча питома вага зазначеної події і зазнавала деяких змін 
протягом 5 років, однак її значення в 2005 р. та в 2009 р. залишилось на одному 
рівні. 

Щорічно кількість смертельно травмованих від падіння потерпілогов 
середньому становить 19,3 % від загальної кількості загиблих на виробництві. 

Результати визначення видів економічної діяльності, що 
характеритзуються високим рівнем смертельного травматизму через падіння 
потерпілого, показують, що найбільша кількість загиблих через падіння сталася 
в будівництві та промисловості будматеріалів – 36,3 %, соціально-культурній 
сфері та торгівлі – 15,5 %. Наведені види економічної діяльності вже протягом 
5 останніх років залишаються найбільш травмонебезпечними через падіння 
працюючих. 
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Падіння працюючих з висоти має місце як при спорудженні нових 
об’єктів, так і при експлуатації, технічному обслуговуванні, поточному ремонті, 
енергетичному переоснащенні, модернізації та капітальному ремонті існуючих 
будівель та споруд тощо. Падіння з висоти трапляється в разі знаходження 
працівника поблизу відкритих пройомів, на краю будинку, споруди, на 
зруйнованих балконах. Можливо також падіння при переході з одного місця на 
інше по балках, фермах та інших конструкціях, при виконанні робіт на 
неміцних покрівлях, риштуванні, які не мають огороджень, при переміщенні 
приставними або навісними драбинами тощо. 

Більшість випадків травматизму трапляється через неправильну 
страховку та поспішні дії під час роботи на висоті.  
Нещасні випадки зі смертельними наслідками трапляються як при виконанні 
робіт на висоті, так і під час підйому працюючих на висоту та при переміщенні 
їх до робочих місць на висоті. 
За результатами аналізу матеріалів спеціального розслідування нещасних 
випадків за 2005…2009 рр. встановлено причини загибелі працівників від 
падіння на виробництві.  

Видно, що основними причинами падіння працівників на виробництві є 
організаційні (38 %), такі як: невиконання вимог інструкцій з охорони праці 
(20,0 %), незастосування засобів індивідуального захисту (за їхньої наявності) 
та невиконання посадових обов'язків (по 9,0 %). 

Основні технічні причини смертельного травмування працівників через 
падіння, які у сукупності складають 10,3 %, це – незадовільний технічний стан 
виробничих об’єктів, будинків, споруд, території та недосконалість, 
невідповідність вимогам безпеки технологічного процесу.  

При падінні, в основному, гинуть будівельники та працівники інших груп 
професій. Серед працівників, які найчастіше смертельно травмуються при 
виконанні робіт на висоті (53,6 %): будівельники, електрозварники, підсобні 
робітники та електрики. Аналіз динаміки змін травматизму окремих груп 
професій за 2005…2009 р.р. показав, що травмування працівників через падіння 
за такими групами професій, як будівельник та водій, має тенденцію до 
зростання. 

 
2.2.3 Падіння, обрушення, обвалення споруд, предметів, матеріалів, 

породи, ґрунту (код 03) 
 

Від нещасних випадків, пов’язаних з падінням, обрушенням, обваленням 
споруд, предметів, матеріалів, породи, ґрунту, щорічно смертельно травмується 
майже 15 % від загальної кількості загиблих. 

Обвалення – це процес виникнення розломів і опускання по них частин 
раніше сформованих тектонічних структур, який супроводжується зсуванням 
гірських порід із відокремленням від масиву шматків, брил, блоків тощо. 
Обвалення настає через ослаблення сил зчеплення між окремими частинами 
масиву, який зі стану спокою переходить у стан руху. Обвалення може бути 
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викликане примусовим впливом на масив (за допомогою вибуху, механічним і 
гідравлічним впливом); відносно довготривалим впливом на масив або його 
частину природних чинників, таких як вода, температура, вивітрювання; 
впливом підземних поштовхів, при гірничих ударах, раптових викидах вугілля, 
порід, газу й землетрусах. Обвалення великих мас корисної копалини може 
виникати при розробці родовищ підземним способом. 

Вивчення видів економічної діяльності, де найвищий рівень смертельного 
травматизму працівників від падіння, обрушення, обвалення споруд, предметів, 
матеріалів, породи, ґрунту показало, що він з цих причин відмічається в 
вугільній промисловості (середній показник за 5 років – 28,4 %). До 
травмування робітників вугільної промисловості часто призводять різні 
гідродинамічні явища, що виникають у шахтах при проведенні гірничих робіт, 
а саме: раптові викиди вугілля, порід, газу, гірничі удари, видавлювання 
вугілля, раптові підняття порід ґрунту гірничих виробок, обрушення гірничих 
порід та вугілля.  

В будівництві та промисловості будматеріалів також високий рівень 
смертельного травматизму через падіння обрушення, обвалення споруд, 
предметів, матеріалів, породи, ґрунту (24 %), що пов’язано з високою 
вірогідністю аварійного обрушення будівель або їхніх окремих, найбільш 
важливих, несучих конструкцій. Обвалення на працюючих ґрунтових мас може 
статися також під час розроблення траншей і котлованів. Воно може статися 
через відсутність або недостатню міцність кріплення ґрунту під час копання 
котлованів і траншей з вертикальними стінами або наявності нестійких укосів. 
Особливо часті випадки обвалення так званих лесових ґрунтів. Вони 
відзначаються високою міцністю в сухому стані, але при зволоженні втрачають 
зв'язок між частинками. У зимовий час обвалення може статися під час 
розроблення мерзлих ґрунтів. У результаті відлиги мерзлі ґрунти відтають і 
обвалюються.  

Частка загиблих в таких видах економічної діяльності, як соціально-
культурна сфера та торгівля, легка, текстильна промисловість та пошиття 
одягу, а також сільське господарство, не перевищувала 10 %, а її середній 
показник за 5 років – 7,0 %. 

Основними причинами загибелі працівників через падіння, обрушення, 
обвалення споруд, предметів, матеріалів, породи, ґрунту, питома вага яких у 
сукупності становить понад 50 %, є порушення технологічного процесу 
(середній показник за 5 років становить 20,9 %), невиконання вимог інструкцій 
з охорони праці – 17 %, невиконання посадових обов’язків – 8,2 %, 
недосконалість, невідповідність вимогам безпеки технологічного процесу – 7,5 
%. Решта − 27 причин нещасних випадків, що сталися через падіння, 
обрушення, обвалення споруд предметів, матеріалів, породи, ґрунту, вносять 
значно менший внесок у виникнення небезпечної ситуації на виробництві та 
сумарно становлять 46,4 %. В основному, від падіння, обрушення, обвалення 
споруд, предметів, матеріалів, породи, ґрунту травмуються гірники (27,6 %) та 
будівельники (8,1 %). Динаміку змін смертельного травматизму від падіння, 
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обрушення, обвалення споруд, предметів, матеріалів, породи, ґрунту за 
окремими групами професій наведено на рис.2. 6. 

 

 
 

Рис.2. 6. Динаміка змін смертельного травматизму за травмонебезпечними 
групами професій 

 
Аналіз динаміки змін смертельного травматизму за травмонебезпечними 

групами професій показав, що травмування працівників через падіння за такими 
групами професій, як ГРОВ, будівельник, водій, має тенденцію до зростання, а 
травмування працівників, які входять до групи «лісоруб», залишається на рівні 
2005 року, хоча в 2006 та 2007 роках відмічалось підвищення цього показника. 

 
2.2.4 Дія предметів та деталей, що рухаються, розлітаються, 

обертаються 
 
Розподіл нещасних випадків за видами цієї події показав, що до 12 % 

нещасних випадків зі смертельним наслідком відбувається від механічного 
впливу на організм працівника предметів та деталей, що рухаються, 
розлітаються, обертаються (код 04). 

Вивчення видів економічної діяльності, де найвищий рівень смертельного 
травматизму працівників від дії предметів та деталей, що рухаються, 
розлітаються, обертаються показало, що найвищий рівень смертельного 
травматизму відмічається у вугільній промисловості (середній показник за 5 
років – 28,3 %) та будівництві й промисловості будматеріалів (16,5 %). У 
сільському господарстві та металургійній промисловості смертельне 
травмування працівників знаходиться на одному рівні. 

Умови існування потенційної небезпеки механічного впливу об’єкта на 
людину можна розглядати як ту, що: 

передбачена самим технологічним процесом залежно від його призначення 
(наприклад, робота з підйомно-транспортним обладнанням, станками, пресами 
тощо); 
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призводить до небезпеки через недоліки в монтажі і конструкції об’єкта 
(наприклад, обриви конструктивних елементів та їхнє падіння, руйнування від 
корозії тощо); 

виникає у разі зміни технологічного процесу або застосування іншого типу 
обладнання (ніж той, що раніше був прийнятий в проекті). 

До небезпек, які механічно впливають на організм людини, відносяться:  
1) машини та механизми, що рухаються; 
2) рухомі частини виробничого обладнання; 
3) вироби, заготовки, матеріали, що пересуваються; 
4) конструкції, що руйнуються; 
5) гострі кромки, задирки і шорсткість на поверхні заготовок; 
6) фізичні перевантаження (статичні, динамічні).  
Основними причинами нещасних випадків зі смертельним наслідком, що 

сталися від дії предметів та деталей, що рухаються, розлітаються, обертаються, 
та питома вага яких у сукупності становить майже 75,0 %, є організаційні 
причини – порушення трудової та виробничої дисципліни (в середньому – 
30,2 %) та порушення технологічного процесу − 22,3 %.  

Технічна причина – незадовільний технічний стан, займає 3 місце серед 
причин травмування, через яку щорічно виникає 9,4 % нещасних випадків зі 
смертельним наслідком. Питома вага загиблих від цієї причини протягом 5 
років має стійку тенденцію до зменшення з 12,1 % в 2005 р. до 9,8 % у 2009 р.  

Інші причини нещасних випадків за подією коду 04 сумарно у середньому 
за 5 років становлять 25,5 % та значно менше впливають на виникнення 
небезпечної ситуації. 

Вивчення характеру розподілу загиблих від дії предметів та деталей, що 
рухаються, розлітаються, обертаються, за групами професій показало, що, в 
основному, гинуть гірники (19,4 %). Від дії предметів та деталей, що 
рухаються, розлітаються обертаються, також часто смертельно травмуються 
працівники з персоналу обслуги залізничного транспорту, слюсарі та 
трактористи-машиністи. Аналіз динаміки змін травматизму окремих груп 
професій за 2005…2009 рр. показав, що травмування працівників від дії 
предметів та деталей, що рухаються, розлітаються, обертаються, за такою 
групою професій, як обслуга залізничного транспорту та слюсарі, має 
тенденцію до зростання. 

Задля запобігання нещасним випадкам, підвищення рівня безпеки 
виробництва роботодавцям у першу чергу слід: 

забезпечити функціонування на підприємстві системи управління 
охороною праці; 

своєчасно виявляти можливості виникнення небезпечних ситуацій на 
виробництві, попереджувати працюючих про їхню наявність, усувати причини, 
що призводять до нещасних випадків; 

забезпечити навчання та перевірку знань з питань охорони праці 
працівників, у тому числі працівників, які зайняті на роботах з підвищеною 
небезпекою;  
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забезпечити дотримання працівниками вимог виробничої та трудової 
дисципліни; 

здійснювати контроль за дотриманням працівниками вимог законодавчих 
та нормативно-правових актів з охорони праці. 

За результатами досліджень: 
визначено стан, тенденції та масштабність проблеми смертельного 

виробничого травматизму в Україні за 5-річний період, закономірності та 
ступінь впливу різних факторів на травматизм, встановлено травмонебезпечні 
професії в окремих видах економічної діяльності;   

виявлено якісні та кількісні параметри причин та чинників, котрі 
характеризують реальний стан травматизму за видами виконуваних робіт у 
галузях економіки та займають одне зі значущих місць під час прийняття 
управлінських рішень; 

розроблено заходи щодо попередження травматизму для підприємств усіх 
видів економічної діяльності та додаткові заходи – для підприємств найбільш 
травмонебезпечних видів економічної діяльності.  
 

2.3 Ґендерний аспект у дослідженні виробничого травматизму в Україні 
 

Сучасні дослідники ґендерної політики головну увагу зосереджують на 
механізмах відтворення ґендерної рівності, на стосунках жінок і чоловіків у 
суспільстві. Однак, гендерну систему слід розглядати не лише як ідеї та 
інститути, але й як поведінку індивідів та усі види комунікативної інтеракції, 
сукупність соціальних ролей, які приписують індивіду [27]. 

Сьогодні ґендер присутній в усіх сферах життя. Без ґендерного підходу, 
тобто без з’ясування ролі жінки та чоловіка в сучасному житті, неможливо 
уявити будь-яке серйозне наукове дослідження. Суть проблеми полягає не в 
тому, щоб надати однакові права особам різної статі, а, насамперед, у тому, аби 
створити такі умови суспільного життя, щоб жінка і чоловік справді мали 
можливість реалізувати себе повноцінно як у громадському, професійному, так 
і в особистому житті. Рівність прав передбачає рівність можливостей 
біологічної, психологічної, особистісної, соціальної актуалізації сутнісних сил 
жінки та чоловіка. 

Ґендерні проблеми – це перш за все проблеми соціальні, тобто проблеми 
не тільки жінок, а й чоловіків, проблеми всього суспільства. Вони не зводяться 
лише до взаємовідношень фізіологічних статей. Ґендерні відношення 
пронизують всю культуру, суспільний устрій, державні інститути, методи 
прийняття рішень і стиль мислення. 

Посилення ґендерної нерівності відносно умов та оплати праці – загальна 
тенденція не тільки для України. У сучасному суспільстві саме жінки зазнають 
значних труднощів під час працевлаштування, страждають від масових 
звільнень і необґрунтовано заниженої заробітної плати. Фактичної рівності 
жінок і чоловіків на ринку праці ще не досягнуто; ґендерний порядок 
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українського суспільства можна визначити як порядок, заснований на 
формальній нормі рівноправності статей та прихованій дискримінації жінок.  

Для дослідження законодавчого регулювання умов праці жінок за 
кордоном і в Україні у процесі трудової діяльності, фактичних умов праці 
жінок на виробництві використано наявні матеріали статистики , в тому числі в 
окремих видах економіки, статистичні дані про стан травматизму серед жінок 
на виробництві. Дослідження проводили методами наукової абстракції, 
порівняльного та функціонального аналізу, економіко-статистичним методом, а 
також методи групування та узагальнення.  

Базові принципи розвитку ґендерної політики в Україні визначено в 
Конституції України, де встановлено, що всі громадяни, незалежно від статі, 
мають рівні права і свободи. Це забезпечується наданням жінкам рівних прав і 
можливостей для самоствердження в усіх сферах життя. Україна ратифікувала 
низку міжнародних документів щодо забезпечення ґендерної рівності та 
подолання дискримінації за ознакою статі. Проте, незважаючи на достатню 
законодавчу базу, на вітчизняному ринку праці все ще наявні майже всі форми 
ґендерної дискримінації жінок – дискримінація під час працевлаштування або, 
навпаки, звільнення з роботи, дискримінація при оплаті праці, дискримінація у 
кар’єрному рості. 

У процесі дослідження гендерних проблем авторами вивчались виробничі 
умови, в яких працюють жінки, і стан виробничого травматизму. З цією метою 
було узагальнено та проаналізовано інформацію про стан умов і безпеки праці 
на підприємствах, в установах, організаціях України за 2011 рік, надану 
обласними державними адміністраціями та органами виконавчої влади та 
об’єднаннями (міністерствами) за формою № 1-УБ.  

За статистичними даними, на промислових підприємствах та об’єктах 
сільського господарства у 2011 році працювало 5 379 197 жінок, що становило 
52,4 % від загальної кількості працюючих. Загальна кількість працюючих в 
умовах, що не відповідали санітарно-гігієнічним нормам, в 2011 році становила 
760 610 осіб, з них – 153 375  або 20,16 % жінок. При цьому працювали під 
впливом:  

підвищеного рівня неіонізуючого випромінювання – 21 743 особи,  з них – 
6 152 або 28,29 % жінок; 

підвищеного рівня іонізуючого випромінювання – 31 865 осіб,  з них – 9 
826 або 30,84 % жінок; 

біологічних факторів – 27 099 осіб,  з них – 10 586 або 39,06 % жінок; 
факторів мікроклімату, що не відповідало нормам – 260 483 особи,  з них – 60 
787 або 23,34 % жінок; 

працюючих у приміщеннях, де освітлення не відповідало нормам – 96 189 
осіб,  з них – 24 854 або 25,84 % жінок; 
двох і більше підвищених рівнів та концентрацій шкідливих виробничих 
факторів – 308 580 осіб з них – 42 731 або 13,85 % жінок. 
На машинах, механізмах, устаткуванні, транспортних засобах, що: 



55 
 

не відповідали нормативним актам з охорони праці працювало – 119 064 особи, 
з них 20,3 % жінки; а на машинах, що вичерпали передбачений паспортом 
ресурс роботи – 135 803 жінок, тобто 31,2 %.  14 374 жінок¸тобто 24,28 %, були 
зайняті у виробничих технологічних процесах, що не відповідали нормативним 
актам з охорони праці, 17 178 жінок або 29,3 % працювало у будівлях і на 
спорудах, технічний стан яких не відповідав будівельним нормам і правилам. 
Розподіл зайнятості жінок за сферами діяльності наведено на рис.2.7. 

 
Рис.2.7. Зайнятість жінок за видами економічної діяльності 

 
На важких ручних роботах у промисловості працюють 20 %, а в 

будівництві – понад 25 % жінок від загальної кількості працівників. У цехах з 
важкими та шкідливими (і навіть з особливо важкими та шкідливими) умовами 
праці жінок налічується понад 30 %. І, незважаючи на те, що існує Перелік, у 
якому заборонені для жінок ті види праці, які шкідливі для їхнього здоров’я і 
здоров’я майбутніх дітей, кількість жінок, які працюють у важких і шкідливих 
умовах праці, знижується вкрай повільно [28]. Багато жінок продовжують 
працювати у нічних змінах. Порушуються норми переміщення вантажів 
жінками. 

Серйозним питанням у нинішній ситуації, коли погіршується робота 
промислових підприємств із додержання санітарних норм і норм безпеки, є 
охорона праці жінок. Фактично більшість підприємств державного сектору не 
вкладають кошти у забезпечення безпеки праці своїх робітників. Це призводить 
до збільшення кількості нещасних випадків на підприємствах, зростання 
захворюваності робітників. Сьогодні багато жінок працюють у неформальному 
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секторі ринку праці, де ситуацію щодо дотримання норм охорони праці ще 
недостатньо вивчено.  

За даними Державного комітету статистики України на промислових 
підприємствах та об’єктах сільського господарства в 2011 році отримали 
травми 10 914 працівників, в тому числі – 597 осіб зі смертельним наслідком 
[29]. Серед них кількість травмованих жінок становить 2128 осіб, в тому числі 
44 особи зі смертельним наслідком. В соціально-культурній сфері та торгівлі 
травмувалось 47 % жінок в основному через ДТП. Розподіл травматизму жінок 
за окремими видами нагляду Держгірпромнагляду України наведено на рис.  
2.8. 
 

 
 

Рис. 2.8. Виробничий травматизм серед жінок за видами нагляду 
 
Аналіз матеріалів спеціального розслідування нещасних випадків на 

виробництві з тяжким та смертельним наслідками у 2012 році свідчить про те, 
що виробничий травматизм серед жінок в Україні не знаходився на постійному 
рівня, а коливався від  9,1% до 15,1% в період з 2005…2012 роки і його 
найнижчий рівень спостерігався в 2012 році і становив 9,1%. Вікову 
диференціацію травматизму жінок наведено на рис. 2.9.  

 



57 
 

 
 

Рис. 2.9. Розподіл за віком смертельно та тяжко травмованих жінок 
 
Як видно з рис. 2.9 найбільш травмонебезпечний вік для жінок – 40…49 

років, серед жінок зазначеного віку реєструється найбільша кількість нещасних 
випадків з тяжким і смертельним наслідком на виробництві. 

Результати аналізу тяжкого та смертельного травматизму на виробництві 
показали, що основними подіями нещасних випадків, в яких жінки отримували 
тяжкі та смертельні травми, є пригоди на транспорті (43,8 %), з яких 69 % 
стались внаслідок дії чи бездіяльності сторонніх осіб. Суттєвими подіями, що 
призвели до тяжкого та смертельного травмування жінок, є падіння потерпілого 
(19,5 %) і дія предметів і деталей, що рухаються обертаються, розлітаються 
(12,3 %). За останні сім років кількість травмованих жінок через падіння 
збільшилась у 2,5 раза (рис. 2.10). 

 

 
 

Рис. 2.10. Динаміка загального та смертельного травматизму серед жінок  
через падіння 
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Основними причинами травмування жінок через падіння є порушення 
трудової дисципліни (31 %), незадовільний технічний стан (16,5 %) та інші 
причини (15,4 %). 

За результатами проведеного дослідження встановлено, що: 
 – серед працюючого населення кількість жінок становить понад 52 %; 
– в умовах, що не відповідають санітарно-гігієнічним нормам, працюють 

20,16 % жінок від загальної кількості працюючих; 
– кількість травмованих жінок в 2011 році становить 19,5 % від загальної 

кількості всіх травмованих на промислових підприємствах та об’єктах 
сільського господарства. 

 
 

2.4 Аналіз вікової диференціації виробничого травматизму в Україні і 
математична модель прогнозування його рівня 

 
В Україні, що має в цілому сприятливі умови життя, розвинулись 

негативні процеси, що значною мірою впливають на рівень життя людини, у 
першу чергу, на її здоров’я та тривалість життя. Демографічна ситуація, яка 
склалася в Україні, викликає занепокоєння, оскільки порівняно з 1990 р. 
чисельність населення України зменшилася майже на 6 млн (11,6 %), і ця 
тенденція продовжується. Головною передумовою такого стрімкого скорочення 
чисельності населення є суттєве переважання смертності над народжуваністю 
[30…33]. Наслідком негативних тенденцій щодо смертності українців стало 
скорочення середньої очікуваної тривалості життя – важливого індикатора 
здоров’я населення. За цим показником Україна посідала у 2005 р. 25-те місце 
серед 27 країн Європейського регіону. Порівняно з громадянами європейських 
країн українці не тільки помирають у більш молодому віці, але й проживають 
менше років у повністю здоровому стані. Сьогодні за тривалістю життя жінок 
Україна відстає від провідних європейських країн на 8,2 років, а за середньою 
тривалістю життя чоловіків – на 14 років [34]. 

Особливо тривожною тенденцією є збільшення смертності серед людей 
працездатного віку. Соціально-економічними наслідками передчасної 
смертності та надсмертності чоловіків є не лише зменшення років потенційного 
життя та збільшення величини безповоротних втрат унаслідок смерті, а й 
зниження трудового потенціалу, деформація статево-вікової структури 
населення, що негативно відбиваються на відтворенні населення, призводить до 
значних економічних збитків. Скорочення очікуваної тривалості життя в 
Україні, Росії та Біларусі стосується насамперед чоловіків. 

Серед причин смерті населення України третє місце посідають зовнішні 
причини, серед яких однією з основних є травматизм на виробництві. 
Потужним ризиком передчасної смертності серед людей працездатного віку, 
особливо чоловіків, є робота в шкідливих та небезпечних умовах праці, 
потенційними наслідками якої є високий рівень професійних захворювань, 
нещасних випадків, у тому числі зі смертельним наслідком. Практично кожний 
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третій, а в окремих виробництвах (вугільна, металургійна, легка промисловість, 
сільське господарство) − кожний другий працює в шкідливих умовах. 
Невід’ємною складовою процесу профілактики та попередження травматизму 
на виробництві повинно стати передбачення небезпеки травмування 
працівників, прогнозування виробничого травматизму, орієнтоване на 
конкретні групи потерпілих: за віковими групами, галузями, професіями тощо. 
Прогнозування є важливою сполучною ланкою між теорією та практикою в 
усіх сферах життя суспільства. Адже вірно проведений аналіз може надати 
точну та  достовірну інформацію щодо стану виробничого травматизму 
щонайменше на найближчий період та сприяти вжиттю своєчасних заходів з 
його попередження.  

Автором було досліджено наукові підходи до прогнозування стану 
травматизму працівників на виробництві з тяжким та смертельним наслідком за 
віковими групами в Україні. Дослідження вікової структури травмованих в 
Україні проводили на підставі щорічних даних обліку нещасних випадків на 
виробництві, матеріалів спеціальних розслідуваннь нещасних випадків на 
виробництві, що сталися в 2005...2011 рр. та містили інформацію про майже 
9 933 тяжко травмованих і загиблих [35]. Групування та систематизацію 
отриманих даних проводили з використанням статистичного методу аналізу, в 
основу якого покладено об’єднання нещасних випадків за віковими групами та 
ознаками їх виникнення: галузь, причина, подія тощо. Аналіз та групування 
працюючих за віком може проводитись за одно-, п’яти- та десятирічним 
інтервалом. У цьому дослідженні для вирішення поставлених завдань та аналізу 
вікового складу потерпілих застосовували п’ятирічний інтервал.  

На підставі статистичної інформації щодо травматизму на виробництві з 
тяжким та смертельним наслідком у попередніх роках досліджено науковий 
підхід до прогнозування стану виробничого травматизму на майбутній період, 
використовуючи метод екстраполяції. Застосування екстраполяції для 
прогнозування ґрунтувалось на припущенні, що динаміка змін травматизму з 
тяжким та смертельним наслідком, яка спостерігаласть у 2005...2011 рр. 
збережеться на обмеженому відрізку в майбутньому. Вивчення вітчизняної та 
закордонної літератури показало, що з метою прогнозування застосовують різні 
статистичні методи, серед яких найбільш поширеним є аналітичне 
вирівнювання рядів динаміки. Суть останнього полягає в продовженні лінії 
динамічного ряду до заданого періоду часу та визначення прогнозованого 
показника [36, 37].  

На достовірність прогнозів суттєвий вплив має термін, для якого 
проводять розрахунок. Оскільки в установленні прогнозного рівня має значення 
період завчасності (тобто на яку віддаленість визначається майбутній рівень 
ряду), в цьому дослідженні віддаленість брали в два роки.  

Аналіз повікового розподілу тяжко та смертельно травмованих дозволив 
встановити значні відмінності за віком серед тяжко та смертельно травмованих 
і визначити ті вікові групи, що мають найвищий рівень травматизму (табл. 2.2). 
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Таблиця 2.2 
Розподіл частки травмованих на виробництві за віковими групами 

 
Частка травмованих за роками, % Вікові групи Середина 

інтервалу 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
15…19 17 1,7 1,5 1,1 1,1 2,0 1,2 1,1 
20…24 22 7,5 9,2 7,5 8,4 8,0 7,6 7,5 
25…29 27 9,8 10,8 11,1 12,3 11,2 12,1 11,3 
30…34 32 9,8 9,8 11,0 10,3 11,3 10,8 10,1 
35…39 37 12,9 11,2 10,2 11,9 13,5 12,0 11,7 
40…44 42 15,0 13,7 13,4 12,2 12,0 10,9 14,3 
45…49 47 16,9 17,9 17,5 15,8 16,4 14,2 13,6 
50…54 52 12,2 12,7 14,0 14,4 12,9 14,1 15,2 
55…59 57 9,2 8,5 9,0 9,7 7,4 10,0 8,7 
60…64 62 3,0 2,2 2,3 2,4 4,0 4,0 4,6 
65…69 67 1,7 1,9 1,8 1,0 0,6 2,1 1,3 

70 та старші 72 0,3 0,6 1,1 0,5 0,8 0,9 0,6 
 
Найбільша кількість нещасних випадків з тяжким та смертельним 

наслідком відбувається з молодими працівниками (15…34 років) − у віковому 
інтервалі 25...29 років, а серед працівників старших вікових груп − у віковому 
інтервалі 45...49 років. Для встановлення зв’язку між досліджуваними 
ознаками: віком і травматизмом, побудуємо графік – кореляційне поле (рис. 
 2.11). 

 

 
 

Рис.2.11. Кореляційне поле залежності частки смертельно та тяжко 
травмованих від віку потерпілих 

 
З графіка видно, що між травматизмом та віком потерпілих існує нелінійний 

зв’язок. Розташування точок на кореляційному полі показує, що зв’язок між 
травматизмом і віком потерпілих можна виразити рівнянням параболи другого 
порядку: 

Y1 = а0 + а1 Х + а2 Х2, 
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де Y1 – показник питомої ваги травмованих з тяжким та смертельним наслідком, 
Х – середина вікового інтервалу  

Отримані шляхом розв'язання системи рівнянь числові значення постійних 
коефіцієнтів підставляємо в рівняння регресії: 

 
24301,0163,59318,1 хху −+−=  

 
Коефіцієнт регресії 1а = 5,1636 показує, що зі збільшенням віку потерпілого 

з 17 до 42 років питома вага тяжко та смертельно травмованих зростає на 
5,1636 %, а потім зі збільшенням віку її значення зменшується. Про це свідчить 
коефіцієнт регресії 2а = - 0,4301 %, який показує уповільнення зростання 
питомої ваги травмованих. Коефіцієнт кореляції показує, що між питомою 
вагою травмованих та їх віком існує тісний зв'язок. Коефіцієнт детермінації 
(R2 = 0,8594 = 0,9270) показує, що на 92,7 % виробничий травматизм пов'язаний 
з віком потерпілих, а на 7,3% – з іншими факторами, які в даному випадку не 
враховано.  

Для всебічної характеристики змін за часом виробничого травматизму з 
тяжким та смертельним наслідком для вікових інтервалів 25…29 та 
45…49 років, в яких спостерігається найвищий рівень травматизму серед тієї 
вікової групи, до якої вони входять – молодшої (15…34 років) та старшої 
(35…60 років) відповідно, та виявлення основних тенденції його змін 
(зростання, зниження або стабілізації) визначено систему абсолютних та 
відносних показників динаміки таких як: абсолютний приріст, темп 
(коефіцієнт) прискорення (зростання, уповільнення) швидкості зростання 
(зменшення) кількості травмованих), темп приросту. 

Абсолютний приріст показує на скільки одиниць рівень травматизму в 
кожному досліджуваному році відрізняється від рівня, прийнятого за базу 
порівняння. Темп зростання характеризує відносну швидкість зміни 
травматизму за рік, тобто у скільки разів рівень травматизму в досліджуваному 
році більший або менший за рівень, прийнятий за базу порівняння. Темп 
приросту являє собою відношення абсолютного приросту до рівня, прийнятого 
за базу порівняння. Зв'язок між темпом зростання та темпом приросту має 
вигляд: 

 
Ті= Кі– 1 . 

 
Зазначені вище показники визначали шляхом порівняння рівня 

травматизму кожного вихідного ряду з попереднім рівнем та базою порівняння 
− 2005 роком (табл. 2.3). 

Динаміка показників травматизму за віковою групою 25…29 років 
неоднорідна: кількість тяжко та смертельно травмованих на виробництві в 
цьому віці щороку зростала в середньому на 11 осіб, а в цілому за 
досліджуваний період (2005…2011) рр. кількість травмованих зросла на 64 
особи, або на 64,5 %. Найбільший рівень зростання травматизму в цій віковій 
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групі було зареєстровано в 2008 році, коли темп зростання перевищував 
показник 2005 року на 107,1 %, а показник попереднього року – на 17,5 %. 
Починаючи з зазначеного періоду, спостерігається уповільнення темпів 
зростання травматизму з тяжким та смертельним наслідком у 2009 та 2010 
роках та незначне підвищення в 2011 році. 

Середній коефіцієнт зростання травматизму з тяжким та смертельним 
наслідком у віковому інтервалі 25…29 років, визначений за формулою  

 
К= n√К1 К2 … Кn,, 

 
 становить 1,705 або 170,5 %.  За середнім коефіцієнтом зростання можна 
встановити, що середній щорічний темп зростання травматизму в 
досліджуваній віковій групі становить 70,5 %. 

Таблиця 2.3 
Показники динаміки травматизму з тяжким та смертельним наслідком 

для вікового інтервалу 25…29 років 
Абсолютний 
приріст 

Темп 
зростання, % Темп приросту 

Рік 

Кіль-
кість 
трав-
мова-
них 2005 

Порів-
няно з 
попе-
реднім 
роком 

2005

Порів-
няно з 
попе-
реднім 
роком 

2005 

Порівняно 
з попе-
реднім 
роком 

А
бс
ол
ю
тн
е 

зн
ач
ен
ня

 1
 %

 
пр
ир
ос
ту

 

Ко
еф
іц
іє
нт

 
пр
ис
ко
ре
нн
я 

 

2005 99 - - - - - - - - 

2006 191 92 92 192,9 192,9 92,9 92,9 1 92,9 

2007 174 75 -17 175,8 91,1 75,8 - 8,9 1,9 -17,1 

2008 205 106 31 207,1 117,8 107,0 17,8 1,7 31,2 

2009 143 44 -62 144,4 69,8 44.4 -30,2 2,05 -62,6 

2010 147 48 4 148,5 102,8 48,5 2,8 1,4 4,1 

2011 163 64 16 164,6 110,9 64,5 10,9 1,47 16,1 
 
За період 2005…2011 рр. кількість тяжко та смертельно травмованих на 

виробництві за віковою групою 45…49 років зросла на 25 осіб або на 14,6 %, 
найбільший рівень зростання травматизму в цій віковій групі було 
зареєстровано в 2006 році, коли темп зростання перевищував показник 2005 
року на 84,8 %. Починаючи із зазначеного періоду, спостерігається 
уповільнення темпів зростання травматизму з тяжким та смертельним 
наслідком до 2010 року та незначне підвищення в 2011 році. Середній 
коефіцієнт зростання травматизму з тяжким та смертельним наслідком у 
віковому інтервалі 45…49 років, визначений за формулою: 

 
К= n√К1 К2 … Кn, 
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становить 1,147 або 114,7 %. За середнім коефіцієнтом зростання можна 
встановити, що середній щорічний темп зростання травматизму у 
досліджуваній віковій групі становить 14,7 % (табл. 2.4). 

 
Таблиця 2.4 

Показники динаміки травматизму з тяжким та смертельним наслідком  для 
вікового інтервалу 45…49 років 

 
Абсолютний 
приріст 

Темп 
зростання,% 

Темп 
приросту,% 

Рік Кількість 
травмова-

них 2005 Порівня-
но з по-
переднім 
роком 

2005 Порів-
няно з 
попе-
реднім 
роком 

2005 Порівня-
но з 
попе-
реднім 
роком 

Абсолют-не 
значе-ння 
1% 
приросту 

Коефіцієнт 
прискорення 
уповільнен-
ня) швидко-
сті зростання
кількості 
травмованих 

2005 171 - - - - - - - - 

2006 316 145 145 184,8 184,8 0,85 0,85 1,7 0,85 

2007 274 103 -42 160,2 86,7 0,60 -0,13 3,16 -0,25 

2008 262 91 -12 153,2 95,6 0,53 -0,04 2,74 -0,07 

2009 209 38 - 53 122,2 79,8 0,22 -0,2 2,62 -0,31 

2010 173 2 -36 101,2 82,8 0,01 -0,17 2,09 -0,21, 

2011 196 25 23 114,6 113,3 0,15 0,13 1,73 0,14 
 

Оскільки в рядах динаміки рівні показників травматизму через будь-які 
причини істотно коливаються, що ускладнює встановлення чіткої тенденції їх 
змін, то в цій роботі було використано такий статистичний прийом як 
аналітичне вирівнювання рядів динаміки способом найменших квадратів. 
Вирівнювання за цим способом ґрунтується на припущенні, що зміни 
досліджуваного ряду динаміки можна наближено виразити певним 
математичним рівнянням (функцією, що апроксимується), яка б відображала 
загальну тенденцію ряду динаміки. Рівні ряду в цьому випадку розглядаються 
як функція часу  Yt=f(t), де t – змінна часу, (тренд), а вирівнювання ряду 
зводиться до визначення виду функції, її параметрів за емпіричними даними та 
розрахунку теоретичних рівнів за знайденою формулою. 

Прогнозування очікуваного рівня смертельного травматизму для 
досліджуваних вікових груп здійснювали для  двох укрупнених вікових груп – 
молоді віком 15…34 років та старшої вікової групу 35…60 років. У кожній 
укрупненій віковій групи досліджували травматизм тих вікових інтервалів, де 
реєструється його найвищий рівень, а саме 25…29 та 45…49. 

Параметри трендових рівнянь визначали методом найменших квадратів, 
шляхом знаходження такої прямої лінії або кривої, координати точок якої були 
б найближчими до значень фактичного динамічного ряду. Проведено 
аналітичне вирівнювання ряду динаміки травматизму вікової групи 25…29 
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років за рівнянням параболи другого порядку та підібрана крива, яка 
максимально підходить до фактичних рівнів і відображає основну тенденцію 
(рис. 2.12). 

Рівняння параболи другого порядку характеризується трьома параметрами 
та має загальний вид: 

2
210 tataayt ++= , 

 
де    yt – -вирівняні значення рівнів ряду динаміки; 

t  –  час, тобто порядкові номери періодів часу; 
0a  – початок відліку; 

1a  − коефіцієнт регресії, який характеризує середній щорічний приріст 
(зниження); 

2a  – коефіцієнт середнього щорічного прискорення (уповільнення) приросту 
рівня ряду динаміки параметрів рівняння. 

 

 
 

Рис. 2.12. Динаміка змін показників смертельного травматизму 
для вікових груп 

 
Рівняння параболи другого порядку характеризується трьома параметрами 

та має загальний вид: 
2

210 tataayt ++= , 
де    yt – -вирівняні значення рівнів ряду динаміки; 

t  – час, тобто порядкові номери періодів часу; 
0a  – початок відліку, 

1a  − коефіцієнт регресії, який характеризує середній щорічний приріст 
(зниження), 

2a  – коефіцієнт середнього щорічного прискорення (уповільнення) приросту 
рівня ряду динаміки параметрів рівняння. 
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Отримані шляхом розв’язання системи рівнянь числові значення постійних 
коефіцієнтів, підставляємо в рівняння: 

215,0528,017 xxy −+= . 
Для вікової групи 45…49 років аналітична функція у вигляді поліному 

другого порядку має вираз аналогічний рівнянню. 
З урахуванням значення постійних коефіцієнтів маємо таке рівняння 

 
2

1 146,0425,1557,8 xxy −+= . 
 
Отримані залежності можна використовувати для визначення очікуваного 

(прогнозного) рівня тяжкого та смертельного травматизму в 2012…2013 рр. для 
досліджуваних вікових груп. Так, питома вага смертельного травматизму на 
2012 рік, що прогнозується для вікової групи 25…29 років, буде становити 11,6 
%, а для вікової групи 45…49 років відповідно – 10,6 %. У 2013 році 
прогнозується майже однакове значення цих показників – 9,6 %. Однак для 
отримання більш точного прогнозу на 2013 рік необхідно уточнити лінію 
тренду на підставі даних травматизму в досліджуваних вікових групах за 2012 
рік та коефіцієнти

0a , 
1a ,  

2a  у рівняннях. 
Таким чином, відповідно до прогнозних даних у 2012 та 2013 рр. буде 

спостерігатись зниження питомої ваги травмованих з тяжким та смертельним 
наслідком у загальній кількості травмованих в Україні. 

У результаті проведених досліджень вивчено вікову диференціацію 
виробничого травматизму з тяжким та смертельним наслідком в Україні, 
встановлено групи за віком, в яких спостерігається найвищий рівень 
виробничого травматизму.  

Здійснено прогнозування рівня травматизму з тяжким та смертельним 
наслідком для найбільш травмонебезпечних вікових груп працівників – 25…29, 
45…49 років шляхом вирівнювання динамічного ряду за рівнянням параболи 
другого порядку способом найменших квадратів.  

 
2.5. Оцінка стану виробничого травматизму на молодіжному сегменті 

ринку праці 
 
Проблема безпеки життєдіяльності молоді і всього суспільства в сучасних 

умовах набула особливої гостроти й актуальності та є об’єктом уваги всіх 
прошарків суспільства та держави. Адже в останні десятиліття ХХ століття 
різко зросла чисельність аварій, катастроф, дорожньо-транспортних пригод, у 
яких гине або втрачає здоров’я і працездатність велика кількість людей. За 
даним ВООЗ смертність внаслідок нещасних випадків займає третє місце у світі 
після серцево-судинних та онкологічних захворювань. Якщо від загальних 
захворювань помирають переважно літні люди, то внаслідок нещасних 
випадків переважно гине працездатна молодь. Статистика свідчить про те, що 
травматизм є основною причиною смерті людини у віці від 15 до 41 року.  
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Молодими громадянами в Україні є особи віком від 14 до 35 років, їх 
чисельність становить 15 407 522 осіб — приблизно третина усього населення 
країни. Частка молоді серед усього постійного населения України зростає 
внаслідок пришвидшених темпів скорочення чисельності всього населения [38].  
Саме молоді люди і формують молодіжний ринок праці, який характеризується  
невизначеністю попиту і пропозицій, обумовлених мінливістю орієнтацій 
молоді, її  соціально-професійною непевністю.  

Молодіжний ринок праці має свою специфіку. Для молодіжного ринку 
праці характерна низка конкурентоспроможність  порівняно з іншими віковими 
рупами. Молодь наражається найбільшому ризику втратити роботу або не 
працевлаштуватись. Можливості працевлаштування нової робочої сили, яка 
вперше вступає на ринок праці, скорочується. Відсутність попиту на 
регіональному ринку праці на багатьох з них, призводить до того, що більша 
частина молоді, в тому числі недавніх випускників влаштовуються за 
спеціальностю, далекою від базової освіти, для багатьох з них перепідготовка є 
єдиною можливістю отримати роботу. Крім цього, на молодіжному ринку праці 
склалась надзвичайно складна ситуація з жіночою зайнятістю. Традиційно 
серед випускників вищих навчальних закладів жінки складають значну частку, 
при цьому роботодавці віддають явну перевагу при прийомі на роботу 
чоловікам. Під загрозою безробіття молодь погоджується на роботу в 
небезпечних і шкідливих умовах праці. 

Високий рівень виробничого травматизму серед молодих працівників 
віком 25…29 років обумовило проведення поглиблених дослідження з цього 
питання. 

При проведені аналізу травматизму на виробництві досліджували нещасні 
випадки зі смертельним наслідком; групові нещасні випадки, що сталися 
одночасно з двома і більше працівниками, незалежно від ступеня тяжкості 
ушкодження їх здоров’я; та нещасні випадки з тяжкими наслідками, у тому 
числі з можливою інвалідністю потерпілого.  

Віднесення молодих працівників до такої соціально-вікової групи, як 
молодь, проводили за такими віковими групами: 15-20, 21-25, 26-30 та 31-35 
(табл.2.5). 

Таблиця 2.5   
Розподіл травмованої молоді за віковими групами 

 
Частка травмованих, % 

Вікові 
групи  2005 2006 2007 2008 2009 

 
2010 

Середній 
показник 

15-20 3,0 2,6 2,8 2,3 3,1 1,9 2,6 
21-25 8,1 10,5 8,7 9,4 8,6 8,8 9,1 
26-30 9,8 10,3 10,8 11,9 11,6 11,5 11,0 
30-35 10,0 10,2 10,0 12,1 10,5 10,8 10,6 
Всього 
молоді 31 33,6 36,7 35,8 33,8 33,0 33,4 
Інші  69 66,4 63,3 64,2 66,2 67,0 66,6 
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З наведених в таблиці 2.5 даних видно, що  щорічно в середньому у віці 
від 15 до 35 років травмується до 33% працівників від загальної кількості 
травмованих з тяжким та смертельним наслідком в Україні. При цьому майже 
щорічно найбільша кількість травмованих (до 11%) припадає на такі вікові 
групи, як 26-30 та 30-35 років.  

 В таблиці 2.6 наведено розподіл травмованої молоді за видами 
державного нагляду за промисловою безпекою та охороною праці в конкретній 
галузі ( далі – галузь).  

Аналіз наведених в таблиці 2.6 даних показав, що найвищий рівень 
травмування молоді з тяжким і смертельним наслідками на виробництві 
протягом 2005…2010 років реєструється в 4-х галузях, таких як соціально-
культурна сфера, будівництво та промисловість будматеріалів, вугільна 
промисловість і сільське господарство. При цьому сумарна частка травмованих 
в цих галузях становить 61,8% від загальної кількості тяжко і смертельно 
травмованих на виробництві працівників досліджуваного вікового діапазону. 
Для таких галузей як сільське господарство, харчова промисловість та 
переробка сільськогосподарських продуктів, металургійна промисловість, 
енергетика, автодорожній  та залізничний транспорт цей показник знаходиться 
в межах від 3,0 до 6,1%. В інших 23 галузях середній показник травмування 
молоді був нижче 3%. 

Таблиця 2.6 
Розподіл травмованої молоді  по галузям 

 
Частка травмованих, % 

 

Галузь  2005  2006 2007 2008 2009 2010 
Середній 
показник

Соціально-культурна сфера 
та торгівля  19,7 32,4 24,5 18,9 22,3 20,0 23,5 
Будівництво та промисло-
вість будматеріалів  8,2 14,6 19,5 19,3 12,0 12,6 15,0 
Вугільна промисловість  18,1 11,2 9,8 12,8 22,5 18,5 14,8 
Сільське господарство  10,5 8,2 7,6 8,4 7,0 10,0 8,5 
Машинобудування 9,5 4,9 7,0 5,7 3,1 8,0 6,1 
Харчова промисловість та 
переробка с/г продуктів 4,6 4,6 3,4 4,6 6,3 5,4 4,8 
Металургійна 
промисловість  5,9 7,2 2,8 1,6 4,0 5,4 4,4 
Енергетика 2,3 2,2 3,8 4,0 4,7 2,4 3,3 
Автодорожний транспорт 5,3 2,7 4,2 2,8 1,4 2,7 3,1 
Залізничний транспорт, 
метрополітени 2,0 1,4 3,6 4,4 3,3 2,9 3,0 
Інші види нагляду 13,9 10,6 13,8 17,5 13,4 12,1 13,5 
Всього 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
Для визначення обставин травматизму була досліджена вугільна 

промисловість, яка за рівнем травмування молоді займає третє місце після 
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соціально-культурної сфери та будівництва. Адже, відомо, що робота з 
видобутку корисних копалин в вугільних шахтах, завжди пов’язана з 
небезпечними і шкідливими факторами. Агресивна запиленість, шум, вібрація, 
небезпечні дії робочих органів машин і транспортних засобів, застосування 
вибухових матеріалів і проведення вибухових робіт, та, крім цього, можливі 
обвали гірського масиву, вибухово-небезпечні рудниковий газ і вугільний пил, 
агресивна шахтна вода і волога, підвищена температура гірських порід та 
повітря в підземних вибоях і виробках, все це зумовлює велику ймовірність 
травматизму, негативний вплив на стан здоров'я і захворювання людей. 

В таблиці 2.7 наведені події, що призвели до виникнення нещасних 
випадків, під час яких загинули або  були тяжко травмовані працівники віком 
від 15 до 35 років. Як видно з таблиці 2.7, однією з основних подій, що 
призводить до тяжкого травмування молоді в шахтах, в тому числі зі 
смертельним наслідком, є падіння, обрушення, обвалення предметів, 
матеріалів, породи, грунту тощо. Середній показник  питомої ваги тяжко та 
смертельно травмованих за цією подією за 5 років становить 30,2%. 
 

Таблиця 2.7 
Розподіл травмованих за видами подій у вугільній промисловості 

 
Частка травмованих, % 

Код 
події 

Подія 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Середн

є 
03 Падіння, обрушення, обвалення 

предметів, матеріалів, породи, 
ґрунту тощо 

18,2 37,9 18,4 28,6 31,2 40,0 30,2 

04 
Дія предметів та деталей, що 
рухаються, розлітаються, 
обертаються 

20,0 16,7 34,7 25,7 18,8 25,3 22,8 

18 Інші види 12,7 9,1 18,4 15,7 15,6 17,3 14,8 
02 Падіння потерпілого 14,6 10,6 8,2 8,6 6,2 8,0 9,0 
17 Вибух 7,2 0,0 0,0 7,1 22,9 0,0 7,5 
01 ДТП 16,4 7,6 4,1 4,3 2,1 1,3 5,4 

05 Ураження електричним 
струмом 3,6 3,0 6,1 2,9 1,0 2,7 2,9 

13 Асфіксія 3,6 12,1 0,0 0,0 1,0 1,3 2,9 

07 Дія шкідливих і токсичних 
речовин 0,00 1,52 8,2 4,3 0,00 0,0 2,0 

 Інші події 3,7 1,5 1,9 2,8 1,2 4,1 2,5 
  

Значний вклад в травмування працівників у віці від 15 до 35 років вносить 
подія 04 – дія предметів та деталей, що рухаються, розлітаються, обертаються. 
Високе значення має також подія за кодом 18 – інші види подій, які не підпадають 
під жодну подію, визначену класифікатором [39]. 
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Таблиця 2.8 
Розподіл травмованих за причинами нещасного випадку 

 
Частка травмованих,% 

Код 
Причина нещасного випадку 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 Середнє 

24 
Порушення трудової і 
виробничої дисципліни 8,0 12,8 17,4 14,3 33,3 25,0 18,0 

21 
Порушення правил дорожнього 
руху 16,0 12,8 22,4 12,4 7,8 11,5 14,4 

06 Незадовільний технічний стан 20,0 15,1 14,3 10,5 19,6 13,5 14,4 

18 
Порушення технологічного 
процесу 4,0 8,1 4,1 6,7 3,9 7,7 6,0 

01 

Конструктивні недоліки, 
недосконалість, недостатня 
надійність засобів виробництва 

12,0 9,3 2,0 4,8 3,9 7,7 5,8 

03 Неякісне розроблення або 
відсутність проектної 
документації на будівництво, 
обладнання устаткування 

8,0 7,0 7,1 6,7 2,0 0,0 5,5 

22 
Незастосування засобів 
індивідуального захисту 12,0 3,5 2,0 7,6 0,0 3,8 4,3 

19 
Порушення вимог безпеки під 
час експлуатації обладнання 4,0 5,8 1,0 5,7 7,8 0,0 4,1 

08 Інші технічні причини 0,0 9,3 11,2 3,8 2,0 3,8 6,2 
 Інші організаційні  причини 8,0 11,8 13,3 25,8 15,7 21,1 17,7 
 Психофізіологічні причини 4,0 2,3 4,1 0,95 3,92 5,8 3,6 

 
Аналіз причин нещасних випадків, показує, що більшість тяжких та 

смертельних травм можна було б уникнути тому, що більше 64,5 % з них стали 
можливими з організаційних причин, а саме внаслідок порушення технологічного 
процесу (6,0 %), трудової та виробничої дисципліни (18,0 %), а порушення вимог 
безпеки під час експлуатації обладнання, устаткування, машин, механізмів, тощо 
(4,1 %), правил дорожнього руху (14,4 %) та інших організаційних причин. 
Технічні причини травматизму становили 31,9 %.  Показники травматизму за 
групами професій загиблих і тяжко травмованих наведено в таблиці 2.9. 

Таблиця 2.9 
Показники травматизму за групами професій  

 
Частка травмованих, % 

Професія 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Середнє 
ГРОЗ 81,8 75,8 59,2 55,7 79,2 81,3 73,0 
механік 10,9 9,1 10,2 18,6 6,3 1,3 9,0 
машиніст підзем-
них установок 1,8 9,1 20,4 11,4 5,2 8,0 8,8 
учень 0,0 3,0 0,0 4,3 3,1 5,3 2,9 
будівельник 1,8 1,5 4,1 0,0 5,2 1,3 2,4 
керівник 1,8 1,5 2,0 8,6 0,0 0,0 2,2 
інші професії 1,8 0,0 4,04 1,4 1,0 2,63 1,6 
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Найбільша кількість тяжко та смертельно травмованих працівників у віці від 
15 до 35 років припадає на працівників таких професійних груп як: гірничі 
робітники очисних вибоїв (ГРОВ) (81,3 %), механіки (9,0 %), машиністи 
підземних установок (8,8 %).  

Такий стан тяжкого травматизму у молодому віці при відсутності 
достатнього досвіду та стажу професійної підготовки, можна пояснити з одного 
боку невідповідність рівня розвитку й підготовки молодого працівника потребам 
техніки; непогодженість його можливостей і параметрів устаткування, недостатня 
відповідальність за наслідки своїх дій і в більшості випадків відсутність особистої 
зацікавленості в досягненні найвищих результатів.  

Анал показників травматиму щодо загиблих та тяжко  травмованих за 
стажем роботи за фахом показує, що біля 40% з них отримують травму в перший 
рік роботи за професією. При збільшенні стану роботи за фахом зменшується 
кількість травмованих серед молодих працівників (рис.2.13). 

 

 
 

Рис. 2.13 Залежність  травмування працівників від стажу роботи за фахом 
 
Серед травмованої молоді 98,8% пройшли вступний інструктаж. Дані про 

проведення вступного інструктажу наведені в таблиці 2.10. 
Таблиця 2.10 

Дані про проведення вступного інструктажу 
 

Частка травмованих, % 
Інструктаж 
вступний 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Середній 
показник 

ні 0,0 1,5 0,0 2,9 1,0 1,3 1,2 
так 100,0 98,5 100,0 97,1 99,0 98,7 98,8 

 
Проведений аналіз причин тяжкого і смертельного травмування молоді на 

підприємствах вугільної промисловості показав, що нещасні випадки на 
виробництві (до 65,0 %) стаються через організаційні причини, тобто  обумовлені 
зневажливим ставленням людини до своєї безпеки. Для  попередження нещасних 
випадків на виробництві, зменшення індивідуального ризику кожного 
працюючого, посадовим особам підприємств вугільної промисловості необхідно 
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більше уваги приділяти ідентифікуванню потенційних небезпек, визначенню 
небезпечних, шкідливих та вражаючих факторів, що породжуються джерелами 
цих небезпек та прогнозуванню можливості і наслідки впливу небезпечних та 
шкідливих факторів на організм людини. Крім цього, необхідно підвищити 
відповідальність працівників за функціонування технологічних процесів та 
механізмів, оскільки за їх помилки, брак знань і халатність дуже висока „плата”. 

 
Висновки до розділу 2  

 
Проведення постійного моніторингу стану виробничого травматизму  

дозволяє проводити на рівні регіону, галузі і країни в цілому збір даних щодо 
нещасних випадків на виробництві у тому числі зі смертельним наслідком, їх 
групування за відповідними критеріями оцінювання для вивчення динаміки змін 
досліджуваних показників у часі тощо. Отримання статистичної інформації щодо 
виробничого травматизму у відповідний час, у відповідному обсязі і відповідній 
формі дозволяє застосовувати статистичну інформацію щодо травматизму для 
своєчасного прийняття управлінських рішень. В залежності від обсягу зібраної і 
накопиченої інформації, щодо просторової і часової динаміки стану виробничого 
травматизму дані аналізу закономірностей розвитку виробничого травматизму 
можуть використовуватись для короткострокового прогнозування на всіх рівнях – 
державному, галузевому, регіональному, відомчому тощо. 

Групування статистичних даних щодо потерпілих за подіями настання 
нещасних випадків дозволило встановити події, що найчастіше призводять до 
настання нещасних випадків з тяжким і смертельним наслідком на виробництві і  
визначити динаміку їх змін. Групування статистичних даних за віком потерпілих 
дозволило првести вікову диференціацію виробничого травматизму з тяжким та 
смертельним наслідком в Україні, встановити вікові групи, в яких спостерігається 
найвищий рівень виробничого травматизму. Отримані дані дозволили побудувати 
прогнозну модель для найбільш травмонебезпечних вікових груп працівників – 
25…29, 45…49 років шляхом вирівнювання динамічного ряду за рівнянням 
параболи другого порядку способом найменших квадратів. 

Високі показники виробничого травматизму серед молодих працівників 
віком 25…29 років обумовили проведення поглиблених досліджень виробничого 
травматизму серед молоді, тобто працівників віком 28…34 роки. За результатами 
досліджень встановлено найбільш травмонебезпечні фактори ( галузь, подія, 
причина настання нещасних випадків), що дозволить визначати прогнозні 
показники виробничого травматизму для конкретної вікової групи, і розробити 
обгнунтовані профілактичні заходи щодо зниження рівня виробничого 
трпвамтизму. 

 
 
 
 

РОЗДІЛ 3 
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ТЕОРЕТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ ВИРОБНИЧОГО 

ТРАВМАТИЗМУ НА ТІНЬОВОМУ РИНКУ ПРАЦІ 
 

3.1 Теоретичне-методологічне дослідження виробничого травматизму 
на тіньовому ринку праці 

 
Ринок взагалі – це система економічних відносин між продавцями і 

покупцями товарів та послуг, в процесі якого встановлюється ринкова ціна на 
об’єкт обміну і відбувається зміна його власника. Відповідно ринок праці – це 
система суспільних відносин, пов’язаних з наймом і пропозицією праці, тобто з 
її купівлею і продажем, це також економічний простір – сфера 
працевлаштування, в якій взаємодіють покупці і продавці праці, і це механізм, 
що забезпечує узгодження ціни і умов праці між роботодавцями і найманими 
працівниками та регулює її попит та пропозицію. Економічна криза, яка 
супроводжується скороченням сукупного попиту на робочу силу створила 
передумови для  розвитку нестандартних, в тому числі незареєстровапнтих 
форм зайнятості. Україна, яка сьогодні переживає дуже складний період свого 
розвитку має на своєму ринку праці практично весь спектр економічної 
діяльності, серед якого значне місце належить незареєстрованій і тіньовій 
діяльності [41]. Неформальну зайнятість можна трактувати як трудову 
діяльність, дозволену чинним законодавством, процедура реєстрації якої не 
передбачена або обмежена. Виникнення тіньової зайнятості пов’язано з дією 
різних чинників, таких як: складна і коштовна процедура легалізації 
економічної діяльності, надзвичайно високі ставки оподаткування, обмеженість 
попиту на робочу силу в легальному секторі економіки. Часто тіньова 
діяльність має випадковий характер.  

Незареєстрована і тіньова діяльності пов’язані з тіньовою економікою. 
Визначення поняття тіньової економіки – не просте завдання. Для її позначення 
використовується ряд характеристик – «підпільна», «паралельна», «нелегальна» 
тощо, але вони зовсім не є синонімами, оскільки різні дослідники по-різному 
розуміють зміст цих термінів. Ряд німецьких авторів вважає, що «тіньова» 
економіка охоплює, передусім, кримінальну діяльність; інші розглядають її як 
сектор, де беруть участь усі суб'єкти, що ухиляються від виплати податків, треті 
включають сюди не лише фінансові операції, але й економічну діяльність. 

В світовій економічній думці сформувався подвійний підхід до 
визначення тіньової економіки: операційний (зарубіжний досвід) – перелік 
видів тіньової діяльності, що відносяться до неофіційної економіки і 
теоретичний підхід (переважно вітчизняних дослідників) в якому тіньова 
економіка розвивається як економічна категорія, що відображає складну 
систему соціально-економічних відносин, яка дає можливість використовувати 
її для розв’язання практичних завдань та коригування соціально-еклономічної 
політики [42].  
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У вітчизняній науці та економічній практиці інтерес до проблем тіньової 
економіки виразно проявився в 80-і роки минулого століття. Ще в середині 80-
х років минулого століття відмічалась тенденція до росту обсягів тіньової 
економіки як в окремих країнах, так і у світовому масштабі. За даними 
Європейської комісії, частка тіньової економіки в ЄС на початку XXI століття 
коливалася від 7 до 16 %, тоді як у 70-ті роки минулого століття цей показник 
був у межах 5 %. У загальносвітовому масштабі частка неформального 
виробництва оцінюється в 5…10 % від ВВП [43].  

Тіньова економіка є в усіх країнах світу. Наприклад, у Росії проблема 
тіньової економіки особливо актуальна, по-перше, тому, що масштаби тіньових 
операцій складають за різними оцінками 25…40 % ВВП, тобто можливо, вже 
перевищили той поріг, за яким тіньова економіка починає виступати як 
самостійний чинник. По-друге, саме існування тіньової економіки спричиняє 
цілий ряд конкретних негативних соціально-економічних наслідків (зниження 
реальних доходів і рівня життя населення, інвестиційний спад тощо). 

За останню чверть XX ст. неформальний сектор ринку праці в більшості 
розвинених країн значно виріс. Доля його робочої сили за цей період 
підвищилася з 8…12 % до 22 % у Німеччині, з 8 до 15 % у Данії, з 6 до 12 % у 
Франції. До кінця XX ст. у тіньовій економіці було зайнято не менше 20 млн. 
осіб. У цілому висока доля неформального сектора ринку праці в країнах, що 
розвиваються, виникає від слабкості державної системи та державного апарату. 
Вона поєднується, а можливо й викликається сукупністю всіх мінусів: 
завищенням прямого податкового тягаря, високою мірою податкового свавілля 
й державного тиску, слабким проведенням у життя податкових законів, а також 
поширенням корупції. Тобто, в умовах економічної системи, яка склалася в 
нашій країні, тіньова економіка та її породження – неформальний сектор ринку 
праці просто не могли не виникнути.  

Останніми роками держава на реалізацію політики зайнятості витрачає 
близько 6 мільярдів гривень щороку. Разом з тим, з 20 мільйонів працездатних 
громадян офіційно працюють лише 13 мільйонів. Близько 5 мільйонів осіб 
перебуває поза легальним ринком праці. Такі робітники абсолютно незахищені. 
Роботодавець щодо них не несе жодних соціальних зобов’язань і 
відповідальності [44]. 

Таким чином, в Україні паралельно легальній економіці існує тіньова, 
порівняна з нею за масштабами. При цьому в тіньовій економіці формується 
приблизно той же набір механізмів, що і в офіційній легальній господарській 
системі. Негативні наслідки властиві всім видам і проявом тіньової економіки, 
особливо це стосується впливу її на  умови відтворення робочої сили. 

З метою оцінки впливу умов існування неформального сектору ринку 
праці, як складової тіньової економіки, на стан охорони праці в Україні 
проведено дослідження шляхом узагальнення та аналізу наявних матеріалів 
статистики щодо стану неформального сектора ринку праці і статистичних 
даних про стан виробничого травматизму в Україні. 



74 
 

Як свідчать вибіркові обстеження населення з питань економічної 
активності, які проводить Держкомстат України, у тіньовому неформальному 
секторі економіки у 2007 р. було зайнято 22,3 % осіб, а в 2010 р. кількість їх 
зросла до 22,9 % [45]. 

Зайнятість у неформальному секторі праці негативна для працівників, 
супроводжується недотриманням контрольованих у офіційній економіці 
трудових та санітарних норм, фіксованої тривалості робочого часу. відсутністю 
мінімальних соціальних гарантій, що стосуються зайнятості, оплати праці, 
безпеки та охорони праці. Все зазначене є причинами виробничого травматизму 
та професійної захворюваності працівників, зайнятих у неформальному секторі 
праці, показники якого не обліковуються. 

Реальний стан виробничого травматизму в Україні значно відрізняється 
від того, що подає нам статистика. Статистика свідчить, що стан травматизму 
на виробництві, в тому числі з тяжким та смертельним наслідками постійно 
зменшується (рис. 3.1.).  

 

 
Рис.3.1. Динаміка виробничого травматизму в Україні в 2000...2010 роках 

 
Зменшенню кількості зареєстрованих нещасних випадків на виробництві 

значною  мірою сприяє недосконале законодавство про працю. Адже воно дає 
право роботодавцям укладати цивільно-правові договори з найманими 
працівниками або взагалі ніяк не оформляти з ними трудові відносини.  Як 
наслідок, певна кількість нещасних випадків, що стаються з такими 
працівниками, не обліковується [46]. 

В Україні невтішними є статистичні дані Фонду соціального страхування 
від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань. Зокрема, з 
кожним роком збільшується кількість отримувачів страхових виплат: якщо у 
2004 р. таких осіб нараховувалося близько 316 тис., то у 2007 р. – 319 тис. За 
період з 2002 по 2006 рр. у 2,3 раза також зросла сума коштів, спрямованих 
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Фондом на відшкодування шкоди, заподіяної працівникові внаслідок 
ушкодження його здоров’я – з 887,2 млн. грн. у 2002 р. до 2 млрд. грн. у 2006 р. 
На тлі зростання кількості отримувачів страхових виплат та розміру 
відшкодованої їм шкоди з року в рік зменшується сума коштів, використаних 
фондом на профілактику нещасних випадків та професійних захворювань: у 
2006 р. на ці цілі фондом спрямовано 6,59 млн грн., що у 2,2 раза менше, ніж у 
2002 р. [47]. 

У 2008 р. в Україні серед 18,8 млн. зайнятого населення працездатного віку 
зареєстровано 40,0 млн. випадків захворювань, або 2 127,7 випадків на 1 тис. 
працюючих, що порівняно з аналогічним показником 1997 р. більше в 1,8 раза. 
Загрозливого поширення серед працюючого населення набули захворювання 
класу «Розлади психіки та поведінки», яких у 2008 р. виявили майже вдвічі 
більше, ніж у 2004 р. Виявлено 633 тис. хворих на хронічний алкоголізм та 
понад 700 тис. осіб, які вживають психоактивні речовини, що призводить до 
значної кількості самогубств [48]. 

За результатами проведеного дослідження можна зробити висновки про 
причини становлення в Україні тіньової економіки, її вплив на на виникнення 
неформального сектору ринку праці, а саме: 

виникнення неформального сектора ринку праці відбувається, певною 
мірою, внаслідок слабкості державної системи і державного апарату, а також 
викликається «набором усіх мінусів»: завищеним прямим податковим тягарем, 
високою мірою податкового державного тиску, слабким проведенням у життя 
податкових законів, а також широко поширеною корупцією;  

неформальний сектор ринку праці є органічною частиною тіньової 
економіки й найбільше переплітається з офіційним ринком; 

у більшої частини населення існує об'єктивна необхідність активізації 
своєї участі в тіньовій економіці, що зміцнює фундамент хабарництва «тіньової 
діяльності»; 

для досягнення позитивних наслідків відносно тіньової економіки потрібно 
усунути причини, що породжують тіньову активність, прийняти 
взаємопов’язані комплекси заходів у сфері вдосконалення оподаткування, 
оздоровлення структури розрахунків та інших непрямих заходів разом з 
посиленням санкцій проти тіньового бізнесу. 

 
3.2 Дослідження характеру впливу тіньового ринку праці на безпеку 

праці, на формування показників стану виробничого травматизму  
 

Дослідження характеру впливу тіньового ринку праці на безпеку праці,  
здійснювалось шляхом статистичного оброблення і аналізу інформації за 
звітами Державної служби статистики України [48] та Держгірпромнагляду 
України [49...53] із застосуванням кореляційного аналізу. За показники стану 
виробничого травматизму прийнято кількісні значення травмованих 
працівників, смертельних наслідків, випадки травматизму на 100 тис. 
працюючих тощо. 
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За даними звітів територіальних органів Держгірпромнагляду та матеріалів 
наукових публікацій [8], чисельність населення, зайнятого у формальному 
(легальному) секторі ринку праці в 2011 році, становила 14 млн. осіб (табл. 3.1).  

 
Таблиця 3.1 

Зайнятість населення у формальному (легальному) секторі ринку праці та  
рівень виробничого травматизму в 2006…2011 роках 

 
Роки 

Показники 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Кількість працюючих у 
формальному секторі, тис.осіб 16 073 16 806 15 925 14 386 14 338 14 081 

Виробничий травматизм 
загальний, осіб 19 082 18 192 16 210 12 370 11 698 10 657 

Виробничий травматизм 
смертельний, осіб 1 077 1 176 1 013 675 644 685 

Коефіцієнт смертності 
(см/заг), % 5,6 6,5 6,2 5,4 5,5 6,4 

Коефіцієнт частоти на 100 
тис. працюючих осіб, 
загальний, Кч 

118.7 108,2 101,8 86,0 81,6 75,8 

Коефіцієнт частоти на 100 
тис. працюючих осіб, 
смертельний, Кчсм 

6,7 7,0 6,4 4,7 4,5 4,8 

 
З таблиці випливаає, що протягом останніх 6 років у країні в формальному 

секторі економіки спостерігається позитивна тенденція щодо зниження рівня 
виробничого травматизму. Разом з тим, порівняння рівня виробничого 
травматизму в Україні з його станом в європейських країнах вказує на те що 
рівень виробничого травматизму та професійної захворюваності в Україні ще 
залишаєтьсяє надто високим (рис. 3.2).  

 

 
Рис. 3.2. Зміна коефіцієнта частоти смертельного травматизму за період 

2006…2011рр. 
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Крім того, деякі випадки травматизму на виробництві залишаються 
невиявленими, оскільки в Україні дуже значна кількість осіб зайнята в 
тіньовому неформальному секторі ринку праці [55]. 

З рис.3.2 видно, що в Україні коефіцієнт частоти смертельного 
травматизму менше, ніж у країнах колишнього Радянського Союзу, але вище 
ніж у європейських країнах. Особливе занепокоєння викликає значна частка 
смертельних травм у загальній кількості травмованих на  формальному 
(легальному) секторі ринку праці (табл.3.1.)  

Видно, що протягом останніх п’яти років коефіцієнт смертності 
залишається майже постійним на середньому рівні 6 %. Це відбувається 
внаслідок того, що кількість травмованих на виробництві знижується більш 
швидкими темпами, ніж тих, хто загинув. 

 

 
 

Рис. 3.2. Значення коефіцієнта частоти смертельного травматизму (Кчсм) 
в Україні порівняно з країнами зарубіжжя 

 
Результати дослідження дають підставу вважати, що швидкі темпи 

зниження кількість травмованих у формальному (легальному) секторі ринку 
праці є наслідком: 

зниження традиційних ризиків, пов’язаних із переходом від зайнятості у 
секторах із високим ризиком до сфери послуг, що відбувається в Україні 
останніми роками; 

підвищення рівня обізнаності та покращання організації контролю за 
умовами безпеки та гігієни праці, ще веде до запобігання нещасним випадкам 
на виробництві; 

закриття підприємств з шкідливими та небезпечними умовами праці, 
особливо вугільних шахт, аніж якогось значного впливу заходів із покращання 
безпеки та гігієни праці; 

наявність тіньового неформального сектору ринку праці, що створює 
умови приховування нещасних випадків і порушення трудових прав громадян. 

Розглянемо зв'язок між кількістю працюючих та показниками травматизму 
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в формальному (легальному) секторі ринку праці за даними, наведеними в 
табл. 3.1. 

Попередніми дослідженнями було встановлено, що між чисельністю 
працюючих і показниками виробничого травматизму існує близька кореляційна 
залежність, що дозволяє вважати їх функціональними [56] (рис.3.3). 

 

 
 

Рис. 3.3. Залежність між чисельністю працюючих та рівнем загального 
травматизму  

Комп’ютерне опрацювання двох числових рядів, дані щодо яких наведено 
в табл. 3.1., свідчить, що між ними існує певна функціональна зв’язок. При 
цьому кожному значенню ознаки відповідає одне значення У. Коефіцієнт 
кореляції досягає 0,95.  

Y1 = f1 (X) 
 

де X – підставна, прийнята як незалежний фактор, у даному випадку це – 
чисельність працюючих. 

Нанесені на графіку (рис. 3.3) фактичні дані, відповідно до рекомендацій 
[57], можна апроксимувати аналітичною функцією у вигляді поліному другого 
порядку, що має загальний вид: 

Y1 = а0 + а1 Х + а2 Х 2; 
 

Шляхом комп’ютерного опрацювання визначено наступні значення 
постійних коефіцієнтів: 

 
а0 = -261796     а1 = 33,158,    а2 = - 0,001 

Підставивши значення постійних коефіцієнтів у рівняння, отримуємо: 
 

Y1 = -261796 +33,158 Х - 0,001 Х 2,                              
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Проведені дослідження дають підставу для розрахунку прогнозних 
показників виробничого травматизму, тобто, знаючи яка чисельність 
працівників буде задіяна протягом планованого року, можливо спрогнозувати 
очікуваний рівень травматизму, в тому числі зі смертельним наслідком. Так, 
якщо передбачається зменшення чисельності працюючих, то можна очікувати 
зниження рівня виробничого травматизму, а у разі збільшення чисельності 
працюючих на підприємствах – слід очікувати зростання його рівня. 
Інформація щодо імовірнісного стану травматизму в найближчому 
майбутньому, дозволить своєчасно вжити додаткові профілактичні заходи, щоб 
не допустити його підвищення. 

Аналогічно розглянемо залежність між чисельністю працюючих та 
смертельним травматизмом (рис. 3. 4). Комп’ютерне опрацювання цих двох 
числових рядів свідчить, що між ними існує певна функціональна залежність, 
коефіцієнт кореляції для якої досягає 0,98.  

 
Y2 = -2748,9+ 0,2699 Х -2E-06 Х 2; 

 

 
Рис. 3.4. Залежність між чисельністю працюючих та рівнем  

смертельного травматизму  
 
Таким же чином розглянемо який же характер мала б залежність між 

загальним травматизмом та травматизмом зі смертельним наслідком (рис. 3.5.). 

    
Рис. 3.5. Залежність між загальним  травматизмом та травматизмом зі  

смертельним наслідком  
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Функціональна залежність між рівнем загального травматизму та 
травматизмом зі смертельним наслідком характеризується аналітичною 
функцією у вигляді поліному другого порядку, та визначається рівнянням. 
Коефіцієнт кореляції становить 0,96.  

 
Y3 = - 240,45 + 0,0899 Х - 9E-07 Х 2; 

 
Розглянемо залежність між чисельністю працюючих та коефіцієнтом 

частоти нещасних випадків (Кч) (рис. 3.6).  
 

 
 

Рис.3.6. Залежність між чисельністю працюючих та коефіцієнтом  
частоти нещасних випадків (Кч) 

 
Як і в попередніх випадках, функціональна залежність між чисельністю 

працюючих та коефіцієнтом частоти нещасних випадків (Кч) характеризується 
аналітичною функцією у вигляді поліному другого порядку та визначається 
рівнянням: 

Y4 = - 1730,1+ 0,2253 Х -7E-06 Х 2; 
 

 
Рис. 3.7. Залежність між чисельністю працюючих та коефіцієнтом  

частоти смертельних нещасних випадків (Кчсм) 
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Функціональна залежність між чисельністю працюючих та коефіцієнтом 

частоти нещасних випадків зі смертельним наслідком (Кчсм), як і в попередніх 
випадках, характеризується аналітичною функцією у вигляді поліному другого 
порядку та визначається рівнянням. Коефіцієнт кореляції становить 0,98. 

  
Y4 = - 29,732+ 0, 0037 Х -9E-08 Х 2; 

 
За статистичними даними, кількість працюючих у тіньовому 

неформальному секторі ринку праці складає 22,9 % від усього працюючого 
населення, що становить близько 4,2 млн осіб. 

Однією з причин зростання частки нелегально працюючих є внутрішня 
міграція працездатних громадян. У пошуках роботи та заробітку люди 
мігрують до великих міст, погоджуючись на будь-які умови та оплату праці 
[55]. Тіньова зайнятість не забезпечує надходжень до бюджету, погіршує 
офіційні статистичні показники, хоча і створює умови для виживання певної 
частини громадян у кризовий період. Відповідно до даних статистики у 2008 
році граничні максимальні рівні тіньової економіки у виробництві коксу, і 
продуктів нафтопереробки становили 45,1 %, металургійному виробництві та 
виробництві готових металевих виробів – 39,3 %, у машинобудуванні – 36,2 %. 
[58]. 

Рівень зайнятості населення в тіньовому неформальному секторі ринку 
праці наведено в табл. 3.2. 

Таблиця 3.2  
Зайнятість населення в тіньовому секторі ринку праці в період 

2006…2011 років 
 

Роки 
Показник 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Кількість зайнятого 
населення, тис.осіб 20 686 21 076 20 548 18 659 18 597 18 263 

Кількість зайнятих у 
неформальному 
секторі, млн осіб, 
що складає 

4,6 4,7 4,6 4,3 4,3 4,2 

Відсоток до 
загальної кількості 
зайнятого населення 

22,3 22,3 22,5 22,9 22,9 22,9 

 
Проведені дослідження показали, що між кількістю працюючих у 

формальному секторі і рівнем виробничого травматизму існує певний 
функціональний зв’язок. Якщо припустити, що зазначений функціональний 
зв'язок поширюється і на вказані показники неформального сектору ринку 
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праці, то це дає змогу визначити як рівень виробничого травматизму в цьому 
секторі, так і коефіцієнти частоти. Для цього зробимо припущення, що 
визначені в табл. 3.2 коефіцієнти частоти на 100 тис. працюючих осіб у 
формальному секторі ринку праці тотожні таким же коефіцієнтам 
неформального сектору ринку праці,  а також те, що у неформальному секторі 
ринку праці щорічно зайнято щонайменше 4 млн. осіб. Це дозволить 
використати дані для розрахунку очікуваного травматизму в неформального 
секторі ринку праці (табл. 3.3). 

Якщо визначені вище показники травматизму Кчсм для формального 
сектору ринку праці (табл. 3.3) поширити на умови тіньового неформального 
сектору ринку праці, то, з урахуванням чисельності зайнятого у ньому 
населення, можна очікувати, що у неформальному секторі ринку праці 
отримують травми 3183 осіб, в тому числі зі смертельним наслідком – 201 осіб. 
При цьому не виключено можливі факти брутальних порушень трудових прав 
громадян у неформальному секторі економіки. 

Таблиця 3.3 
Розрахунок очікуваної кількості травмованих у неформальному  

секторі ринку праці 
 

Роки 
Показники 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Кількість зайнятих у неформальному 
секторі, млн осіб 4,6 4,7 4,6 4,3 4,3 4,2 

Очікуваний виробничий травматизм, 
потерпілих осіб  5 460 5 085 4 683 3 698  3 509 3 183 

у т.ч. зі смертельним наслідком 308 329 294 202 193 201 
 
Отже, проведені розрахунки дають підставу вважати, що протягом 2011 

року на виробництвах різних видів в Україні було зайнято 18 263 тис. 
населення. При цьому можна вважати, що виробничі травми у формальному і 
неформальному секторах ринку праці отримало 13 858 осіб, у тому числі зі 
смертельними наслідками – 886 осіб (табл. 3.4). 

Таблиця 3.4 
Показники травматизму працюючих у формальному і неформальному 

 секторах ринку праці 
 

Роки 
Показник 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Кількість зайнятого 
населення, тис. осіб 20 686 21 076 20 548 18 659 18 597 18 263 

Виробничий травматизм – 
потерпілих,  осіб 24 542 23 277 20 893 16 068 15 207 13 858 

у т.ч. зі смертельним 
наслідком 1 385 1 505 1 307 877 837 886 
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Далі, за наведеним вище порядком розрахунку, визначимо, який же 
характер мала б залежність між чисельністю зайнятого населення та загальним 
травматизмом, якщо ураховувати працюючих у неформальному секторі ринку 
праці (рис.3.8). 

Функціональна залежність між чисельністю зайнятого населення та 
коефіцієнтом частоти нещасних випадків – (загальний травматизм) відображено 
рівнянням. Коефіцієнт кореляції становить  0,97. 

 
Y6 = -239904 +22,94 Х - 0,0005 Х 2,                               

 

 
 

Рис.3.8. Залежність між чисельністю зайнятого населення та коефіцієнтом  
частоти нещасних випадків (Кч) 

 
Таким же чином розглянемо, який же характер мала б залежність між 

чисельністю зайнятого населення та травматизмом зі смертельними наслідками, 
якщо ураховувати працюючих у неформальному секторі ринку праці (рис. 3.9). 
Функціональна залежність відображається рівнянням. Коефіцієнт кореляції 
дорівнює 0,98. 

Y7 = 27437- 2,9217 Х + 8E-05 Х 2, 
 

Рівняння, що відображають залежність між чисельністю працюючих та 
рівнем загального травматизму або рівнем смертельного травматизму та 
залежність між рівнем загального травматизму і рівнем смертельного 
травматизму можна використовувати для визначення очікуваного рівня 
загального та смертельного травматизму в формальному і неформальному 
секторах ринку праці, а рівняння, що відображають функціональну залежність 
між чисельністю працюючих і коефіцієнтом частоти нещасних випадків зі 
смертельним наслідком, між чисельністю зайнятого населення та коефіцієнтом 
частоти нещасних випадків або коефіцієнтом частоти смертельних нещасних 
випадків – для прогнозування величини коефіцієнту частоти нещасних випадків 
(Кч).  
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Рис. 3.9. Залежність між чисельністю зайнятого населення та коефіцієнтом 
частоти смертельних нещасних випадків (Кчсм) 

 
Прогнозні показники виробничого травматизму, у тому числі зі 

смертельним наслідком можуть бути використані з метою розроблення та 
впровадження відповідних профілактичних заходів щодо його запобігання.  
 

3.3 Теоретичне вивчення питання дотримання законодавства про 
охорону праці на тіньовому ринку праці 

 
За останню чверть XX століття неформальний сектор ринку праці в 

більшості розвинених країн значно зріс, його частка відносно всього ринку 
робочої сили за цей період підвищилась з 8…12 % до 22 % � у Німеччині, з 8 % 
до 15 % � у Данії, з 6 % до 12 % � у Франції. До кінця XX століття в тіньовій 
економіці було зайнято не менше 20 млн осіб в ЄС і майже 35 млн в країнах-членах 
організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) [43]. 

П.В. Розенко зазначає, що вісім-дев’ять мільйонів українців працездатного 
віку десь працюють, але не перебувають на обліку та не сплачують податків 
[54]. 

Недостатньо опрацьованими залишаються питання дотримання 
законодавства про охорону праці на тіньовому ринку праці. З метою 
проведення дослідження з вказаних питань авторами використано наявні 
матеріали статистики стосовно стану тіньового сектора ринку праці, 
статистичні дані щодо стану травматизму в Україні, матеріали попередніх 
досліджень, методи наукової абстракції, порівняльного та функціонального аналізу, 
методи групування та узагальнення.  

Закон України «Про охорону праці» (далі � Закон) визначає основні 
положення щодо реалізації конституційного права працівників на охорону 
їхнього життя та здоров'я в процесі трудової діяльності, на належні, безпечні та 
здорові умови праці. Зокрема, в статті 4 Закону сказано, що державна політика 
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в галузі охорони праці спрямована на створення належних, безпечних і 
здорових умов праці, запобігання нещасним випадкам та професійним 
захворюванням. 

Роботодавець під час укладання трудового договору відповідно до  ст. 5 
Закону має проінформувати працівника під розписку про умови праці та про 
наявність на його робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих 
факторів, які ще не усунуто, можливі наслідки їх впливу на здоров'я та про 
права працівника на пільги та компенсації за роботу в таких умовах. 
Працівнику не можна пропонувати роботу, яка за медичним висновком 
протипоказана йому за станом здоров'я. Працівник має право відмовитися від 
дорученої роботи, якщо створилася виробнича ситуація, небезпечна для його 
життя чи здоров'я (ст. 5 Закону). 

В ст. 27 Закону визначено обов'язкові для виконання роботодавцями і 
працівниками нормативно-правові акти з охорони праці – це правила, норми, 
регламенти, положення, стандарти, інструкції та інші документи, що 
забезпечують захист здоров'я та життя працюючих. 

Зазначечі норми закону розповсюджуються тільки на працюючих у 
формальному секторі ринку праці, а для  4 704,9 тис. осіб, які, за даними 
статистики, працюють  в неформальному секторі ці норми не діють (табл. 3.5). 

 
Таблиця 3.5 

Населення, зайняте у неформальному секторі економіки України 
 

у тому числі Населення, зайняте у 
тіньовому секторі 

економіки 
працюючі за наймом працюючі не за наймом 

Розподіл 
населення усього, 

тис. осіб 

 % до 
загальної 
кількості 
зайнятих 

усього, 
тис. осіб

% до загальної 
кількості 
зайнятих 

відповідного 
статусу 

усього, 
тис. осіб 

% до загальної 
кількості 
зайнятих 

відповідного
статусу 

у середньому за 2011 рік 
Усе  

населення 4 704,9 23,1 1 586,4 9,7 3 118,5 79,6 

Жінки 2 193,3 22,2 522,5 6,6 1 760,8 84,2 

Чоловіки 2 511,6 24,1 1 063,9 12,5 1 447,7 74,9 
Міські 

поселення 1 589,6 11,5 1 063,9 8,4 525,7 43,0 

Сільська 
місцевість 3115,3 48,3 522,5 13,9 2 592,8 96,3 

 
Нещасні випадки, що стаються з працівниками при виконанні робіт на 

підриємствах тіньового сектору економіки  не розслідуються, відповідно до 
чинного Порядку розслідування та ведення обліку нещасних випадків і аварій 
на виробництві (далі – Порядок проведення розслідування)[35]. 

7 
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У роботі [59] зазначено, що неформальний сектор зайнятості породжує 
багато соціальних проблем, створює додаткові умови для розвитку 
кримінального середовища. Тут відсутні соціальні гарантії, контроль за 
умовами праці, якістю товарів і послуг, що надаються. Зайняті робітники 
втрачають кваліфікацію та професійні навички.  

Наведений аналіз публікацій і результати проведених досліджень стану 
тіньового сектору ринку праці свідчать про те, що проблеми виконання вимог 
законодавства про охорону праці, а саме, з погляду дотримання безпечних умов 
праці, стану виробничого травматизму як загального, так і зі смертельним 
наслідком, обов’язкового розслідування нещасних випадків тощо системно не 
висвітлено та не досліджено. 

 3.4 Дослідження стану виробничого травматизму молоді на тіньовому ринку 
праці в Україні 

 
Сьогодні в Україні проблема зниження травматизму на виробництві  набуває 

особливої актуальності. Хоча за останні 10 років рівень виробничого травматизму в 
країні знизився у декілька разів, проте коефіцієнт тяжкості збільшився майже на 
40 %. Якщо у країнах Західної Європи на один смертельний випадок припадає 
600…1200 травмованих, то в Україні кожний 18-й нещасний випадок на 
виробництві – зі смертельним наслідком.  Це свідчить про те, що в нашій 
державі значна кількість виробничих травм приховується від розслідування. 
Відсутність надійної статистики характерно для багатьох країн та регіонів 
світу, що пояснюється неповнотою охоплення обліком виробничого 
травматизму. Крім неповноти врахування травматизму внаслідок національних 
особливостей систем обліку та розслідування, в багатьох країнах, навіть 
промислово розвинутих європейських, спостерігається приховування травматизму. 
Однією з причин такого стану є зростання масштабів нелегальної зайнятості на 
тіньовому ринку праці.  

Ринок праці як один з чотирьох видів ринку (товарний, грошовий, ресурсний, 
трудовий) за економічною теорією представляє собою систему виробничих 
відносин між робітниками, підприємцями і державою. На цьому ринку 
визначається вартість робочої сили та умови її наймання, що включають величину 
заробітної плати, умови праці, можливість професійного росту, гарантії зайнятості 
тощо. 

Розмаїття пропонованих трудових послуг і робочих місць породжує 
сегментацію ринку праці. Кожен різновид праці, професія, спеціальність, кожна 
особлива категорія працівників (наприклад, підлітки, студенти, пенсіонери, 
інваліди) мають свій певною мірою відокремлений від інших ринок праці [60]. 
Один із стійких сегментів ринку праці представляє молодіжний ринок праці. 
Виділення молоді в складі трудових ресурсів суспільства обумовлено специфікою її 
положення в сфері праці, а також особливою соціальною роллю молоді, що 
проявляється у власній системі норм поводження, яка відрізняється в рамках 
суспільства в цілому. Незайнята молодь представляє собой один з чітко визначених 
сегментів ринку праці та формується молодими людьми, які мають потребу  
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працевлаштування. У зв’язку з цим, виникають  теоретичні та прикладні питання, 
пов’язані  з формальною та неформальною зайнятістю молоді на ринку праці, 
умовами безпеки праці та травматизмом на виробництві тощо. Всі ці питання 
потребують поглиблених наукових досліджень та комплексного вивчення. В даній 
роботі зроблено спробу дати аналіз науково-теоретичного та практичного аспекту 
стану травматизму молоді  на тіньовому ринку праці. 

Для проблеми виробничого травматизму молоді на тіньовому ринку праці. 
використано наявні матеріали статистики стосовно зайнятості молоді в  
неформальному секторі ринку праці в Україні та матеріали спеціальних 
розслідувань нещасних випадків на виробництві з тяжким та смертельним 
наслідком.  

Молоді люди в Україні складають понад 30 % працездатного населення. 
Молодь вже сьогодні визначає політичні, економічні та соціальні процеси в 
суспільстві. Разом з цим, у всьому світі вона залишається найбільш уразливою 
групою на ринку праці. Ситуація, що склалась на  молодіжному ринку праці в 
останні роки, є досить напруженою та характеризується тенденціями до 
погіршення. Однією з найгостріших і важливих проблем у сфері праці в Україні 
залишається безробіття молоді. Це пов'язано зі збільшенням кількості випускників 
навчальних закладів, які одержують вільний розподіл, невідповідністю отриманої 
спеціальності потребам ринку праці, і навіть з низьким кваліфікаційним рівнем 
підготовки значної частині молоді. За період з 2007 по 2009 роки серед дорослого 
населення  країни приріст безробітних склав 2 %, тоді як серед молоді – 4,9 %. 
Майже половина (47 %) працюючої молоді працює не за фахом. Серед основних 
причин — відсутність вакансій, незадовільні зарплати та умови праці. Найбільше 
труднощів з працевлаштуванням зазнають представники наймолодшої вікової 
групи. В Україні рівень безробіття у віковій групі 15-24 роки є найвищим і 
майже в 2 рази перевищував у 2008 році рівень безробіття у наступній віковій 
групі (25-29 років) (рис. 3.10).  

 

 
 

Рис.3.10  Рівень безробіття за віковими групами 
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Маючи певні переваги (наявність освіти та володіння новими технологіями), 
у віці до 24 років вона вперше потрапляє на ринок праці, не маючи виробничого 
досвіду. Це обумовлює її низьку конкурентоздатність, а надмірна амбіційність 
випускників сучасних вузів (особливо комерційних) – завищені вимоги до умов і 
оплати праці, небажання робити кар'єру з самих «низів», поступово піднімаючись 
по щаблях службових сходів – збільшують кількість безробітних молодих людей 
[60]. Не останню роль відіграє і той факт, що існуюче трудове законодавство 
передбачає покращені умови праці для неповнолітніх працівників. 

Молодь, яка не має спеціальної освіти, є численною групою, що потребує 
державної допомоги у трудовій і соціальній адаптації. Недостатній рівень 
освіти і можливостей працевлаштування збільшує ризик соціальної ізоляції 
молодих людей і перешкоджає їх участі у економічному розвитку. Крім іншого, 
некваліфіковані робітники вивільняються першими у випадку скорочення 
штату працівників в економічно несприятливий період. З поновленням обсягів 
виробництва зусилля і витрати на пошук цієї категорії працівників будуть 
мінімальними. 

Прагнучи влаштуватися на роботу, молодь не завжди звертається до служби 
зайнятості в пошуках роботи, а самостійно веде пошуки за допомогою бірж праці, 
кадрових агенцій, служб зайнятості, знайомих або родичів. Більша частина 
підліткової групи, тобто молодь у віці до 18 років, представлена в основному 
учнями загальноосвітніх шкіл та професійних училищ. Багато з них намагається 
заробити гроші будь-яким способом. В основному це - самозайнятість або робота у 
тіньовому секторі економіки, тобто, більшість шукає роботу, оминаючи державні 
служби, через прямі контакти з підприємствами або з недержавними структурами 
працевлаштування. Тінізація трудових відносин спростила процедуру наймування, 
в результаті чого безконтрактне працевлаштування перетворилось на буденність. 
Переважна частина працюючих у неформальному секторі економіки – особи віком 
від 15 до 24 років (30,4 %) та 60…70 років (65,7 %). Особливо така зайнятість 
поширена серед сільського населення (50,5 % зайнятих, у тому числі серед молоді 
віком 15…24 років – 62,9 % [ 49].  

 Залучення працівників на тіньовій ринок праці здійснюється  двояко: або за 
допомогою високих заробітків або шляхом пропонування робочих місць с 
низькими ставками для тих сфер діяльності, що не потребують залучення 
працівників  високої кваліфікації за рахунок залучення трудових іммігрантів з 
інших країн. Для багатьох «ліва» робота дуже приваблива.  

Найвищий рівень участі населення в офіційному секторі економіки 
спостерігався серед осіб віком 30…49 років, а у неформальному секторі - серед 
молоді віком 15…24 роки та осіб віці 60…70 років (рис. 3.11). 
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Рис.3.11. Рівень зайнятності населення на офіційному та неофіційному 
ринках праці за віковими групами 

 
Віднесення підприємств до неформального сектору економіки (за даними 

Держкомстату) проводиться за умови, що вони відповідають одночасно таким 
критеріям як ринкова спрямованість економічної діяльності, обмежене число 
працівників (до 5 осіб) та відсутність державної реєстрації підприємницької 
діяльності. З урахуванням національних особливостей щодо поширення 
неформальних трудових відносин, критерії визначення кількості зайнятих у цьому 
секторі розширено за рахунок включення осіб, які працювали за усною 
домовленістю з роботодавцем в офіційному секторі, тобто без укладання 
офіційного трудового договору (контракту). 

Кількість зайнятих у неформальному секторі економіки в 2011 році 
порівняно з попередніми роками збільшилась на 55,7 тис. осіб  і складала 4,7 млн. 
осіб або 23,1 % загальної кількості зайнятого населення віком 15…70 років, 
причому кожен другий працюючий – у віці до 35 років (табл. 3.5). Тобто в Україні 
негативною тенденцією є  збільшення масштабів нелегальної зайнятості молоді.  

 

Таблиця 3.5. 
 Кількість зайнятого населення у формальному та неформальному 

секторах ринку праці 
 

Роки 
Показники 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Кількість зайнятого населення 
віком 15…70 років, млн.осіб 

20,7 20,9 20,2 20,3 20,3 20,3 

Кількість зайнятих у нефор-
мальному секторі, млн. осіб 

4,6 4,7 4,6 4,5 4,65 4,7 

Відсоток до загальної кількості 
зайнятого населення 22,2 22,5 21,9 22,3 22,9 23,1 
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Запобіганню відпливу молодих спеціалістів до неформального сектору 
економіки має стати впровадження сучасних інформативних індикаторів 
молодіжного ринку праці, які дозволяють відслідковувати приховані проблеми 
молодіжної зайнятості, які мають місце поряд з порівняно низьким рівнем 
молодіжного безробіття. Однією з таких проблем є те, що частину молоді 
найбільше потерпає від дефіциту можливостей гідного працевлаштування, так, 
частка молоді працює у незадовільних через певні якісні характеристики 
умовах: занадто довга тривалість робочого тижня, недостатня заробітна плата 
(що не відповідає рівню кваліфікації), робота на посаді нижче рівня своєї 
кваліфікації, відсутність соціальних гарантій, гарантій пенсійного забезпечення 
тощо.  

Основним видом економічної діяльності неформального сектору 
економіки в Україні є сільськогосподарське виробництво (65 % зайнятих у 
цьому секторі). Зазначений сектор економіки займає  переважаюче місце у 
прикладанні праці для кожної другої особи з числа зайнятих сільських жителів. 
Іншими розповсюдженими видами економічної діяльності для осіб, зайнятих у 
неформальному секторі економіки, є будівництво (12,1 %), торгівля, соціально-
культурна сфера (ремонт автомобілів, побутових виробів  та предметів 
особистого вжитку, діяльність готелів ресторанів) (13,0 %), діяльність 
транспорту та зв’язку (1,7 %) та інші галузі до - 7,6 %. Диференціацію 
зайнятості населення віком 15…70 років у неформальному секторі економіки за 
видами економічної діяльності у відсотках до всього населення зайнятого у 
неформальному секторі в  2008...2010 рр. наведено на рис.3.12. 

 
Рис. 3.12.  Зайнятість населення в неформальному секторі економіки за видами 

економічної діяльності 
 

Ринок зайнятих в офіційній економіці, передбачає відносно високі стандарти 
безпеки та охорони праці на робочих місцях. Адже державну політику в галузі 
промислової безпеки й охорони праці в Україні спрямовано на забезпечення 
конституційного права людини на належні, безпечні та здорові умови праці. 
Відповідно до вимог ст. 6 Закону України «Про охорону праці» (далі - Закон), 
умови праці на робочому місці, безпека технологічних процесів, машин, механізмів, 
устаткування та інших засобів виробництва, стан засобів колективного та 
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індивідуального захисту, що використовуються працівником, повинні відповідати 
вимогам законодавства. За порушення правил безпеки та вимог щодо охорони праці 
законодавство передбачає наглядові та адміністративно-каральні заходи впливу на 
роботодавців. При цьому, незважаючи на вищезазначене, за даними звітів про стан 
умов та безпеки праці за формою № 1-УБ, що подавались підприємствами, 
установами та організаціями (далі - підприємства), ще до цього часу на 
підприємствах офіційного сектору  економіки, використовується обладнання, що не 
відповідає нормативним актам з охорони праці та може призвести до  травмування 
працівників [50].  Про це свідчить кількість травм, їх частота, втрата робочих днів, 
коефіцієнт тяжкості нещасних випадків. Щорічно в Україні на 1200 працюючих в 
офіційному секторі економіки приходиться 1 нещасний випадок, при тому, що 
деякі випадки травматизму на виробництві залишаються невиявленими, оскільки 
роботодавці іноді їх приховують [51]. 

На  тіньовому ринку праці дослідження стану умов праці та  виявлення 
виробничого травматизму, ускладнюється вагомою проблемою, пов’язаною з 
майже повною відсутністю необхідних інформаційно-статистичних даних. Права 
робітника на  неформальному ринку праці грубо порушуються, але виявити це 
дуже складно. Зайнятість у неформальному секторі супроводжується 
недотриманням контрольованих у офіційній економіці трудових та санітарних 
норм, фіксованої тривалості робочого часу. Роботодавець ігнорує або приділяє 
неналежну увагу створенню безпечних умов праці. До таких роботодавців не 
застосовуються  заходи адміністративного впливу за нелегальне працевлаштування 
співробітників та за порушення ними правил безпеки та вимог щодо охорони праці, 
у зв’язку з неможливістю їх виявити. Якщо припустити, що рівень забезпечення 
умов та безпеки праці на підприємствах тіньового сектору економіки  значно 
нижчий ніж офіційному секторі економіки, то співвідношення одного  нещасного 
випадку до певної кількості працюючих у тіньовому секторі може буде значно 
вище, ніж для підприємств офіційного сектору або щонайменше дорівнювати йому. 

Дослідження стану травматизму на підприємствах офіційного сектору 
економіки за окремими видами економічної діяльності показали, що в Україні 
найбільш травмонебезпечними галузями крім вугільної, є будівництво та 
промисловість будматеріалів, сільське господарство та соціально-культурна 
сфера, на долю трьох останніх припадає понад 45,2 % смертельно травмованих 
в Україні. Як видно з розподілу працівників, зайнятих у неформальному секторі 
економіки, за видами економічної діяльності  майже 90,7 % осіб працюють в 
саме цих трьох  найбільш травмонебезпечних галузях економіки. Якщо 
припустити, що коефіцієнт травматизму в формальному та неформальному 
ринках праці щонайменше співпадає, то можна теоретично визначити, щорічну 
кількість травмованих на підприємствах неформального  ринку праці.  
Наприклад, за умови, якщо коефіцієнт частоти травматизму в формальному 
секторі за даними Держгірпромнагяду в 2011 році становив 74,4 на 100 000 
працюючих, а коефіцієнт смертельного травматизму 4,8 на 100 000 працюючих, 
то кількість травмованих у цьому ж році в неформальному секторі праці могла 
дорівнювати 3500 осіб, в тому числі -  226 осіб зі смертельним наслідком. 
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Оскільки кожен другий працюючий у неформальному секторі праці є 
молодим працівником віком до 35 років, то травматизм серед молоді, 
розрахований аналогічним способом,  міг становити в 2011 році щонайменше 
1700 осіб травмованих, у тому числі смертельно - 113 осіб. Причому у найбільш 
травмонебезпечних галузях тіньового сектора економіки таких як сільське 
господарство, будівництво та соціально-культурну сферу може приходитись  
близько 1542 травмованих молодих працівників, у тому числі 102 особи зі 
смертельним наслідком.  

Найвищий рівень участі молоді на неформальному ринку праці відмічається 
у віці 18-24 роки. Понад 90% травмованих молодих працівників приходиться на 
травмонебезпечні галузі економічної діяльності:  сільське господарство, соціально-
культурна сфера та будівництво. За проведеними теоретичними розрахунками 
щорічно на підприємствах тіньової економіки травмується майже 1500 осіб молоді, 
з низ 102 особи смертельно.  

 
Висновки до 3 розділу  
 
У країнах Західної Європи на один смертельний випадок припадає 

600…1200 травмованих, то в Україні кожний 18-й нещасний випадок на 
виробництві – зі смертельним наслідком. Це свідчить про те, що в нашій 
державі значна кількість виробничих травм приховується від розслідування. 
Відсутність надійної статистики характерно для багатьох країн та регіонів 
світу, що пояснюється неповнотою охоплення обліком виробничого 
травматизму. Крім неповноти врахування травматизму внаслідок національних 
особливостей систем обліку та розслідування, в багатьох країнах, навіть 
промислово розвинутих європейських, спостерігається приховування травматизму. 
Однією з причин такого стану є зростання масштабів нелегальної зайнятості на 
тіньовому ринку праці.  

Незайнята молодь представляє собой один з чітко визначених сегментів ринку 
праці, який формується молодими людьми. Багато теоретичні та прикладні питаннь 
пов’язано  з формальною та неформальною зайнятістю молоді на ринку праці, 
умовами безпеки праці та травматизмом на виробництві тощо. Ці питання 
потребують невідкладного рішення і знайшли відображення у даному розділі 
роботи. Молоді люди формують молодіжний ринок праці, який 
характеризується  невизначеністю попиту і пропозицій, обумовлених 
мінливістю орієнтацій молоді, її  соціально-професійною непевністю. 
Теоретичні дослідження стану травматизму молоді на тіньовому ринку праці 
показали, що кожен другий працюючий у неформальному секторі праці є 
молодим працівником віком до 35 років, і травматизм серед молоді, на 
тіньовому ринку праці становить в рік щонайменше 1700 осіб травмованих, у 
тому числі смертельно - 113 осіб. Причому на  найбільш травмонебезпечні 
галузі тіньового сектора економіки такі як сільське господарство, будівництво 
та соціально-культурну сферу може приходитись  близько 1542 травмованих 
молодих працівників, у тому числі 102 особи зі смертельним наслідком.  
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РОЗДІЛ 4  
 

АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ МЕТОДІВ ПРОГНОЗУВАННЯ  РІВНЯ 
ВИРОБНИЧОГО ТРАВМАТИЗМУ 

 
4.1 Методологічні підходи до  прогнозування рівня виробничого 

травматизму 
 
Прогнозування, як процес передбачення майбутнього стану предмету чи 

явища на основі аналізу його минулого і сучасного,  широко застосовується у 
всіх сферах діяльності людини.  

До любого прогнозу пред’являється основна вимога, яка полягає, в тому, 
щоб по-можливості, зменшити похибки у відповідних оцінках майбутнього. 
Найбільш точними і ефективними є науково-обгрунтовані прогнози. В 
основному, такими прогнозами є ті, що засновані на використанні  методів 
статистичного аналізу. Ці прогнози є найбільш об’єктивними, по-перше, тому, 
що використовуються статистичні дані для прийняття рішень стосовно 
майбутнього, а по друге такі прогнози розробляються і ретельно перевіряються 
з використанням методів математичної статистики.  

Від достоверності висновків і прогнозів залежить своєчасність і 
правильність прийняття рішень щодо вжиття профілактичних заходів 
направлених на зниження рівня виробничого травматизму. Так, наприклад, 
вірно проведений аналіз, який дає точну и достовірну інформацію щодо  стану 
виробничого травматизму на підприємстві, дозволить своєчасно вжити заходів 
щодо його запобігання і в подальшому дозволить підприємству уникнути 
виплат на компенсацію потерпілим у разі їх травмування або їх родичам у разі 
загибели. 

Моніторинг виробничого травматизму ведеться безперервно, факти 
настання нещасних випадків на виробництві встановлюються і реєструються по 
мірі їх настання, тому аналіз статистичних даних щодо виробничого  
травматизму дає можливість кількісно оцінити як рівень травматизму на 
підприємстві, в галузі або регіоні, так і визначити фактори, що призводять до 
травмування - причини, події, встановити професії потерпілих, види  
виробничої діяльності; вік, стать, стаж роботи за фахом працюючих, які 
отримали травми тощо. Травми, отримані на виробництві, в тому числі зі 
смертельним наслідком, не є наслідком випадкових подій. Вони є результатом 
причино-наслідкових взаємовідносин і тому піддаються прогнозуванню. 
Вивчення обставин травмування, дозволяє аналізувати послідовності 
виробничих завдань, виявляти причинно-наслідкові зв’язки та прогнозувати 
можливі розлади в роботі систем, які  в кінці кінцем можуть призвести до аварії 
або до травмування працюючих [61]. Зазначені дані щодо травматизму 
отримані при комплексному і системному аналізі виробничого травматизму за 
певні часові інтервали характеризують розвиток  травматизму у часі: за  
місяцями, кварталами і роками настання нещасних випадків тощо, і можуть 
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бути використанні для прогнозування рівня травматизму на виробництві. 
Подальший успіх в профілактиці травматизму залежить від правильності 
прогнозів і висновків, своєчасності і обгрунтованості рішень щодо його 
запобігання.  

На даний час існує багато видів і способів прогнозування, розроблених з 
урахуванням характеру завдань, мети дослідження і стану інформації. Методи 
прогнозування умовно поділяються на кількісні (формалізовані) і якісні 
(інтуїтивні) і розрізняються:  

за горизонтом прогнозу: короткострокові - від кількох днів до одного 
року, середньострокові - від одного року до 5 років  або довгострокові – понад 
5 років. 

за типом прогнозування: евристичні (використовують суб’єктивні дані, 
оцінки, думки), пошукові в свою чергу поділяються на екстраполятивні, що 
проецирують минулі тенденції в майбутнє, і альтернативні, (що враховують 
можливості стрибкоподібної  динаміки явищ і  різні  варіанти їх розвитку) і 
нормативні (оцінка тенденцій проводиться виходячи з завчасно встановлених 
цілей і завдань); 

 за рівнем ймовірності подій: варіантні (що припускають ймовірнісний  
характер майбутнього і пропонують декілька сценаріїв розвитку подій) та 
інваріантні (передбачають єдиний  сценарій); 

 за способом представлення результатів: точкові (прогнозується точне 
значення показника) і інтервальні (прогнозується діапазон найбільш 
ймовірнісних значень); 

 за рівнем однорідності: прості і комплексні (поєднують в собі декілька  
взаємопов’язаних простих методів); 

за характером базової інформації: фактографічні (засновані на інформації 
щодо динаміки розвитку явища або об’єкта, що мається, можуть бути 
статистичними і випереджуючими), експертні (індивідуальні і колективні, в 
залежності від числа експертів) и комбіновані (що використовують різнорідну 
інформацію) [63]. 

Евристичні методи засновані на використанні досвіду спеціалістів 
експертів у даній сфері знань (наприклад, методи індивідуальних експертних 
оцінок), які, як правило, використовуються для прогнозування процесів, що не 
підлягають вираженню математично. Метод експертних оцінок базується на 
експертних висновках (оцінках) умов праці, на виявленні відповідності 
технологічного устаткування, пристосувань, інструментів, технологічних 
процесів до вимог стандартів. Для винесення експертних оцінок призначаються 
експерти з числа фахівців, котрі тривалий час займалися питаннями охорони 
праці, профзахворюваності. Одним з найвідоміших методів експертних оцінок є 
метод Дельфі, при якому: опитування експертів проводиться в декілька етапів, 
відповіді даються в кількісному вигляді, після статистичної обробки 
результатів  кожен експерт знайомиться з оцінками інших експертів, з 
обґрунтуванням  результатів. Використання цього методу потребує організацію 
опитування, підбір експертів та оброблення отриманих результатів. Цей метод, 
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в основному, використовується якщо відсутні чисельні параметри за період, що 
досліджується [64]. 

Математичні методи прогнозування, в залежності від виду математичного 
виразу об’єктів  прогнозування і способів визначення  умовно підрозділяють на 
методи моделювання процесів розвитку, екстраполяційні (статистичні) методи і 
ймовірнісні методи тощо. Ці методи використовуються за умови, що 
закономірності досліджуваного процесу вивчені достатньо повно і можуть бути 
виражені алгебраїчними, диференціальними, інтегральними рівняннями і їх 
системами, нерівностями тощо. 

Метод моделювання причинних зв’язків застосовується під час аналізу 
нещасних випадків, які були спричинені дією кількох чинників. Модель 
причинних зв’язків будується від моменту травмування працівника до подій, 
які йому передували, встановлюється логічний зв’язок між явищами. Такі 
причинні зв’язки можуть мати різну форму: послідовну, коли одна причина 
спричиняє наступну; паралельну, коли декілька послідовних зв’язків 
зумовлюють одну загальну причину, яка призводить до травмування; кругову, 
коли одна причина породжує наступну, кінцева збільшує першу і так далі по 
кругу, поки будь-яка з цих причин не призведе до травмування; і розгалужену, 
коли один чинник є джерелом кількох причин, які розвиваючись паралельно, 
спричиняють одну загальну причину, що призводить до травмування. 

Прогнози будуються за допомогою математичних моделей, що засновані 
на використанні ймовірнісних характеристик частоти небажаних подій, які 
відображають вплив усього спектру небезпечних факторів. З таких позицій 
прогнозування ризику настання нещасних випадків на виробництві є складною  
задачею.  

Статистичні (екстраполяційні) методи використовуються тоді, коли є 
статистичні данні, що відображають тенденції розвитку об’єкта прогнозу, і саме 
ці методи найчастіше застосовуються для прогнозування травматизму [65]. 
Статистичний метод прогнозування виробничого травматизму базується на 
аналізі матеріалів і актів розслідування нещасних випадків на виробництві,  в 
тому числі зі смертельним наслідком, складених за формою Н-1, звітів про 
виробничий травматизм на виробництві, що містять інформацію щодо 
травматизму за певні часові проміжки часу.  

Наведений перелік методів прогнозування далеко не вичерпний. 
Методики, за якими здійснюється прогнозування виробничого травматизму, 
можуть створюватись шляхом поєднання декількох методів. Іноді декілька 
методик складають так звану прогнозну систему. Вибір конкретного 
статистичного методу прогнозування  здійснюється окремо у  кожному випадку 
і залежить від багатьох моментів (чи достатньо об’єктивної  інформації щодо 
прогнозованого показника, чи данні є часовим рядом тощо).  

Прогнозування має носити системний характер. Необхідність системного 
підходу в прогнозуванні витікає з особливостей розвитку науки і техніки. 
Найважливішими вимогами системного підходу є комплексність прогнозів і 
планів і безперервний характер процесу планування. 
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Комплексний підхід передбачає складання прогнозів і планів у 
взаємозв'язку як в просторі (в галузевому і територіальному розрізі), так і в часі. 
Взаємозв'язок в просторі означає встановлення раціональних відносин між 
галузями народного господарства, економічними районами, встановлення 
оптимальних співвідношень між темпами розвитку науки, техніки і 
промислового виробництва, збалансованість потреб і ресурсів на всіх рівнях 
ієрархії [62]. 

Для короткострокового прогнозу виробничого травматизму на 2-3 роки 
доцільно використовувати  екстраполяцію. По аналогії з економічними 
процесами можна припустити, що виробничий травматизм характеризуються 
інертністю, яка проявляється двояко: як збереження в основному взаємозв’язків 
прогнозованого явища з іншими явищами процесами (інерційність першого 
роду), і як збереження загальної тенденції розвитку в часі (інерційність другого 
роду. Застосування екстраполяції для прогнозування можна розглядати як 
прогнозування, що базується на інерційності другого роду, і  ґрунтується на 
припущенні, що характер динаміки, тобто тенденція зміни досліджуваного 
явища, яка спостерігалась в минулому, буде продовжуватись в майбутньому і її 
можна представити у вигляді аналітичного виразу (наприклад, регресійного 
рівняння) (тренду). Суть прогнозування  цим методом полягає в тому, що 
продовжуючи знайдені математичну криву або пряму лінію до заданого періоду 
часу, визначаємо показник, що передбачається. Прогнозування, що базується на 
інертності другого роду практично можна звести до підбору аналітичних 
виразів (моделей тренду) типу у = f(t) за даними минулого і екстраполяції 
отриманих трендів. 

Найбільш поширеним серед статистичних методів прогнозування  є 
аналітичне вирівнювання рядів динаміки. Завданням такого вирівнювання є  
знаходження математичної формули (апроксимуючої функції), яка б 
відображувала загальну тенденцію ряду динаміки. Рівні ряду, у цьому випадку, 
розглядаються як функція часу, а вирівнювання ряду зводиться до визначення 
виду функції, її параметрів за емпіричними даними, та розрахунку теоретичних 
рівнів за знайденою формулою. 

Для виявлення закономірностей зміни показників  методом аналітичного 
вирівнювання використовуються різні прийоми обробки ряду. Одним з 
найпростіших прийомів  є збільшення інтервалів (періодів) часу (укрупнення 
періодів) і характеристика укрупнених періодів середніми показниками. Суть 
якого полягає поєднання даних динамічного ряду у групи за періодами і 
обчислення середнього показнику за три, п’ять років тощо. Такий метод 
доцільно використовувати для динамічного ряду з  систематичними 
коливаннями і прихованою тенденцією змін. 

Більш досконалим способом вирівнювання рядів динаміки є прийом 
ковзної середньої. Використання цього способу передбачає укрупнення 
періодів шляхом послідовних зсувів на одну дату при збережені сталого 
інтервалу періоду. За сформованими укрупненими інтервалами визначаємо 
суми значень рівнів ряду динаміки, на основі яких обчислюємо ковзні середні. 
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Завдяки усередненню фактичних даних індивідуальні коливання 
досліджуваного ряду погашаються. Ковзні середні повніше описують 
закономірність зміни виробничого травматизму, а загальна тенденція розвитку 
набуває вигляду плавної кривої (теоретичний рівень).  

 Зазначений спосіб вирівнювання рядів динаміки методом ковзної 
середньої був використаний автором для  прогнозування показників ризику 
загального та смертельного травматизму в окремих ризиконебезпечних видах 
економічної діяльності, зокрема в машинобудівельній галузі. Використання 
показників ризику загального та смертельного травматизму дозволяє одночасно 
враховувати  зміни, що відбуваються як у кількісному складі травмованих 
(загиблих), так і працюючих у галузі за досліджуваний період, та отримувати 
більш достовірні прогнозні дані на період, що прогнозується .   

У методичному плані при встановленні прогнозного рівня виробничого 
травматизму враховували питання, що мають принципове значення при 
прогнозуванні: 

1. Наявність (відсутність) яскраво виявленої тенденції в динаміці 
часового ряду.  

2.  Проблему визначення минулого періоду, тобто періоду, за який 
встановлювалась тенденція розвитку виробничого травматизму і на базі якого 
проводилось  прогнозування. При визначені статистичних даних для 
прогнозування рівня виробничого травматизму враховували, що за базу для 
прогнозування виробничого травматизму не бажано брати короткий період, бо 
він може бути не досить типовим через дію випадкових факторів, і дуже довгий 
період, оскільки умови розвитку виробничого травматизму в часі можуть 
істотно змінюватись, тобто вибирали  оптимальний період, для рівнів якого 
характерні однакові умови розвитку. 

3. Проблему встановлення періоду завчасності, яка стосується періоду, на 
який можна визначити майбутній рівень ряду. При вирішенні цієї проблеми  
враховували рівень змін явища, тобто якщо спостерігались істотні зміни рівня 
виробничого травматизму у часі, то віддаленість брали невелику (не більш 
двох-трьох років). 

Передбачення небезпеки настання нещасних випадків на виробництві є 
необхідною складовою в системі управління охороню праці на підприємстві. 
Адже прогнозні показники  рівня травматизму дають можливість 
цілеспрямовано планувати заходи щодо запобігання нещасних випадків на 
виробництві.  

Аналіз, дослідження стану виробничого травматизму, виявлення 
тенденцій його розвитку, небезпечних і шкідливих чинників, що призводять до 
його настання, направлено на комплексне дослідження проблеми травматизму і 
розроблення ефективних заходів щодо зменшенні кількості нещасних випадків 
на виробництві. Прогнозування рівня виробничого травматизму на всіх рівнях: 
на підприємствах, певній території, в галузі  або в країні, є одним з методів 
зниження ризику настання нещасних випадків на виробництві. Враховуючи 
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особливості настання нещасних випадків в кожній галузі, розглянемо методи 
прогнозування травматизму запропоновані для використання.  

Методика прогнозування на основі вейвлет и фрактального аналізу 
заснована на використані статистики травматизма як часового ряду [66]. 
Оскільки дослідження динаміки часового ряду дозволяють виявити сплески 
нестабільності або неусталеності травматизму, то данный метод дозволяє 
прогнозувати в режимі реального часу. Автор даної методики вважає, що 
вейвлет-перетворення найкраще використовувати саме для аналізу часових 
рядов, тому, що зміни кількості нещасних випадків мають нестаціонарний, 
стохастичний характер. Вейвлет-аналіз використовується для аналізу складних 
даних та їх відображення у масштабно-часовій площині, що дозволяє виявити 
різні властивості складного сигналу, невидимі при звичайному уявлені в 
режимі реального часу.  

Модель прогнозування ризику виробничого травматизму являє собою 
складне багатомірне дослідження оскільки травматизм − це процес, який 
залежить від  багатьох факторів. В якості вхідних даних часового ряду автори 
використовували статистику нещасних випадків на виробництві на певній 
території. 

Для реалізаціїї даної модели автором була розроблена методика 
прогнозування травматизму на основі вейвлет и фрактального анализу, яка 
складалась з пяти  послідовних етапів. 

1. формування ряду значень, що відображають зміни кількості нещасних 
випадків в досліджуваному інтервалі часу для аналізу його як часового ряду; 

2. комплексна обробка часового ряду методом фрактального и вейвлет-
анализу. Розрахунок фрактальної розмірності проводився авторами точковим 
методом, який включає підрахунок відстані від точки до усіх точек 
досліджуваної множини. Опишемо вокруг будь якої точки (нещасного випадку) 
сферу радиусу г і підрахуємо кількість випадків М (ХІ,г), що попали 
всередину сфери  (рис. 4.1). 

 
Рис. 4.1 Графік у двомірному просторі з виборочними точками в окружності, 

всередені якої проводиться підрахунок виборочних точок  
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 3. інтерпретація отриманих результатів, тобто перетворення, де 
виділяються, висвітлені властивості, що цікавлять нас, тобто додаткова  
інформація, недосяжна в початковому вигляді.  
 4. виділення факторів, найменш стійких, та тих що наближаються до 
нестабільного стану, на основі яких можна виділити найбільш 
ризиконебезпечні групи, часовий період, працівників, віковий контингент і 
відповідно будувати прогнозні оцінки. 

    5. розроблення заходів на основі отриманих результатов 
Автори допускали, що основною причиною травматизму є виробничий 

фактор, який характеризує виробниче середовище і трудовий процес. 
Виробничий фактор включає, шкідливий і небезпечний фактори, які  за 
природою дії поділяються на такі групи: фізичні, хімічні, біологічні та 
психофізіологічні. При цьому, необхідно зауважити, що відповідно до 
класифікатору причин настання нещасних випадків на виробництві наведеному 
в  Порядку розслідування причинами, що призводять до настання нещасних 
випадків, є технічна, організаційна і психофізіологічна [35]. Тобто 
організаційна складова  при аналізі виробничого травматизму авторами також 
не враховувалась. Аналіз запропонованого Муллер Н.В. методу прогнозування 
виробничого травматизму на основі вейвлет и фрактального аналізу показав, 
що він складний у використанні і не дозволяє враховувати вплив організаційної 
складової на настання нещасних випадків на виробництві.  

 
4.2. Особливості прогнозування  виробничого травматизму на 

підприємствах вугільної промисловості 
 

Вугільна промисловість України характеризується найстарішим серед країн 
СНД шахтним фондом – кожна третя шахта експлуатується понад 50 років, а 
реконструйовано менше третини. Виробничий процес видобутку вугілля 
характеризується використанням важкої ручної праці. Зокрема, на шахтах, що 
розробляють круті пласти, більше ніж 70 % обсягів виробництва здійснюється 
вручну із застосуванням відбійних молотків.  

На даний час рівень наукових досліджень з професійного ризику на 
підприємствах вугільної промисловості характеризується різноманітністю 
підходів і методичного апарату досліджень. В таких умовах особливого 
значення набуває проблема комплексного аналізу виробничого травматизму з 
урахуванням його динамічного розвитку в галузі, регіоні, країні і розроблення 
заходів щодо його запобігання. Над цієї проблеми працюють науковці в усіх 
країнах світу, пропонують теоретичні, методичні і практичні підходи до її 
вирішення. Одним з підходів її вирішення є прогнозування виробничого 
травматизму. 

Прогнозуванню виробничого травматизму шляхом вибору прогнозної 
моделі на основі аналізу  статистичних показників безпеки на підприємствах 
гірничопромислового комплексу (ГПК) Росії, до складу якого входять 
підприємства гірничохімічної промисловості, кольорової і чорної металургії, 
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промисловості будівельних матеріалів, присвячена робота. Карначьова І.П. і 
співавторів [69]. Підприємства цього комплексу відносяться до виробництв, що 
мають максимальний клас професійного ризику, і характеризуються  високим 
рівнем аварійності і виробничого травматизму через  специфіку виробничих 
умов, до яких відноситься: введення розробок в підземних умовах, 
транспортування і підйом руди різними механізмами і засобами, проведення 
вибухових робіт тощо.  

Для дослідження динаміки виробничого травматизму автори 
використовували статистичний метод аналізу, заснований на звітних даних 
щодо виробничого травматизму, накопичених за тривалий проміжок часу. Цей 
метод дозволяє вивчати закономірності змін динаміки виробничого 
травматизму, проводити групування потерпілих у нещасних випадках за 
різними ознаками (стать, вік, стаж роботи, часи зміни, тощо). Проведення 
аналізу виробничого травматизму статистичним методом проводиться як за 
абсолютними так і відносними показниками. До абсолютних показників при 
дослідженні виробничого травматизму відноситься кількість нещасних 
випадків, кількість потерпілих, кількість робочих днів непрацездатності за 
причиною травмування тощо. 

В теорії статистики всі абсолютні показники повинні бути якісно 
однорідними, тобто підлягати порівнянню між собою. Однак, показники  
виробничого травматизму, виражені в абсолютних одиницях не завжди несуть 
вичерпну і достовірну інформацію щодо виробничого травматизму і охорони 
праці на підприємстві, в регіоні або в галузі. Така ситуація пов’язана з тим, що  
абсолютна кількість нещасних випадків не дає можливості робити висновок 
щодо реального рівня травматизму, так як кількість працюючих в 
порівнювальні періоди на підприємстві, в галузі або в регіоні можуть різнитись. 
Саме тому, для проведення   розрахунків і порівняння показників виробничого 
травматизму використовувались відносні статистичні показники. Відносні 
показники розраховувались у вигляді відношення  двох абсолютних величин, і 
у більшості випадків ці показники були порівняльними  і розраховувались у 
вигляді безрозмірних коефіцієнтів (або перераховувались потім у проценти). 
Такі показники, на відміну від абсолютних, потребують застосування єдиних 
методичних підходів до статистичному збору і аналізу даних, що дає 
можливість порівнювати між собою різні структурні підрозділи, підприємства, 
галузі економіки, регіони. 

С позицій  аналізу виробничого травматизму  до стандартних показників 
аналізу рівня безпеки і охорони праці, тобто до якісно-кількісних 
характеристик критеріїв, що прийняті у вітчизняній практиці аналізу рівня 
безпеки і охорони праці на промислових підприємствах, відносяться три 
показника: коефіцієнт частоти ПТ, коефіцієнт тяжкості і коефіцієнт 
непрацездатності (або коефіцієнт загального травматизму).  

В статистичному аналізі при зміні параметрів явища у часі 
використовують показники, що базуються на аналізі часового ряду (або ряду 
динаміки), який включає його значення за послідовні проміжки часу. 
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Карначьовим І.П для характеристики змін рівнів ряду динаміки  
використовувались такі основні абсолютні і відносні показники як абсолютний 
приріст, темп росту, темп приросту і  абсолютне значення одного процента 
приросту. Крім цього, для кількісної оцінки просторово-часових характеристик 
виробничого травматизму і специфіки його розвитку (або "руху"), автори 
використовували перспективні показники у вигляді кінематичних 
характеристик травматизму (КХТ).  

Для отримання графіку швидкості у відповідних точках графіку динаміки 
змін виробничого травматизму проводили дотичні до кривої і визначали 
відповідні тангенси кутів нахилу, які утворювались дотичними з осью часу 
(рис.4.2). Внаслідок такого "маневру" утворюється ряд швидкостей для 
відповідних положень «руху» виробничого травматизму, за яким можна 
оцінити зміни його швидкості.  

 

 
Рис.4.2  Графичне зображення кутових коефіціентів, що відображають відносні 

критерії  "швидкісного режиму" рівня безпеки і охорони праці 
 

Дослідження рівня безпеки і охорони праці при такому  методологічному 
підході характеризується виділенням таких трьох основних етапів: 

а) обґрунтування існування і вибір аналітичної форми тренду 
(закономірності), 

б) якісно-кількісний аналіз компоненти варіації (коливань або відхилень 
від тренду),  

в) вибір оптимальної прогнозної моделі травматизму, яка враховує 
особливості як тренда, так и варіації, с наступною оцінкою  точності. 

Використання Карначьовим І.П методів аналізу часових рядів для 
дослідження виробничого травматизму дозволило встановити, що травматизм  
як статистична категорія відображає результат нестаціонарного стохастичного 
процесу, який містить в собі елементи необхідного і випадкового, де 
необхідність проявляється у вигляді тенденції (тренду), а випадковість – у 
вигляді варіації рівнів ряду відносно тенденції, що дозволяє провести 
комплексне дослідження як безпосередньо самої тенденції, так і варіації рівнів 
ряду травматизму. Використання відомих методик прогнозування виробничого 



102 
 

травматизму на основі показників ряду динаміки по декільком моделям 
дозволили в короткий строк провести аналіз цих моделей, оперативно оцінити 
травмонебезпечні фактори на кожному робочому місці і провести вибір 
оптимальної прогнозної моделі з метою проведення необхідних 
профілактичних заходів різного характеру. 

Методологічні аспекти прогнозування виробничого травматизму 
висвітлено в роботі Чигарьова В.В., в якій наводяться результати досліджень 
щодо удосконалення методики прогнозування показників виробничого 
травматизму на підставі вивчення статистичних даних і логічного аналізу 
протікання досліджуваного процесу [70]. У методичному плані автори 
основним інструментом прогнозу використовували екстраполяцію і визначали 
прогнозні значення  показника непрацездатності за такими етапами: 

- аналіз досліджуваного процесу або явища, тобто детальне логічне; 
- підготовка початкових даних передбачала перевірку часового ряду на 

наяність даних за кожний часовий період. Разом з цим здійснюється також 
формування масиву функцій, який далі буде використаний для вибору виду 
математичної моделі; 

- логічний відбір видів апроксимуючої функції. На підставі вивчення 
статистичних даних і логічного аналізу протікання цього процесу із заданого 
масиву функцій відбирали найприйнятніші види рівнянь зв'язку. При цьому 
вирішували питання: а) чи є досліджуваний показник величиною монотонно 
зростаючою (убуваючою), стабільною, періодичною; б) чи обмежений 
показник зверху або знизу якою-небудь межею; в) чи володіє аналізована 
функція властивістю симетричності; г) чи має процес чітке обмеження 
розвитку в часі. Остаточне рішення про вид апроксимуючої функції приймали 
після визначення її параметрів. Тому для прогнозування використовували 
декілька відповідних апроксимуючих функцій з тим, щоб після оцінки точності 
вибрати відповідну; 

- оцінка математичної моделі прогнозування проводилась шляхом 
визначення параметрів різних видів апроксимуючих функцій методом 
найменших квадратів (МНК) і його модифікації [70, 71]; 

- вибір математичної моделі прогнозування, який базувався на оцінці їх 
якості. Якість моделі визначали її адекватністю досліджуваному процесу і 
точністю. Закономірність досліджуваного процесу знаходить відображення 
також у наявності певних статистичних властивостей залишкової компоненти. 
Для перевірки моделі на наявність кореляції між залишками використовували 
Дарбіна - Уотсона [72]. Після перевірки всіх моделей прогнозування з 
вибраного масиву на адекватність виконували оцінку їх точності. За 
результатами роботи авторами розроблено методику прогнозу за динамічними 
рядами, яка дозволяє проводити прогнозування як за загальними показниками 
виробничого травматизму, так і за більш детальними, пов'язаними з 
травмуючими факторами, видом події, місцем події, професіями потерпілих, 
стажу роботи для конкретного підприємства на основі його статистичної 
інформації.  
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Прогнозуванню виробничого травматизму при експлуатації стрічкових 
конвейерів у вугільних шахтах присвячено дослідження Деревянського В.Ю. 
Любовского Ю. С. [73]. Для прогнозування рівня смертельного травматизму 
при пересуванні потерпілих на стрічках грузових конвеєрів автори вибрали 
один з методів вирівнювання емпіричних кривих – метод найменших квадратів. 

У науково-методичному плані прогнозування рівня виробничого 
травматизму на рівні шахти або державного підриємства остаточно не 
вирішено [74]. Одним з проблемних питань залишається питання точності 
прогнозування показників травматизму на шахтах зазначено. Автори 
відмічають, що точність прогнозування виробничого травматизму на вугільних 
шахтах залежить від вибору математичної моделі, яка повинна в найбільшій 
мірі відповідати динаміці часового ряду або залежності статистичних 
показників від різних факторів гірничого виробництва. Підбір такої моделі 
здійснюється на основі результатів оцінки тісноти зв’язку і визначення форми 
зв’язку між показниками травматизму і факторами гірничого виробництва 
(наприклад, обсягом вугледобичи), порівняння даних ретроспективних 
прогнозів, які отримані за допомогою різних моделей тощо. На основі 
проведеного аналізу складення прогнозів загального виробничого травматизму, 
зроблено висновок, що підбір найкращої прогнозної моделі тільки з 
використанням перерахованих процедур не завжди забезпечує необхідну 
точність прогнозування. 

Основними факторами, що вливають на точність прогнозування 
показаників загального і смертельного виробничого  травматизму на вугільних 
шахтах  є: 

незначна кількість нещасних випадків на рівні шахти або державного 
підриємства не дозволяє ефективно використовувати більшість методів 
прогнозування; 

аварії з груповими смертельними випадками .  
відсутність достатньо повних знань о залежності показників 

смертельного трараматизму від факторів гірничого виробництва і зовнішніх 
природних факторів. 

Для прогнозування рівня виробничого травматизму на вугільних шахтах 
авторами була побудована лінійна модель прогнозування рівня виробничого 
травматизму з урахуванням залежності загального травматизму від обсягів 
вугледобичи (щільність звязку між вказаними показниками не нижче середньої 
(r > 0.6). Для забезпечення точності прогнозування автори визначали довірчі 
інтервали прогнозів 

В роботі Митрофанової Т.Н. представлено аналіз травматизму на 
гірничих підприємствах в залежності від множини групп факторів (горно-
геологічні, технічні, технологічні, організаційні, особистісні), запропонова 
методика прогнозу на основі структурированої моделі, побудованої на основі 
систем алгебраїчного типу, яка передбачає визначення факторів і критеріїв 
ризику, вітворення множини  ситуацій [75].  
 



104 
 

4.3 Використання імітаційного  моделювання  для прогнозування ризику 
транспортних пригод  

 
П. Г. Бєловим запропоновано технологію кількісної оцінки міри 

можливості настання транспортних пригод (ТП), засновану на імітаційному 
моделюванні тих перевізних процесів, проведення яких може бути уподібнене 
функціонуванню конкретних систем «людина-машина-середовище» (ЧМС) 
[76,77]. При цьому, під  компонентом «людина» маються на увазі члени 
екіпажу конкретного транспортного засобу, «машина» - саме транспортний 
засіб (як складна технічна система), а середовище - маршрут її переміщення. 

Запропонований спосіб реалізується при використанні комп'ютерного 
програмного комплексу який дозволяє автоматизувати не тільки прогноз даного 
параметра ризику транспортних пригод, але й оптимізацію організаційно-
технічних заходів, які пропонуються для його зниження. Використання 
зазначеного способу дозволяє особливу увагу приділити так званому 
«людському фактору», тобто помилковому виконанню водієм таких дій, як:  
-- сприйняття та дешифрування інформації про параметри перевізного процесу;  
- структурування і зіставлення отриманих даних з вимогами його безпеки;  
-- оцінка варіантів реагування на виявлені при цьому відхилення; вироблення 
альтернативних дій і ранжування їх по ефективності;  
-- прийняття та реалізація рішення на коректування здійснюваного процесу.  

Вибір імітаційного (логіко-лінгвістичного) моделювання  транспортних 
пригод при функціонуванні сучасних транспортних засобів зумовлений такими 
перевагами зазначеного методу, як можливість обліку практично всіх найбільш 
істотних факторів транспортного ризику, високою гнучкістю і оперативністю 
оцінки ефекту реакції ЧМС на передбачувані зміни окремих властивостей її 
компонентів або їх сукупностей.  

В роботі Ткаченко І.О вирішувалась технічна задача оцінки ризику 
травмування на підприємствах транспорту загального користування України і 
досліджувались особливості настання випадків виробничого травматизму, у т.ч. 
зі смертельним наслідком, при збігу у просторі та часі двох випадкових 
процесів: руху транспортного засобу з порушенням швидкісного режиму і 
виникненням на маршрутах дефекту дорожнього покриття [78]. В роботі 
отримана система математичних рівнянь, за допомогою яких можна оцінити 
імовірність настання нещасних випадків, і запропонована математична  модель 
прогнозування впродовж певного інтервалу часу імовірності настання аваріїї на 
ділянці дороги, що досліджується. 

 
4.4. Прогнозування ризику на залізничному транспорті 

 
З метою прогнозування виробничого травматизму і дослідження 

закономірностей настання нещасних випадеів на  залізничному транспорті  
Калияскаровою А.Ж. було використано формула Байеса як алгоритм прогнозу 
[79]. В основу розроблення прогнозної методики було покладено одну з 
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основних теорем теорії ймовірностей, яка дозволила визначити ймовірність 
будь якої події за умови, що сталася інша статистично взаємопов’язана з нею 
подія. 

Аналіз взаємодії в системі «людина-машина-середовище» також 
розглядається в роботі Соболєва П.А., який особливу увагу приділив в своїх 
дослідженнях такому компоненту системи як «людина», яка займає провідне 
місце в проблемі безпеки на залізничному транспорті [80].  

 
4.5 Особливості прогнозування ризику виробничого травматизму в 

сільському господарстві 
 

Для оцінки травмонебезпечності і з метою прогнозування і попередження 
виробничого травматизму у сільськогосподарському виробництві 
О.М. Костенко  удосконалено математичні методи аналізу, прогнозу і критерії 
оцінки  безпеки праці, на основі дослідження виробничого травматизму з 
деталізацією методів використання одно- і багатофакторного кореляційно-
регресивного аналізу і прогнозу показників виробничого травматизму [81].  Для 
оцінки травмонебезпечності виробництва за наявності великого обсягу 
статистичної інформації автором використовувались імовірнісні показники, які 
відображають стохастичну (імовірніну) природу настання нещасних випадків 
на виробництві. Для виробничого травматизму характерно три вида 
імовірнісних моделей біноміальна, пуассонівска та від’ємно-біноміальна  [82]. 
Оскільки розподіл Пуассона є граничним як для біономінального, так і для 
відємно-біноміального розподілу, то авторами використовано статистичні дані 
щодо виробничого травматизму на сільськогосподарських підприємствах для 
перевірки гіпотези розподілу за законом Пуассона. 

Сільскогосподарське виробництво характеризується великою 
різноманітністю виробничих процесів та виробничих операцій, і як наслідок 
великою кількістю небезпечних ситуацій (N→∞) [83]. Проте нещасні випадки 
виникають порівняно рідко, імовірність їх здійснення у кожній з небезпечних 
ситуацій дуже мала (Р→0). Для більшості господарств характериний 
стабільний, сталий режим виробництва і можна розраховувати, що вираз Nі Рі в 
будь якій групі небезпечних ситуацій залишається постійним. При достатньо 
великих Nі та малих Рі  автори висунули   гіпотезу про те, що  нещасні випадки 
на підприємствах відносяться до «рідких подій», імовірність виникнення яких 
підпорядковується закону Пуассона. Перевірка достовірності прийнятої 
гіпотези за критерієм Пірсона і Колмагорова підтвердилась і авторами були 
запропоновані рекомендацї щодо підвищення точности прогнозування  
показників смертельного і загального виробничого травматизму. 

Для прогонозування виробничого травматизму в аграрному секторі 
Подобедом І.М. використана економічна теорія, що поєднує в собі економічні 
та соціальні дослідження, і дозволяє одночасно [84].  Автором розроблено 
методологію прогнозування виробничого травматизму та показників стану 
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охорони праці  з застосуванням економетричного методу. Розроблення 
економетричної моделі з охорони праці в галузі АПК будувалась на базі річних 
даних виробничого траваматизму, у тому числі зі смертельним наслідком. 
Згідно з цією методологією для визначення взаємозв’язків між показниками 
виробничого травматизму (�) авторОм враховувались такі чинники: кількість 
працючих в галузі, кількість підприємств, витрати на охорону праці тощо 
( , ). В результаті було отримано матрицю чинників (факторів) � та 
вектор показника �. За результатами проведених розрахунків було побудовано 
економетричну модель – модель прогнозу виробничого травматизиму у 
аграрному секторі економіки, за допомогою поліному Колмогорова−Габора 
першого ступеня  і визначено коефіцієнти �1, �2, �3 : 

 

 
 

Автором на основі застосування економетричного методу було 
розроблено алгоритм і програмний комплекс прогнозування показників стану 
охорони праці як індикаторів наслідків виробничих небезпек в аграрному 
секторі економіки. 

 
Висновок до 4 розділу  
 
З огляду літературних джерел у сфері прогнозування виробничого 

травматизму шляхом аналізу методів і методик прогнозування виробничого 
травматизму випливає, щодо зниження рівня виробничого травмавтизму є 
актуальним напрямком наукових досліджень для всіх країн світу. 

Однак, існуючі методологічні підходи до дослідження, аналізу і 
прогнозування виробничого травматизму не дають цілісної картини щодо його 
стану в Україні і методичних підходів до його прогнозування, заснованих на 
аналізі даних статистичного матеріалу. Деякі математичні моделі, які 
пропонуються для прогнозування виробничого травматизму на окремих 
підприємствах, в окремих галузях і регіонах, засновані на показниках, 
отриманих при опитуванні експертів і носять суб’єктивний характер.  

На даному етапі приорітетним напрямком у вирішення цієї проблеми є  
розроблення сучасних методичних підходи до прогнозування рівня 
виробничого травматизму на окремих підприємствах, регіонах, галузях і країні 
в цілому, що засновані на побудові математичних моделей. Найбільшу 
кількість наукових публікацій з різних аспектів вирішення цього питання 
присвячено прогнозуванню рівня виробничого травматизму в найбільш 
травмобезпечній галузі – вугільній промисловості.  
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РОЗДІЛ 5  

 
ОСОБЛИВОСТІ ПРОГНОЗУВАННЯ ВИРОБНИЧОГО ТРАВМАТИЗМУ 

В ТРАВМОНЕБЕЗПЕЧНИХ ГАЛУЗЯХ ЕКОНОМІКИ 
 

5.1 ВУГІЛЬНА ПРОМИСЛОВІСТЬ  
 

5.1.1 Стан виробничого травматизму у вугільній промисловості 
 

У сучасних умовах ринкових відносин в Україні роботодавці повністю 
несуть відповідальність за створення безпечних та здорових умов праці, 
попередження випадків травматизму та профзахворювань. Однак, останніми 
роками спостерігається загострення проблем у сфері умов та безпеки праці, 
пов’язаних з: 

недостатнім рівнем організації умов праці;  
невідповідністю значної частини обладнання, машин та механізмів 

ергономічним та технічним вимогам безпеки, з моральним та фізичним зносом 
більшості функціонуючого обладнання; 

невідповідністю стану виробничого середовища санітарно-гігієнічним 
нормам;  

погіршенням якісних характеристик робочих місць;  
недоліками системи дотримання норм трудового законодавства відносно 
режиму та охорони праці окремих груп працюючих; 

відсутністю моральної та матеріальної зацікавленості роботодавців до 
поліпшення умов виробничого середовища. 

На фоні проблем у сфері охорони праці проблема виробничого 
травматизму є дуже гострою. Щороку в Україні на виробництві травмується 
понад 10 тис. людей, з них гине понад 600 осіб. Оптимістична, на перший 
погляд, статистика, за якою травматизм на виробництві за роки незалежності 
України зменшився в десять разів, виявляється не такою вже й оптимістичною, 
коли аналізуються конкретні цифри. Як свідчать статистичні дані, на 
підприємствах, в установах, організаціях України всіх форм власності щоденно 
травмується в середньому понад 200 працівників, з них близько 30 стають 
інвалідами і 5…6 осіб одержують травми зі смертельним наслідком. Показники 
травматизму на виробництві є одними з найвищих в Європі.  Випадки загибелі 
людей, зайнятих у суспільному виробництві, в Україні трапляються частіше, 
ніж у Великій Британії в 6 разів, і частіше, ніж у Японії — в 5.  

Щорічно Фонд соціального страхування  від нещасних випадків і 
професійних захворювань виплачує близько 2,5 млрд. гривень страхових 
відшкодувань для більш ніж 300 тис. людей  [86]. Тільки за останні сім років з 
бюджету Фонду соціального страхування від нещасних випадків на 
виробництві та професійних захворювань України на відшкодування шкоди, 
заподіяної працівникові внаслідок ушкодження його здоров’я або в разі його 
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смерті, страхові виплати особам, які перебували на його утриманні, виплачено 
понад 14,5 млрд гривень. Саме тому зниження рівня виробничого травматизму 
є однією з серйозніших проблем сьогодення.  

Україна входить в першу десятку вугледобувних країн світу, щорічно 
добуваючи біля 75…80 млн. тонн вугілля. Вугільні шахти України розробляють 
переважно тонкі пласти до 1,0 м з тектонічними порушеннями [87]. Вугільна 
промисловість  України характеризується найбільш старим серед країн СНГ 
шахтним фондом — кожна третя шахта експлуатується більше 50 років. Лише 
біля 30 шахт із 160 являють собою сучасні підприємства.  

Майже половина шахт мають складні вентиляційні мережі і 
багатоступінчастий підземний транспорт. У надзвичайно незадовільному стані 
знаходяться гірничі виробки і гірничошахтне обладнання, які мають 
безпосередній вплив на безпеку людей. У цілому промислово-виробничі фонди 
шахт вироблені на 65 % [61]. Аналіз стану умов праці в 2010…2011 роках на 
підприємствах вугільної промисловості свідчить про використання обладнання 
і устаткування, яке вичерпало передбачений паспортом ресурс, і морально 
застаріло,  кількість якого щорічно збільшується. Так, тільки в 2011 році 
порівняно з 2010 роком  кількість обладнання і устаткування, яке вичерпало 
передбачений паспортом ресурс, і не відповідає нормативним актам з охорони 
праці, збільшилась майже в 4 рази.  

На шахтах України розробляються крутоспадні пласти, більше 70% 
обсягів виробництва здійснюється вручну з використанням відбійних молотків. 
Середня глибина розробки перевищує 720 м, а більше 30 шахт працюють на 
глибині 1000…1400 м. При збільшені глибини проведення гірничих робіт 
підвищується рівень загального газовиділення на виїмковій ділянці, і в окремих 
випадках його частка може складати 70 % и навіть 90 % від загального 
газовиділення ділянки [87]. Оскільки недостатньо вивченими залишаються 
питання формування газовиділення з вироблених просторів відпрацьованих 
лав, не розроблені дієві заходи щодо усунення реальних загроз вибухів 
метаноповітряних сумішей. Складні гірничотехнічні умови, недостатній рівень 
механізації технологічних процесів, низька трудова і виробнича дисципліна 
приводить до високого рівня смертельного травматизму на вугільних шахтах 
України [61].  

Смертельний травматизм на шахтах України в 2005…2009 рр. складав 
біля 180 осіб/рік при добутку 60 млн. т/рік [88]. Середній рівень смертельного 
травматизму складає 311±70 осіб на 100 млн. т добутку (в 2009 р. — 275,4 осіб 
на 100 млн. т добутку). У 2009 р. рівень травматизму складав відповідно 77 і 
2,1 осіб/млн т вугілля.  Динаміку змін загального і смертельного травматизму на 
підприємствах вугільної промисловості України наведено на рис.5.1. 



109 
 

 
 

Рис.5.1 Динаміка травматизму у вугільній галузі України 
 

Індикатриси, наведені на рис.5.1, показують, що рівень виробничого 
травматизму, у тому числі зі смертельним наслідком має тенденцію до 
зниження в розрахунку на 1 млн. тонн видобутого вугілля, однак все ж 
залишається на високому рівні порівняно з іншими галузями. 

 
5.1.2 Методичні підходи до прогнозування  виробничого травматизму у 

вугільній промисловості  
 

На даний час рівень наукових досліджень з попередження виробничого 
травматизму на підприємствах вугільної промисловості характеризується 
різноманітністю підходів і методичного апарату. В таких умовах особливого 
значення набуває проблема створення єдиних методологічних підходів до 
обґрунтування і розроблення основ забезпечення безпеки з позицій 
комплексного і системного аналізу виробничого травматизму, в тому числі з 
урахуванням його динамічного розвитку в галузі. Над цією проблемою 
працюють науковці у всіх країнах світу, пропонують  теоретичні, методичні і 
практичні підходи до її вирішення. Проблема аварійності і травматизму в 
вугледобувній галузі вирішується в кожній країні по-своєму. Сфера можливих 
рішень завжди обмежена економічними, природними (гірничо-геологічними) і 
науково-технічними можливостями. Пошук оптимальних рішень не завжди 
призводить до очікуваних результатів адже пряме порівняння підприємств за 
рівнем промислової безпеки і охорони праці не завжди коректно, підприємства 
розташовані на різних землях, різні види вугілля, техніка, кадри і  рівень їх 
підготовки тощо. 
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Одним з підходів до вирішення проблеми травматизму  є комплексна 
оцінка факторів і причин, що призводять до  настання нещасних випадків в на 
виробництві  зв’язки,  тобто використання системного  підходу до дослідження 
об’єкту як до системи, в якій виділені елементи, внутрішні і зовнішні зв’язки, 
що найбільш суттєво впливають на досліджувані результати його 
функціонування.  

Нещасний випадок на виробництві можна розглядати як наслідок дії 
системи факторів, кожен з яких проявляється у формі багатообразних причин, 
які визначаються за допомогою існуючих методів аналізу травматизму. Однак 
використання зазначених методів аналізу травматизму дозволяє констатувати 
лише кількісно інтегральну (тобто сумарну) складову рівня безпеки праці на 
виробництві з відхиленнями в більшу або меншу сторону без комплексного 
аналізу травмонебезпечності. 

Однак, нещасний випадок можна розглядати як складну систему (подію), 
яка має просторову і часову характеристику, тобто стається у певний час і в 
обмеженому просторі, і складається з ряду окремих елементів виробничого 
циклу, що знаходяться в причино-наслідкових зв’язках, які в цілому складають 
систему  типу «працівник – машина – середовище». Причому важливо 
встановити яку  роль в забезпеченні рівня безпеки праці  відіграє кожен її 
елемент , через що необхідно розглядати  окремі  суб’єкти зазначеної системи 
як причини нещасних випадків з позицій системного підходу [88]. 

Основними принципами системного підходу (системного аналізу) є: 
1. Цілістність, яка дозволяє розглядати одночасно систему як одне ціле і в той 
же час як підсистему для вищих рівнів.  
2. Ієрархічність побудови, тобто наявність множини елементів, які розташовані 
на основі підпорядкування елементів тобто наявність множини елементів, 
розташованих на основі підпорядкування елементів нижчого рівня – елементам 
вищого рівня.  
3. Структуризація, яка дозволяє аналізувати елементи системи і їх взаємозвязки 
в рамках конкретної организаційної структури.  
4. Множинність, яка дозволяє  використовувати множину кибернетических, 
економічних і  математичних моделей для опису окремих елементів і системи в 
цілому.  

Основними методами дослідження складних систем (до яких відноситься 
система ПМС) при системному підході є системний аналіз і синтез. При 
застосуванні першого методу передбачається проведення розчленування 
об’єкту для виявлення суттєвих частин, а при використанні другого — 
з’єднання різних частин досліджуваного об’єкту в єдине ціле. Вибір системы 
ПМС як об’єкту дослідження методами системного підходу з точки зору 
нещасного випадку на виробництві аргументується такими положеннями:  
- вказана система ПМС включає джерела небезпеки (конкретний вид 
технологічного процесу і виробничого обладнання) і одночасно потенційну 
жертву (працівника); 
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- виробнича діяльність людини відбувається в певному навколишньому 
середовищі (внутрішнє - робоче виробниче середовище безпосередньо на 
робочому місці), зовнішнє — навколишнє середовище за межами робочого 
місця); 
- всі елементи системи ПМС є ймовірнісними джерелами подій у вигляді 
нещасного випадку — що відображаються помилками і недостатністю знань 
персоналу, відмовою і низькою надійністю технологічного обладнання тощо. 
Застосування системного підходу дозволяє найкращим чином організувати  
процесс прийняття рішень на всіх рівнях  в системі управлення. 

Аналіз літературних джерел щодо прогнозування показників 
виробничого травматизму на рівних рівня ( підприємство, галузь, країна) 
показав, що для прогнозування їх рівня досліджуються і пропонуються різні 
методичні підходи і математичні моделі. В основу прогнозування рівня 
виробничого прогнозування на вугільних шахтах покладено розроблення 
математичної моделі, яка має в найбільшій мірі відповідати динаміці часового 
ряду або залежності статистичних показників від різних факторів гірничого 
виробництва. Підбір такої моделі здійснювався науковцями, в основному, на 
основі результатів оцінки тісноти зв’язку і визначення форми зв’язку між 
показниками травматизму і факторами гірничого виробництва (наприклад, 
обсягом вуглевидобуток), від множини груп факторів (горно-геологічні, 
технічні, технологічні, організаційні, особистісні) або рівень травматизму на 
фоні обсягів вуглевидобутоку. Використання більшості методів прогнозування 
для визначення прогнозного рівня виробничого травматизму на рівні шахти  
або державного підприємства практично унеможливлено у зв’язку з незначною 
кількістю нещасних випадків на рівні шахти і тому у науково-методичному 
плані прогнозування виробничого травматизму на рівні  шахти остаточно не 
вирішено.  

 
5.1.3 Дослідження причинно-наслідкових зв’язків  виробничого 

травматизму у вугільній промисловості 
 

До травмування шахтарів найчастіше призводять гідродинамічні явища, 
що стаються в шахтах при проведенні гірничих робіт: раптові викиди вугілля, 
гірничі удари обрушення гірничих порід і вугілля тощо. Найвищий рівень 
смертельного травматизму в вугільній галузі реєструється, в основному, через 2 
події: падіння, обрушення, обвалення споруд, предметів і матеріалів, породи та 
ґрунту і через дію рухомих і таких що обертаються, деталей, обладнання, 
машин і механізмів. Частка травмованих та загиблих, в загальній кількості 
травмованих та загиблих в галузі, через кожну з цих подій з року в рік 
змінюється. Так, протягом останніх 4 років найбільша кількість смертельних 
наслідком у вугільній галузі сталась через обрушення, обвалення, породи та 
ґрунту. 

Метою досліджень є визначення найбільш травмонебезпечних факторів, 
що призводять до травматизму зі смертельним наслідком, визначення їх 
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щільності зв’язку з показниками виробничого травматизму зі смертельним 
наслідком в галузі. 

Для визначення прогнозних показників травмонебезпечних факторів 
використовували метод екстраполяції тенденції часових рядів, побудованих за 
статистичними даними щодо виробничого травматизму зі смертельним 
наслідком у вугільній промисловості за ретроспективний період за роками 
(рис.5.1).   
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Рис. 5.1 Динаміка змін травмонебезпечних факторів по роках 

 
Тобто розглядали функціональну залежність відносної кількості 

нещасних випадків, що сталися за подіями код (03.02 і 04.1), від аргументу - 
кількість років від базового року : 

 
  

 
Підставляючи значення  в рівняння, вказані на рис.5.1 отримуємо 

прогнозні показники виробничого травматизму, зі смертельним наслідком за 
досліджуваними травмонебезпечними факторами.  

Для виявлення рівня, направленості зв’язку нещасних випадків зі 
смертельним наслідком, що сталися через обвалення та обрушення породи, 
ґрунту тощо, за подією настання і зі стажем роботи потерпілих за фахом була 
висунута гіпотеза, що на рівень виробничого травматизму зі смертельним 
наслідком, що стався  через зазначену подію впливає стаж роботи працюючих 
за фахом. Для підтвердження гіпотези використовували метод дисперсійного 
аналізу, який дозволив оцінити зв'язок між факторними і результативними 
ознаками в різних групах.  

Розрахунок загальну суму варіант ( ) визначали за формулою: 
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Проведені розрахунки дозволили встановити, що кількість загиблих  за 

подією обрушення, обвалення, породи та ґрунту пов’язана зі стажем роботи 
працівника за фахом і сила цього впливу (η2) становить 84,7%  

 
Таким чином, за результатами проведених досліджень можна з 

імовірністю 95,0% ( 4,46) стверджувати, що на підприємствах 
вугільної галузі сила впливу стажу роботи за фахом на рівень смертельного 
травматизму за віком загиблих становить 84,7%  

 
5.1.4 Прогнозування травматизму на основі регресійної моделі 

 

Прогнозування травматизму у вугільній промисловості з розробленням 
математичних моделей прогнозування травматизму з тяжким і смертельним 
наслідками на шахтах з урахуванням  причин його настання, вікових 
особливостей потерпілих і технічного стану обладнання експлуатація якого 
призвела до настання нещасних випадків проводили на основі регресійної 
моделі. 

Робота виконувалась з використанням теоретичних, експериментальних 
методів досліджень і багатофакторного кореляційно-регресійного аналізу. Для 
дослідження виробничого травматизму на підприємствах вугільної 
промисловості було використано дані електронної бази, створеної на основі 
аналізу матеріалів спеціального розслідування нещасних випадків на 
виробництві з тяжким та смертельним наслідком за 2005…2012 рр. Для 
вирішення поставлених завдань проводили групування статистичних даних 
щодо травматизму з тяжким і смертельним наслідками у вугільній 
промисловості за такими критеріями оцінювання: вік загиблих, причини 
травмування працівників досліджуваних вікових груп, технічний стан 
обладнання. Для оцінювання міри впливу на виробничий травматизм з тяжким і 
смертельним наслідком кожного з зазначених факторів методом 
багатофакторного кореляційно-регресійного аналізу. 

Аналіз статистичних даних показав, що  на підприємствах вугільної 
промисловості порівняно з підприємствами інших галузей економіки 
спостерігається найвищий рівень травмування молодих працівників віком 
18…34 роки (понад 40% із загальної кількості тяжко травмованих і загиблих). 
Основними подіями, що призводять до травмування працівників 
досліджуваного вікового діапазону є обвалення та обрушення породи, ґрунту 
тощо (24,2 %) і дія рухомих і таких, що обертаються, деталей обладнання, 
машин і механізмів (20,6 %). Для встановлення залежності виробничого 
травматизму з тяжким і смертельним наслідком, що стався з працівниками 
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віком 18…34 роки через дію рухомих і таких, що обертаються, деталей 
обладнання, машин і механізмів, (результативна ознака) від двох факторів: 
недотримання трудової і виробничої дисципліни (  і роботі на несправному 
обладнанні  використовували кореляційно-регресійний аналіз. 

Математично завдання зводилось до знаходження аналітичного виразу, 
який як найкраще відображав би зв'язок факторних ознак з результативною 
ознакою, тобто до знаходження  функції:   

 
 ,  … ) 

Для оцінки міри впливу кожного з зазначених вище факторів на рівень 
виробничого травматизму з тяжким та смертельним наслідком і розрахунку 
параметрів лінійної двофакторної регресії використовували рівняння: 

 
 , 

де – розрахункові значення результативної функції; 
 , – факторні ознаки; 
   – параметри рівняння, які обчислювали способом найменших 

квадратів, розв’язавши систему нормальних рівнянь.   
Таблиця 5.1 

 
Розрахункові дані для визначення рівняння зв’язку 

 

n 

Кількість 
випадків 
порушення 
дисципліни 

 

Кількість 
несправно-
го облад-
нання 

 

 Y  Y      

2006 4 1 7 28 7 16 1 49 4 9,3 
2007 6 2 12 72 24 36 4 144 12 9,7 
2008 2 4 16 32 64 4 16 256 8 15,3 
2009 5 4 13 65 52 25 16 169 20 13,5 
2010 5 5 16 80 80 25 25 256 25 15,1 
2011 4 9 20 80 180 16 81 400 36 22,2 
2012 0 7 23 0 161 0 49 529 0 21,5 
Разом 26 32 107 357 568 122 192 1803 105 106,6 
Серед-
нє 3,7 4,6 15,3 51 81,1 17,3 27,4 257,6 15 15,3 

 
Після розв’язання системи нормальних рівнянь, визначили параметри  

 підставили їх в рівняння і отримали рівняння зв’язку травматизму з 
тяжким і смертельним наслідком від двох факторів, яке має такий вигляд: 

 
 

 
Підставивши в рівняння значення ,  отримуємо відповідні значення 

змінної середньої, які досить близько відтворюють фактичні рівні виробничого 
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травматизму з тяжким і середнім наслідком у віковому діапазоні 18…34 роки. 
Це свідчить про правильний добір форми математичного вираження 
кореляційного зв’язку між досліджуваними ознаками. 

З метою виявлення порівняльної сили впливу факторів обчислимо часткові 
коефіцієнти еластичності : 

  

 
 
де  коефіцієнт регресії при першому факторі, 
  - середнє значення першого фактору, 
   - середнє значення результативної ознаки. 
Аналіз часткових коефіцієнтів еластичності показує, що за абсолютним 

приростом найбільший вплив на рівень виробничого травматизму з тяжким і 
смертельним наслідком, що стався через дію рухомих і таких, що обертаються, 
деталей обладнання, машин і механізмів, має технічний стан обладнання, яке 
експлуатується – фактор , зі збільшенням якого на 1% травматизм 
підвищується на 0,488%.  

Для розрахунку β-коефіцієнтів обчислимо відповідні квадратичні 
відхилення: 

 
  
   

 ; 

 

 
Аналіз -коефіцієнтів показує, що на рівень виробничого травматизму з 

тяжким і смертельним наслідком найбільший вплив  із двох досліджуваних 
факторів з урахуванням їхньої варіації має фактор , тому що йому відповідає 
найбільше значення β-коефіцієнту. 

Для характеристики щільності зв’язку в множинній лінійній кореляції 
визначимо множинний коефіцієнт кореляції: 

 
 
де - парні коефіцієнти лінійної кореляції: 
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Для виявлення щільності зв’язку між результативною ознакою і обома 

факторними ознаками водночас обчислимо сукупний коефіцієнт множини 
кореляції  

 
 
Таким чином, обчислений коефіцієнт множинної кореляції R = 0.920 

показує, що між двома факторними і результативною ознаками існує достатньо 
щільний зв'язок. Обчисливши коефіцієнт регресії можна вирішити завдання 
обґрунтованого прогнозу тенденцій зміни результативного фактору в 
майбутньому. 

 
 
Коефіцієнт регресії  показує, що з підвищенням кількості 

одиниць несправного обладнання на одиницю рівень виробничого травматизму 
у середньому для даної  сукупності  зростає на 1,72 особи. Практичне викорис-
тання рівнянь регресії з метою екстраполяції можливо у разі, якщо в 
майбутньому істотно не змінюються умови формування рівнів ознаки, які були 
покладені в основу обчислення параметрів рівняння регресії. Оскільки, як 
показують проведені дослідження, технологічного обладнання, машин і 
механізмів, що не відповідають нормативним актам з охорони праці продовжує  
експлуатуватись на шахтах, і його кількість збільшується , то відповідно можна 
прогнозувати і збільшення кількості травмованих в вугільній галузі. 

Таким чином, на основі використання кореляційно-регресійного аналізу 
встановлено високу щільність зв’язку між двома факторними ознаками ( станом 
справності обладнання і дотримання трудової і виробничої дисципліни) і 
виробничим травматизмом з тяжким і смертельним наслідком серед 
працівників певних вікових діапазонів на підприємствах вугільної 
промисловості і розраховано його прогнозні  значення. 
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5.2 БУДІВЕЛЬНА ПРОМИСЛОВІСТЬ  
 

5.2.1 Ризик виробничого травматизму 
 

В кожній країні існують окремі галузі економіки, які є найбільш 
небезпечними для працюючих у них працівників. У США, за даними 
Департаменту праці, найбільша кількість нещасних випадків зі смертельним 
наслідком реєструється в рибній промисловості, в лісовому господарстві та на 
авіаційному транспорті [90]. У державах, що розвиваються, переважають 
нещасні випадки зі смертельними наслідками в таких галузях, як гірничорудна 
промисловість, будівництво, сільське господарство. Високий рівень 
травматизму на будівництві відмічається у Німеччині та Англії [91].  

В країнах колишнього СРСР: в Росії, Україні, Білорусі, Казахстані, Латвії 
серед видів економічної діяльності будівельна галузь займає одне з провідних 
місць за кількістю нещасних випадків зі смертельним наслідком [92, 93, 94].  

У Росії тільки на долю будівництва припадає до 35 % нещасних випадків 
на виробництві. В Білорусії вже протягом 15 років серед галузей народного 
господарства, в яких найчастіше робітники наражаються на небезпеку 
травмування, продовжує лідирувати будівництво. Аналогічна ситуація щодо 
травматизму в будівництві відмічається в Казахстані та Латвії.  

Автором проведено дослідження виробничого травматизму в будівельній 
галузі з метою визначення основних тенденцій змін травматизму будівельній 
галузі в Україні за 2001…2010 рр. і ризику настання нещасних випадків зі 
смертельним наслідком за найбільш травмонебезпечними подіями та 
причинами в конкретному виді економічної діяльності. 

Для отримання можливості зіставлення національної статистичної 
інформації з міжнародною використовували державну систему класифікації 
видів економічної діяльності (КВЕД) та професій, яка забезпечує застосування 
єдиної статистичної термінології, прийнятої в Європейському Союзі.  

Встановлення причинно-наслідкових зв’язків травматизму від інших 
факторів дослідження проводили шляхом групування статистичних даних за 
однорідними ознаками: вид економічної діяльності (КВЕД), події, причини, 
професії потерпілих, тощо, за алгоритмом, який включав таку послідовність 
визначення показників, що характеризують: 

травмонебезпечні види державного нагляду за охороною праці в Україні;  
основні коди видів економічної діяльності за вибраним для дослідження 
травмонебезпечним видом державного нагляду за охороною праці (будівництво 
та промисловість будівельних матеріалів); 

основні причини та події, що призвели до нещасних випадків зі 
смертельним наслідком у найбільш травмонебезпечному виді економічної 
діяльності – будівництві та промисловості будівельних матеріалів; 

основні професії за найбільш травмонебезпечною подією.  
Аналіз даних щодо смертельного травматизму в Україні показав, що 

будівельна галузь займає третє місце після вугільної промисловості та 
соціально-культурної сфери за кількістю загиблих, на неї припадає понад 12 % 
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нещасних випадків з тяжким та смертельним наслідком. Якщо в цілому по 
країні спостерігається тенденція щодо суттєвого зменшення загального та 
смертельного травматизму, то в такій травмонебезпечній галузі, як будівництво 
та виробництво будівельних матеріалів відмічаються повільні темпи зниження 
рівня травматизму, а в окремі роки – навіть його збільшення.  

Така ситуація потребує суттєвих змін в управлінні охороною праці в цій 
галузі. Одним із шляхів вирішення цієї проблеми є поглиблене вивчення 
виробничого травматизму з тяжким та смертельним наслідком у будівельній 
галузі, виявлення проблемних питань, що потребують додаткових наукових 
досліджень, встановлення небезпек та небезпечних ситуацій на виробництві та 
розробка заходів, направлених на усунення цих небезпек.  

Нещасні випадки на виробництві, аварії, що супроводжуються 
травмуванням працівників, скороченням тривалості життя, шкодою здоров’ю, 
є наслідком прояву небезпек. Якщо при вивченні травматизму наслідки прояву 
небезпек визначати як шкоду, то кожен окремий вид шкоди буде мати своє 
кількісне вираження, наприклад, кількість загиблих, поранених чи хворих.  

Найбільш універсальний кількісний метод визначення шкоди — це 
вартісний, тобто визначення шкоди за грошовим еквівалентом. Другою, не 
менш важливою характеристикою небезпеки, а точніше – мірою можливої 
небезпеки є частота, з якою вона може проявлятись, або ризик. Відповідно до 
ДСТУ 2293-99, ризик – це ймовірність заподіяння шкоди з урахуванням її 
тяжкості. Оскільки поняття ймовірності та ризику неодмінно потребує 
доповнення (ризик чого), то говорити просто про ризики є некоректним. Це 
повязано з тим, що ризик як кількісну характеристику реалізації небезпек 
можна використовувати для оцінки стану умов праці, економічних збитків, що 
визначаються нещасним випадком або професійним захворюванням. Для 
оцінки ризику настання нещасних випадків на виробництві  використовується 
кількісна характеристика дії небезпек, тобто кількість нещасних випадків, 
кількість нещасних випадків зі смертельним наслідком, що сталися через дію 
на людину конкретної небезпеки (електричний струм, дія предметів, що 
рухаються та обертаються, тощо). Саме тому, коли використовують термін 
“ризик” додають, саме чого: “ризик аварії”, “ризик настання нещасного 
випадку”, “ризик втрати працездатності” тощо. При цьому ризик 
інтерпретують як математичне очікування збитків, що виникають при аваріях, 
катастрофах тощо, та визначають як добуток імовірності події на величину її 
наслідків за формулою: 

∑≡
n

RiYiR  

 де RMO – рівень ризику, виражений через математичне очікування збитків.  
Ризик (R), в основному, оцінюється ймовірнісною характеристикою та 

визначається як відношення кількості подій з небажаними наслідками (п) до 
їх максимально можливої кількості (N) за конкретний період часу [95].  



119 
 

Ризик смертельного травмування працівників в Україні і в будівельній 
галузі (R) — визначали за формулою як відношення кількості загиблих в країні 
або в галузі (n) до кількості працюючих (N):  

 
R=n/N 

 
Статистичні дані щодо травматизму на виробництві в Україні за період з 

2001…2010 рр. свідчать, що у 2005 році було смертельно травмовано на 
будівництві 134 особи. При цьому наразитись на небезпеку міг кожен із 
загальної кількості працюючих на будівництві в цей період, тобто 520 тис осіб. 
Тому числове значення ризику смертельного травмування працівників на 
будівництві в 2005 році, визначене за формулою, дорівнює 2,6 10-4. Це означає, 
що з кожної ста тисяч працюючих на будівництві в 2005 році загинуло 26 осіб, 
а в Україні в цьому ж році з кожної ста тисяч працюючих загинуло 8 осіб. 

Результати розрахунків ризику смертельного травматизму в Україні та на 
підприємствах будівельної галузі представлено на рис. 5.2. 

 

 
 

Рис.5.2. Ризик смертельного травмування в Україні та будівельній галузі 
 

З рис 5.2 випливає, що за період з 2001 по 2010 роки ризик смертельного 
травмування працівників в Україні зменшився вдвічі, а ризик смертельного 
травматизму в будівельній галузі залишився майже на тому ж самому рівні. В 
кожному з найбільш травмонебезпечних регіонів України, такому, як Донецька, 
Луганська та Дніпропетровська області, будівельна галузь за рівнем тяжкого та 
смертельного травматизму займає третє місце. Серед тяжко травмованих та 
загиблих на будівництві 15 % складає молодь, тобто працівники у віці від 15 до  
35 років. 

Аналіз смертельного травматизму в будівельній галузі за кодами видів 
економічної діяльності за останні 6 років (2005…2010 рр.) показав, що близько 
85 % нещасних випадків з тяжким та  смертельним наслідком зареєстровано за 
Секцією F „Будівництво” (код КВЕД 45), що включає: підготовчі роботи до 

Ри
зи
к,

 1
0-4
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будівництва, загальне та спеціалізоване будівництво будівель та споруд, 
монтаж будівельних конструкцій, роботи з облаштування будинків, роботи з 
завершення будівництва тощо. Інші нещасні випадки зі смертельним наслідком 
(13,7 %) припадають на код КВЕД 26 – Виробництво іншої неметалевої 
мінеральної продукції.  

З огляду на вищезазначене, необхідно зауважити, що основною метою 
оцінки ризику є отримання достовірних кількісних показників для ефективного 
управління процесом забезпечення безпеки виробництва та розробки 
практичних рекомендацій щодо профілактики виробничого травматизму. 

Оскільки найбільшу кількість нещасних випадків зі смертельним 
наслідком пов’язано з видом економічної діяльності (код КВЕД 45), саме для 
цього виду було визначено основні події, причини травмування, небезпечні 
професії та ризик виникнення нещасних випадків зі смертельним наслідком за 
вказаними показниками. Відомості щодо подій та причин нещасного випадку 
кодовано в таблицях відповідно до класифікації, що зазначена в                
НПАОП 0.00 - 6.02-04. 

В структурі подій, що призводять до нещасних випадків зі смертельним 
наслідком за видом економічної діяльності (код КВЕД 45), у 2005…2010 роках 
майже 90 % становлять 5 основних подій (табл. 5.2). Найбільш небезпечною 
подією в будівельній галузі за видом економічної діяльності (код КВЕД 45) є 
„падіння потерпілого”, питома вага загиблих через цю подію становить 35,6 %, 
у тому числі через „падіння з висоти” – 31,2 %.  

Таблиця 5.2 
Ризик тяжкого та смертельного травмування працівників 
за видами подій, що призвели до нещасних випадків 

 
Частка загиблих, % 
Роки  

Вид події 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Середній 
показник 

Ризик 
смертель-
ного трав-
мування  

Падіння потер-пілого 
(у т. ч. і з висоти, під 
час пересування, в 
ємність, яму) 

36,3 32,6 33,6 36,6 36,4 42,6 35,6 0,7 10-4 

Дорожньо-транспо-
ртна пригода (у тому 
числі наїзд 
транспортних 
засобів) 

20,9 27,7 27,2 17,3 17,1 23,2 22,7 0,2 10-4 

Падіння, обрушення, 
обвалення споруд, 
предметів, матеріалів, 
породи, грунту 

22,0 20,7 20,4 19,3 12,1 13,9 18,6 0,4 10-4 

Дія предметів та      
деталей, що рухають-
ся, розлітаються, 
обертаються 

7,7 7,0 7,7 8,4 15,7 9,3 8,9 0,14 10-4 

Ураження електрич-
ним струмом 5,5 3,7 4,7 2,4 3,6 1,8 3,6 0,09 10-4 
Інші події 7,7 8,3 6,4 16,1 15,0 9,3 10,6  
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Проблема травмування працівників на будівництві внаслідок падіння з 
висоти актуальна для багатьох країн світу. В Німеччині внаслідок падіння 
працівників щорічно відбувається майже 27 % усіх нещасних випадків з тих, 
що підлягають реєстрації. В 2007 році на будівельних майданчиках у Німеччині 
відбулось 11 000 падінь з висоти та 25 000 випадків падіння робітників, які 
випадково оступились, спіткнулись, просто підсковзнулись на робочому місці 
або на шляху до нього. 

Падіння працюючих з висоти має місце як під час спорудження нових 
об’єктів, так і під час експлуатації, технічному обслуговування, поточного 
ремонту, енергетичного переоснащення, модернізації та капітального ремонту 
існуючих будівель та споруд тощо. 

Ризик як ймовірність появи певної негативної події, що призводить до 
травмування працівників при виконанні робіт за конкретним видом економічної 
діяльності, визначали для основних травмонебезпечних подій, причин та 
професій за формулою визначення ризику смертельного травмування 
працівників (табл. 5.3). 

Таблиця 5.3 
Ризик загибелі працівників через падіння з висоти за причинами травмування 

 
Частка загиблих, %  

Причина 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 Середнє 

Ризик смер-
тельного 
травмування 
за причиною 

Порушення трудо-
вої та виробничої 
дисципліни  

8,7 25,6 32,1 21,4 31,8 25,8 24,9 0,15 10-4 

Невиконання 
вимог інструкцій з 
охорони праці 

6,9 12,3 17,4 12,2 8,3 12,9 15,0 0,9 10-5 

Незастосування 
засобів індивіду-
ального захисту  

17,2 18,5 8,7 9,8 23,2 6,8 18,4 0,11 10-4 

Недосконалість 
технологічного 
процесу 

0,0 6,4 5,7 5,4 4,5 6,4 5,0 0,3 10-5 

Неякісне розроб-
лення або відсут-
ність проекттної 
документації 

8,7 6,4 5,7 1,8 0,0 4,5 4,5 0,26 10-5 

Порушення техно- 
логічного процесу 3,4 4,6 11,6 9,8 6,0 4,0 4,5 0,26 10-5 
Інші причини 62,0 38,6 36,2 51,8 34,5 51,5 40,0  

 
Найвищий рівень ризику настання нещасного випадку зі смертельним 

наслідком за видом економічної діяльності – код КВЕД 45 реєструвався за 
подією «падіння з висоти» та дорівнював 0,7 10-4, тобто кожен працівник із 
10 000 працюючих  за даним видом економічної діяльності міг наразитись на 
таку небезпеку.  

Аналіз причин загибелі працівників у будівельній галузі показав, що 
головне місце серед причин займає організаційна складова, яка становить 
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71,4 %. До структури організаційних причин, що призводять до травмування 
працівників через падіння з висоти, значний вклад вносять 5 організаційних 
причин.  

Вагомість впливу організаційних складових на смертельний травматизм 
через падіння потерпілих з висоти доводиться тим, що майже 25,0 % нещасних 
випадків зі смертельним наслідком відбувається через порушення трудової та 
виробничої дисципліни, 18,4 % – через незастосування потерпілими засобів 
індивідуального захисту (за їх наявності), 5,0 % – недосконалість 
технологічного процесу, по 4,5 % стається з причин неякісного розроблення або 
відсутності проектної документації та порушення технологічного процесу. 
Найвищий ризик нещасного випадку зі смертельним наслідком через падіння з 
висоти (0,15·10-4) реєструється з причин порушення трудової та виробничої 
дисципліни (табл. 5.3). 

Кожна помилка людини – це наслідок її діяльності або бездіяльності. 
Аналіз матеріалів нещасних випадків в частині визначення осіб, дії або 
бездіяльність яких призвела до виникнення нещасних випадків з тяжким та 
смертельним наслідком, показав, що тільки 8 % випадків сталися з вини 
потерпілого, у виникненні 43 % випадків винуватцями були інші особи, а в 
44 % – винуватцями були як потерпілі, так і інші особи; найчастіше це – особи, 
які відповідно до своїх посадових обов’язків зобов’язані були забезпечити 
безпеку виробничих процесів. Наведене дає підставу для висновків, що 
особлива роль у профілактиці травматизму на будівельних майданчиках, 
особливо при виконанні робіт за видом економічної діяльності – код КВЕД 45 
належить роботодавцям.  

Однією з вагомих причин, що призводить до травмування на виробництві, 
є недотримання норм трудового законодавства. Результати досліджень щодо 
травмування працівників на будівництві за видом економічної діяльності (код 
КВЕД 45) показують, що відсоток загиблих працівників, які перебували на 
робочому місці в стані алкогольного сп’яніння, становить 18,0 %. Серед 
загиблих через падіння з висоти майже третина з них була в стані алкогольного 
сп’яніння. Статистика свідчить, що нещасні випадки зі смертельним наслідком 
до 71,4 % відбуваються, в основному, на підприємствах приватної власності, 
керівники яких приділяють недостатньо уваги навчанню, інструктажу, 
забезпеченню спецодягом та іншими засобами захисту.  

Наведені дані свідчать про те, що, з одного боку, окремі власники підприємств 
або уповноважені ними органи не в змозі правильно організувати працю 
працівників, забезпечити трудову й виробничу дисципліну, неухильно 
додержуватись законодавства про працю та правил охорони праці. А по-друге, 
високий рівень травматизму в будівельній галузі пов’язаний із суттєвим 
зниженням ефективності системи охорони праці в галузі та надлишком робочої 
сили, особливо осіб низького рівня кваліфікації, невимогливих до умов праці 
(табл. 5.4). 
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Таблиця 5. 4 
Ризик загибелі працівників через падіння з висоти за професією 

 

Питома вага,% 

Професія, код 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Середнє 

Ризик 
травмування 
за професією

будівельник-
покрівельник, 712 17,2 32,3 29,0 20,2 15,9 29,3 24,7 1,2 10-4 

Електромонтажник 7241 13,8 13,8 23,2 21,4 18,1 9,8 17,8 0,9 10-4 
Бетоняр 7123 6,9 16,9 7,2 10,7 4,6 17,1 10,8 0,5 10-4 
Електрогазозварник 7212 13,8 7,7 5,8 13,1 20,4 4,9 10,5 0,5 10-4 
різноробочий 93 13,8 3,1 17,4 6,0 11,4 14,6 10,2 0,5 10-4 
Інші професії 34,5 26,3 17,4 28,6 70,4 75,7 26,0  

 
З таблиці 5.4 видно, що найбільша кількість смертельно травмованих 

випадків за видом економічної діяльності (код КВЕД 45) припадає на 
працівників таких груп професій, як: будівельник-покрівельник будівель та 
споруд (код професії – 712) – 24,7 %, механік та монтажник електричного 
устаткування (код професії – 724) – 17,8 %, бетоняр – 10,8 %, зварник (код 
професії – 721) – 10,5 %, робітник найпростіших професій у будівництві 
(різноробочий) (код професії – 93) – 10,2 % . 

Проведено кількісну оцінку ризику, визначено ризик загального та 
смертельного травматизму в одній з найбільш травмонебезпечних галузей – у 
будівництві та досліджено тенденції його змін в період з 2001 по 2010 роки. 
Кількісно оцінено ризики за основними подіями та причинами, що 
безпосередньо призводять до виникнення нещасного випадку зі смертельним 
наслідком при виконанні робіт за конкретним видом економічної діяльності – 
код КВЕД 45. Оскільки травматизм розглядається як складне і багатофакторне 
явище за своєю природою, яке характеризується певними параметрами, то під 
час проведення аналізу нещасних випадків необхідно враховувати, як правило, 
не один, а декілька факторів. Найкраще цей вплив ураховується при побудові 
логічних дерев відмов. Виявлення факторів, що впливають на виробничий 
травматизм, та встановлення залежності його від зміни цих факторів дозволить 
розрахувати ймовірності різних комбінацій випадкових величин і, як наслідок, 
прогнозувати можливість виникнення небезпечних подій та визначати заходи 
профілактики нещасних випадків на виробництві. 
 

5.2.2 Методичні підходи до аналізу і прогнозуванню виробничого 
травматизму  

 
Різні аспекти і методичні підходи до аналізу  виробничого травматизму, 

пов’язані з виконанням робіт на висоти, знайшли відображення у наукових 
працях вітчизняних вчених. Романенко Н.В. досліджувала нещасні випадки, що 
трапились через падіння потерпілого, з урахуванням висот, на яких працівники 
проводили роботи [96], дослідженню причин смертельного травматизму через 
падіння потерпілого з висоти при виконанні будівельно-монтажних робіт і 
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обслуговуванні автотранспорту у сільському господарстві присвячена робота 
Сліпачука А.О. [97], особливостям виконання робіт на висоті, а саме роботі на 
покрівлях – стаття  Лесковця В.І. [98], питанням безпеки праці при роботі на висоті 
- Левченко В.І [99] та інші. Однак, питанням системного аналізу нещасних випадків 
через падіння потерпілого з висоти в будівельній галузі приділялось недостатньо 
уваги. 

 
5.2.3 Системний підхід до прогнозування виробничого травматизму в 

будівельній галузі 
 

Нещасні випадки на виробництві з позицій системного підходу 
розглядаються як складна система, яка складається з 3-х підсистем «працівник – 
машина – середовище». Підсистема «працівник» розглядає робітника на робочому 
місці як об’єкт, на який негативного впливають численні і органічно 
взаємопов’язані між собою фактори виробничого середовища, так і як ініціатора 
виникнення небезпек. Некомпетентність працівника, невідповідність  його знань і 
здібностей роботі, що він виконує, призводить до помилок, невірних дій і як 
наслідок до нещасних випадків і аварійних ситуацій. Тільки досліджуючи 
взаємозв’язки і взаємозалежність цих факторів можна передбачати можливі 
наслідки їх впливу. Аналітичний висновок щодо наявності зв’язків і залежностей 
можливо зробити з використанням методів математичної статистики. 

Аналіз нещасних випадків на виробництві з тяжким і смертельним 
наслідками за видами подій, показав, що не всі події в однаковій мірі 
призводять до настання нещасних випадків. Серед найбільш небезпечних подій 
настання нещасних випадків на виробництві подія «падіння з висоти» займає 
друге місце в структурі подій, що призводить до нещасних випадків. В України 
щорічно внаслідок падіння потерпілого з висоти гине понад 9,0 % від загальної 
кількості смертельно травмованих в країні. Як показали проведені нами 
дослідження найвищий рівень смертельного травматизму через падіння з 
висоти реєструється в будівельній галузі до 26,8 % від загальної кількості 
загиблих в галузі.  

Відповідно до НПАОП 0.00-1.15-07 роботи на висоті відносяться до робіт 
підвищеної небезпеки і до їх виконання допускаються особи, які пройшли 
професійний добір, медичний огляд, спеціальне навчання і перевірку знань з 
охорони праці [100]. В статті 17 Закону України «Про охорону праці» 
зазначено, що роботодавець зобов'язаний за свої кошти забезпечити 
фінансування та організацію проведення попереднього (під час прийняття на 
роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів 
працівників, зайнятих на важких роботах і роботах зі шкідливими чи 
небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі 
[101]. 

Для з’ясування наявності причино-наслідкого зв'язку виробничого 
травматизму з тяжким і смертельним наслідками через падіння потерпілого з 
висоти у будівельній галузі було проведено аналіз виробничого травматизму за 
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критеріями оцінювання причинами настання нещасних випадків і станом 
професійної підготовки. 

Як показали проведені дослідження в структурі причин, що призводять до 
настання нещасних випадків на виробництві з тяжким і смертельним наслідком 
через падіння з висоти, переважає організаційна складова, яка протягом 2005…2012 
років знаходилась в межах від 63,6 % до 71 % (рис.5.3). 

 

 
 

Рис.5.3. Розподіл  причин травмування через падіння з висоти 
 
Серед організаційних причин найбільший внесок у настання нещасних 

випадків з тяжким і смертельним наслідком через падіння з висоти вносять такі 
її складові як порушення трудової і виробничої дисципліни (код 24) і 
незастосування засобів індивідуального захисту (код 22) (рис.5.4).  

 

 
Рис. 5.4. Динаміка змін найбільш травмонебезпечних причин 

 
Прогнозний показник травмованих зі смертельним наслідком через 

падіння з висоти внаслідок порушення трудової і виробничої дисципліни в 
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загальній кількості травмованих внаслідок організаційних причин, визначений 
за рівнянням, наведеним нижче, становить 37 %: 

 
 

 
При дослідженні загиблих через падіння з висоти за віком потерпілих 

було встановлено, що найбільша кількість загиблих реєструється серед 
працівників віком 50…54 роки. Під час аналізу травматизму через падіння з 
висоти ще й за причинами травмування було встановлено, що внаслідок 
організаційних причин найбільша нещасних випадків зі смертельним наслідком 
стається з працівниками віком 45…49 років (понад 16,0 %), при цьому рівень 
травмування молодих працівників віком 20…24 і 30…34 роки знаходиться на 
рівні 12,0 % (рис.5.5).  

 

 
Рис.5.5. Розподіл загиблих через падіння з висоти за віком  

 
Порушення молодими працівниками, які тільки пройшли навчання,  

виробничої дисципліни, в тому числі невиконання вимог інструкцій з охорони 
праці, незастосування засобів індивідуального захисту стається в тих випадках, 
коли вони ще не мають необхідного досвіду роботи, не вміють правильно 
орієнтуватись у небезпечній ситуації. Працівники старших вікових груп 
покладаються на свій досвід і нехтують правилами безпеки. Крім цього, до 
виконання робіт на будівельних майданчиках часто залучаються працівники без 
професійної підготовки, а до виконання робіт на висоті - без спеціального 
навчання з охорони праці. При аналізі матеріалів спеціального розслідування 
нещасних випадків, що сталися через падіння потерпілого з висоті, було 
встановлено, що в порушення вимог НПАОП 0.00-1.15-07 окремі працівники 
були допущені до виконання робіт на висоті без проходження спеціального 
навчання і перевірки знань з охорони праці.  

Для визначення зв’язку між рівнем виробничого травматизму зі 
смертельним наслідком через падіння потерпілого з висоти і кваліфікаційною 
підготовкою  працівників, тобто проходженням або не проходженням 
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спеціального навчання з охорони праці (якісна альтернативна ознака) 
використовували бісеріальний коефіцієнт кореляції . 

 

 
 

де  середня ознака за першою альтернативною групою; 
 середня ознака за другою альтернативною групою; 
середнє квадратичне відхилення за обома групами; 

 
  

 ордината нормальної кривої, яка ділить її площу у відношенні  :  
Дані для розрахунку бісеріального коефіцієнту кореляції наведено в 

таблиці 5.5. 
Таблиця 5.5 

Розподіл загиблих через падіння з висоти за кваліфікаційною підготовкою 
 

Рівень травматизму Y, % Навчання 
працівників 6…15 16…25 26…35 36…45 Разом 

Проходили  10 17 35 42 104 
Не проходили 6 22 0 0 28 
Разом   f 16 39 35 42 132 

 
На підставі наведених в таблиці 1 даних визначили середні ознаки  

та інші показники необхідні для визначення бісеріального коефіцієнту 
кореляції: 

 

 
 

; 
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. 
 

Бісеріальний коефіцієнт кореляції вказує на достатньо щільний зв'язок 
між рівнем виробничого травматизму зі смертельним наслідком через падіння 
потерпілого з висоти і проходженням спеціального навчання з охорони праці.  

Використання системного підходу при аналізі виробничого травматизму 
зі смертельним наслідком через падіння працівника з висоти в будівельній 
галузі і методів математичної статистики дозволило визначити щільність 
зв'язку між кваліфікаційною підготовкою працівників і рівнем виробничого 
травматизму. 

 
5.3  НАФТОГАЗОВИДОБУВНА   ПРОМИСЛОВІСТЬ 

 
5.3.1 Дослідження стану травматизму на підприємствах 

нафтогазовидобувній  промисловості 
 

Нафтогазовидобувна галузь (далі – НГВП) є стратегічною галуззю, що 
забезпечує економічну та енергетичну безпеку кожної держави. Одним із 
найважливіших напрямів її розвитку українські вчені вважають забезпеченість 
країни власними ресурсами, зокрема нафтою. Велика кількість країн залежить 
від імпорту цієї сировини, і Україна не є винятком. Cвітова криза спонукає 
людство до ефективного та економного використання нафти. Україна є однією 
з тих держав, яка задовольняє лише незначну частину власного попиту на 
паливно-енергетичні ресурси шляхом власного видобутку нафти та газу, що 
свідчить про значну залежність країни від імпортного постачання 
енергоресурсів. Фахівці з питань енергетики більшості країн, в тому числі і 
України вважають, що від розвитку нафтогазовидобувної промисловості, 
геологорозвідки значною мірою залежить енергетична безпека держави [102]. 

Практично усім виробництвам НГВП  притаманні значні ризики настання 
нещасних випадків, тому актуальними залишаються дослідження стану 
травматизму на підприємствах нафтогазовидобувної промисловості. За даними 
Міжнародної організації праці у світі щорічні втрати, спричинені виробничим 
травматизмом, еквівалентні кільком відсоткам світового валового внутрішнього 
продукту [103].  

Для визначення тенденцій виробничого травматизму на підприємствах 
НГВП за 2006…2011 рр. проаналізовано звіти органів Держгірпромнагляду 
України (за формою 4-ЗТ) та матеріали спеціального розслідування нещасних 
випадків, які надійшли до ДУ «ННДІПБОП» за досліджуваний період. 
Результати узагальнення та аналізу даних звітів (за формою 4-ЗТ) свідчать, що 
у 2011 році порівняно з 2010 роком рівень загального травматизму в НГВП зріс 
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на 45 %, а рівень травматизму зі смертельним наслідком навпаки знизився на 
33 %  (табл. 5.6). 

Таблиця 5.6. 
Стан травматизму в нафтогазовидобувній промисловості, 

 геологорозвідці за 2006…2011 рр. 
 

Роки Кількість потерпілих, осіб 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Загальний травматизм 49 37 37 28 20 29 

 т.ч. зі смертельним наслідком 6 10 8 7 3 2 
 
Дослідження динаміки змін рівня ризику загального травматизму в НГВП 

та в Україні в цілому за 2006…2011 рр. показали різний характер змін цих 
показників. Так, для України характерною є тенденція щодо зниження рівня 
ризику загального травматизму, а для НГВП навпаки – зростання (рис. 5.6). 

З метою визначення показників ризику загального травматизму, в тому 
числі зі смертельним наслідком в НГВП на перспективу (2012…2013 рр.) 
застосовували найбільш поширений метод екстраполяції на основі 
аналітичного вирівнювання рядів динаміки. Загальну тенденцію зміни 
травматизму визначали як за фактичними даними так і за допомогою способу 
вирівнювання рядів динаміки – ковзної середньої. Для відображення зміни у 
часі показників ризику загального травматизму та травматизму зі смертельним 
наслідком в НГВП було побудовано графіки для фактичних показників ризику 
травматизму в галузі та вирівняних рядів динаміки, вибрано математичні 
рівняння (тренди) для обчислення теоретичних (прогнозних) показників ризику 
за межами досліджуваного ряду динаміки (рис. 5.6). 

 

 

 
Рис.5.6. Динаміка ризику загального травматизму 
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Досліджуваний динамічний ряд був вирівняний за рівнянням параболи 
другого порядку та має такий вигляд : 

y = ax2 + bx + c, 
де y – ризик; 
    х – часовий період; 
    a, b, c – коефіцієнти. 

– для фактичних даних ризику загального травматизму в НГВП : 
 

y = 0,020x2 - 0,182x + 0,743; 
 

– для вирівняного ряду динаміки: 
 

y = 0,017x2 - 0,170x + 0,755. 
 
Підставивши значення х в рівняння фактичних даних ризику загального 

травматизму в НГВП матимемо прогноз травматизму на 2012 рік – 0,45⋅10-3. 
Прогнозний показник на 2012 рік становить за рівнянням вирівняного ряду 
динаміки – 0,4⋅10-3. 

Прогнозний показник на 2013 рік за рівнянням фактичних даних ризику 
загального травматизму в НГВП становив  – 0,57⋅10-3, а за рівнянням для 
вирівняного ряду динаміки – 0,48⋅10-3. 

При незмінних умовах в 2013 році очікується перевищення ризику 
загального травматизму в НГВП  над  рівнем середнього ризику загального 
травматизму в Україні.  

У 2011 році ризик загального травматизму зріс за рахунок збільшення 
кількості травмованих осіб при зменшенні кількості працюючих. Найвищий 
рівень ризику загального травматизму в НГВП (0,6⋅10-3) спостерігався в 2006 
році, найменший (0,3⋅10-3) – в 2010 році. 

Характер зміни тенденції ризику травматизму зі смертельним наслідком в 
НГВП і в Україні в 2006…2011 рр. представлено на рис. 5.7. 

 

 
Рис.5.7. Характер зміни тенденції ризику травматизму зі смертельним 

наслідком 
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Найвищий рівень ризику травматизму  зі смертельним наслідком в НГВП 
(0,12⋅10-3) спостерігався в 2007 році, найнижчий ( 0,03⋅10-3) – у 2011 році.  

Нещасні випадки з тяжким та смертельним наслідком на підприємствах в 
НГВП сталися в тих областях України, де здійснюється 90 % видобутку нафти і 
газу дочірніми підприємствами Національної акціонерної компанії «Нафтогаз 
України», а саме: в Полтавській, Донецькій, Івано-Франківській та 
Тернопільській областях [104] (рис. 5.8). 

 

 
Рис.5.8. Розподіл кількості нещасних випадків в НГВП  по регіонам 

України 
 

Базуючись на результатах аналізу статистичних даних та матеріалів 
розслідування нещасних випадків на виробництві, встановлено основні види 
подій і причин, що призвели до настання нещасних випадків з тяжким та 
смертельним наслідком. 

Нещасні випадки на виробництві стались через пригоди на транспорті 
(25 %), падіння потерпілого (25 %), дію предметів, що розлітаються в 
результаті вибуху або руйнування приладів, посудин, що перебувають під 
тиском, у вакуумі (25 %), ураження електричним струмом у разі доторкання до 
ліній електропередачі та обірваних проводів (25 %). 

Основною причиною настання нещасних випадків в НГВП  є організаційна 
– порушення трудової і виробничої дисципліни, а саме – невиконання вимог 
інструкцій з охорони праці (50 %) та порушення правил дорожнього руху 
(25 %) (рис.5.9). Через організаційну причину травмовано осіб таких професій: 
бурильник, машиніст та керівник. 

 
Рис.5.9. Структура причин нещасних випадків в НГВП 
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Визначено тенденцію змін, математичні рівняння та прогнозні показники 
рівня ризику загального травматизму, в тому числі зі смертельним наслідком в 
нафтогазовидобувній промисловості на 2012…2014 роки. Встановлено високий 
рівень організаційної складової у настанні нещасних випадків в галузі, що 
свідчить про низький рівень технологічної дисципліни та недостатню увагу з 
боку посадових осіб до стану справ із охорони праці на робочих місцях. 
Результати проведених досліджень вказують на необхідність розроблення та 
впровадження на підприємствах НГВП додаткових заходів контролю за 
дотриманням трудової та виробничої дисципліни, особливо дотримання вимог 
інструкцій з охорони праці та правил дорожнього руху з метою запобігання 
нещасним випадкам, що стаються з організаційних причин. 

 
5.3.2 Кількісна оцінка ризику виникнення аварії на об'єктах підвищеної 

небезпеки 
 

Аналіз ризику потенційних аварій і надзвичайних ситуацій на об'єктах 
підвищеної небезпеки є однією з головних проблем забезпечення промислової 
безпеки. Ризик виникнення аварій на підприємствах нафтогазової, хімічної, 
інших галузей економіки зростає з кожним днем через зменшення проектного 
ресурсу технологічного обладнання. Саме тому найактуальніша проблема 
промислової безпеки привертає увагу спеціалістів різних галузей науки та 
техніки. 

З метою подолання негативних тенденцій у промисловості в 2001 році 
прийнято Закон України “Про об’єкти підвищеної небезпеки”, який зобов’язав 
суб’єктів підприємницької діяльності, у власності або користуванні яких є 
об'єкт підвищеної небезпеки, розробляти та складати спеціальний документ - 
декларацію безпеки об'єкта підвищеної небезпеки [105]. Для розроблення 
декларації безпеки суб'єкту господарської діяльності необхідно провести 
дослідження ступеня небезпеки та оцінки рівня ризику виникнення аварій (далі 
– рівня ризику), що пов'язані з експлуатацією цього об'єкту, з метою виявлення 
„слабких місць” і розроблення комплексних заходів щодо запобігання аваріям, 
а також забезпечення готовності до локалізації, ліквідації аварій та їхніх 
наслідків [106].  

Визначення ризику, тобто ступеня ймовірності певної негативної події, 
здійснюється на підставі “Методики визначення ризиків та їх прийнятих рівнів 
для декларування об'єктів підвищеної небезпеки”, затвердженої наказом 
Мінпраці України від 04.12.2002 р № 637 (далі – методика) [107]. Методика 
використовується для розроблення декларацій безпеки об'єктів підвищеної 
небезпеки.  

При розробленні декларації безпеки проводять аналіз небезпеки; при 
цьому з'ясовують причини, котрі призводять до виникнення та розвитку аварій. 
Як показує практика, аварія характеризується комбінацією випадкових подій, 
що виникають з різною частотою на різних стадіях виникнення та розвитку 
аварії. Для виявлення зв’язків „причина-наслідок” між цими подіями 
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використовують логіко-графічні методи аналізу “дерево подій” та “дерево 
відмов”[108]. Для аналізу “дерев відмов” та “дерев подій” використовують 
комп’ютерні програми, наприклад, із кодом IRRAS. 

Сценарій аварії у вигляді “дерева подій” відображає послідовності подій, 
які виходять з основної – ініціюючої події, тобто  розвиток аварії з першого 
моменту її утворення до виникнення вражальних факторів (кінцеві стани 
„дерева подій”). Для аналізу можливих причин виникнення аварійної ситуації 
та розрахунку її ймовірності використовують “дерево відмов”. У “дереві 
відмов” відображаються комбінації відмов, несправності обладнання, 
устаткування, арматури, інцидентів та помилок персоналу. 
Зазначена методика була використана автором для кількісної оцінки ризику 
виникнення аварії на об'єкті підвищеної небезпеки нафтопереробного 
підприємства. 

Оцінка ризику включає аналіз імовірності, аналіз наслідків та їхнього 
сполучення. Визначення ймовірності реалізації найімовірнішого та 
небезпечного сценарію на об'єкті підвищеної небезпеки нафтопереробного 
підприємства проведено за декілька етапів відповідно до методики. По-перше, 
проаналізовано чисельні аварії, котрі виникали на аналогічних об’єктах. При 
цьому з’ясовано, що крупні аварії на нафтогазовидобувних підприємствах, в 
основному, пов’язані з руйнуванням трубопроводів, ємностей нафти чи 
нафтопродуктів та викидами з технологічного обладнання 
вибухопожежонебезпечних речовин, що супроводжувалися наступним вибухом 
і пожежею. 

По-друге, проаналізовано причини аварій та з’ясовано можливі причини 
виникнення цих аварій, виділено з них ті, що викликають аварії з виходом за 
межі підприємства та призводять до ураження населення, завдання шкоди 
третім особам настання аварії, є відмова обладнання внаслідок фізичного зносу, 
корозії, механічного пошкодження, температурних деформацій та ін. При 
аналізі можливих причин настання та умов розвитку аварій виділено ініціюючі 
події, що призводять до настання та розвитку аварій. 

Визначено ті блоки чи установки, на яких можливі аварії з найбільшим 
викидом небезпечних речовин. Усе обладнання нафтопереробного 
підприємства було поділено на декілька типів відповідно до конструктивних 
особливостей та фізико-хімічних процесів, які в них відбуваються: резервуари 
(ємності) для зберігання нафтопродуктів, трубопроводи, компресори.  

При аналізі наведених у ПЛАС даних було встановлено, що  аварією з 
найбільш вражальними наслідками на об'єкті підвищеної небезпеки є аварія, 
яка супроводжується розгерметизацією резервуара з подальшим повним його 
руйнуванням і розливом нафти (ініціююча подія). Зазначена аварія може 
призвести до нещасних випадків з тяжкими наслідками як на об’єкті 
підвищеної небезпеки, так і за межами об’єкту. Схему виникнення та розвитку 
аварійної ситуації наведено на рис. 5.10. 
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Рис. 5.10. Схема виникнення та розвитку аварійної ситуації 
 
По-третє, визначено кількісні показники настання аварії. Для кількісного 

визначення ймовірності виникнення цієї аварії використано метод побудови 
“дерева подій”.  

При побудові дерева подій розгерметизації резервуара з подальшим 
повним його руйнуванням і розливом нафти (далі – дерево подій „RRAZ”) 
враховували, що розгалуження горизонтальної лінії відображає успішне 
виконання дій з ліквідації аварії (верхня гілка дерева подій), а помилкові дії 
приводять до аварійного розвитку подій з великим викидом небезпечних 
речовин, виникнення пожежі, вибуху (нижня гілка дерева подій), та визначили 
проміжні події (верхні події дерева подій) і кінцеві стани.  

Дерево подій „RRAZ” має 7 верхніх подій (тобто – це дії з локалізації 
аварії, виконання яких забезпечує зменшення її наслідків): 

ідентифікація аварії персоналом – умовне позначення „IDENT”; 
перекриття засувок для припинення надходження нафти в аварійний 

резервуар та відкачка нафти з аварійного резервуару – умовне позначення 
„PEREKL”; 

поява відкритого вогню – умовне позначення „DО-4”; 
повідомлення про аварію посадових осіб відповідно до ПЛАС та виклик 

пожежних – умовне позначення „POVID”; 
ліквідація замазученості – умовне позначення „DO-3”; 
поява відкритого вогню – умовне позначення „DО-41”; 
робота персоналу та підрозділів пожежної охорони з пожежогасіння – 

умовне позначення „DО-5”. 
Проміжні події „DО-4” та „DО-41” ідентичні, але виникають у різний час і 
враховуються в різних послідовностях.  

Утомлення металу, корозія, неспрацювання запірної арматури та 
систем контролю, ударна хвиля від аварії на інших блоках, 
помилки

Розгерметизація резервуару 

Розлив рідинної фази 

Поява відкритого вогню 

Утворення хмари 
шкідливих речовин 

Вибух на 
території об’єкту

Утворення хмари 

Вплив на населення та соціальні об’єкти 

Пожежа розливу 
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Дерево подій „RRAZ” зображено на рис. 5.11.  
Кінцеві стани – це можливі наслідки аварії, які могли б виникнути при 

розвитку аварії, залежно від того, які засоби стримування аварії (система 
сигналізації, протиаварійного захисту й локалізації аварії) застосовуються та 
від результатів їхньої реалізації. Дерево подій „RRAZ” має 5 кінцевих станів: 
 

Рис. 5.11. Дерево подій „RRAZ” 
 

OX-1  - утворення незначної хмари парів шкідливих речовин;  

OX-2  - утворення хмари парів з високою концентрацією   
шкідливих речовин; 

CP  - вибух пароповітряної суміші над розливом нафти; 
OD-1  -поява димової хмари; 
OD-2  - утворення димової хмари. 
 
Кінцеві стани OX-1, OX-2 та OD-1, OD-2 відрізняються  масштабами 

наслідків.  
Як показано на рис. 5.11, аварія, котра виникає при розгерметизації 

резервуара з подальшим повним його руйнуванням і розливом нафти може 
призвести до 28 аварійних послідовностей та 28 небезпечних кінцевих станів. У 
дереві подій „RRAZ” кінцеві стани розташовані в порядку (зверху вниз) 
збільшення кількості продукту, що „бере участь” в аварії та зростання наслідків 
аварії. 
 Для розрахунків імовірностей кінцевих станів виникнення вражальних 
факторів аварії, таких як утворення хмари шкідливих речовин, вибух 
пароповітряної суміші над розливом нафти,  пожежі та утворення димової 
хмари, необхідно визначити ймовірність проміжних подій. Проміжні події  
„DO- 3”, „PEREKL”, „DO-4”, „DO-5” – це дерева відмов, „POVID” дерево 
помилок персоналу, а ймовірність „IDENT” визначаємо з даних літератури.  
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Дерево відмов перекриття засувок для припинення надходження нафти в 
аварійний резервуар та відкачування нафти з аварійного резервуара „PEREKL” 
зображено на рис. 5.12. 

 
Рис. 5.12. Дерево відмов „PEREKL” 

 
При розрахунку ймовірності небажаної події у деревах відмов використано 

ймовірності базисних подій, отримані шляхом побудови дерева помилок 
персоналу та з літературних джерел. На достовірність кінцевих результатів 
розрахунку ймовірностей вражальних факторів аварії значно впливає 
правильність вибору ймовірностей відмов обладнання, визначення ймовірності 
помилок персоналу в  екстремальних умовах та інших значень імовірносте й 
базисних подій, що входять у дерево відмов. 

Для визначення ймовірностей кінцевих станів провели операцію 
зв’язування дерев подій, що дозволяє об’єднати дерево подій та дерева відмов в 
одну стохастичну модель, базисні події, у якій об’єднані знаками булевих 
операцій. Операція зв’язування дерев подій проводиться програмно.  

Результати розрахунку дерева подій „RRAZ” за допомогою програми 
„IRRAS” показали, що ймовірність утворення хмари парів нафтопродуктів при 
розгерметизації резервуара з подальшим повним його руйнуванням і розливом 
нафти становить Р2 = 1.581*10-4. Імовірність вибуху хмари газоповітряної 
суміші, що утворилась при випаровуванні вуглеводнів із розливу нафти 
становить Р3 = 6.351*10-7. Імовірність виникнення пожежі в місці розливу 
нафти та утворення  отруйної хмари диму становить Р5 = 2.439·10-5. Оскільки 
розрахунок дерева подій „RRAZ” проводився для аварії з найбільш 
вражальними наслідками, і яка супроводжується розгерметизацією і повним 
руйнуванням резервуара з розливом нафти, то така аварія може призвести до 
найбільшої кількості нещасних випадків з тяжкими наслідками на об’єкті 
підвищеної небезпеки. 
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Використання зазначеної методики для визначення ризику аварій на 
об'єктах підвищеної небезпеки показало, що вона має ряд недоліків і потребує 
удосконалення. Найважливішим недоліком є питання точності та достовірності 
отриманих оцінок, адже головна мета оцінки ризику аварій – це отримання 
достовірних кількісних показників. Кількісне значення ризику аварії залежить 
від правильності визначення ймовірності виникнення вражальних факторів 
аварії, тобто від побудови логічної послідовності дій щодо розвитку та 
ліквідації аварії, правильності побудови дерев відмов, точності визначення 
значень ймовірностей базисних подій та правильності врахування  помилок 
персоналу (людського фактора). Оскільки при визначенні ймовірностей 
вихідних подій розробники можуть використовувати значення ймовірностей 
базисних подій (відмов обладнання та дій персоналу під час аварії) отриманих 
із різних літературних джерел, статистичні данні або експертні оцінки шляхом 
урахування думки спеціалістів у даній галузі, то, відповідно, й результати 
можуть відрізнятись.  

 
5.3.3 Прогнозування рівня ризику на об’єктах транспорту газу 

 
Експлуатація будь-якого об'єкта підвищеної небезпеки, так чи інакше, 

супроводжується рядом інцидентів, які в окремих випадках призводять до 
виникнення аварійних ситуацій, магістральні та промислових газопроводи в 
цьому відношенні не є виключенням.  

На долю магістральних та промислових газопроводів припадає переважна 
кількість крупних аварій та відмов по всій газовій промисловості. Траси 
магістральних та промислових газопроводів часто проходять крізь 
густонаселені райони з розвинутою промисловою, транспортною і 
сільськогосподарською інфраструктурами. Аварії на цих об'єктах поряд з 
тяжкими економічними та екологічними наслідками часто супроводжуються 
соціальними втратами та людськими жертвами. Достатньо відмітити, що за 
період 1987…1995 рр. внаслідок лише чотирьох аварій на трубопроводах у 
Росії, Мексиці та Бразилії загинуло понад 2000 осіб.  

Великомасштабні екологічні втрати при руйнуванні газопроводів, у першу 
чергу, пов'язано з механічними та термічними пошкодженнями природного 
ландшафту. Від пожарів, що виникають при аваріях, вигоряють ліса та посіви 
на сотнях гектарів, вигоряє і спікається грунт, втрачаючи на багато років свої 
природні властивості. Аварії з загорянням газу при руйнуванні магістрального 
газопроводу в 1998 році в Грязовецькому и Шекснінському районах 
Вологодської області (Росія) призвели до загибелі лісу на площі 1 га [109]. 

Україна займає стратегічне положення на шляху трубопроводів, які 
проходять з Росії та середньоазіатських країн до Європи. Мережа 
трубопроводів являє собою складний просторовий об’єкт, що включає 
магістральні трубопроводи та відгалуження з переходами через природні та 
штучні перешкоди, захисні споруди, газорозподільні станції, під’їзні шляхи 
тощо, які розміщені у районах, що характеризуються різноманітними 
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інженерно-геологічними умовами [110]. Загальна довжина трубопроводів, що 
проходять територією нашої країни, складає 37 000 км. Значна частина 
трубопроводів відпрацювала свій плановий ресурс на 60…70 %, приблизно 25 
% газопроводів експлуатуються понад 20 років, 50 % — від 10 до 20 років, а 
щонайменше 5 % взагалі перевищили свій нормативний резерв — 33 роки. 
Значний термін експлуатації існуючих ліній газопроводів в Україні, їхнє 
природне старіння та несвоєчасне виконання ремонтних робіт веде до 
підвищення ризику аварій.  

Так, в Україні тільки у 2007 році сталося 2 аварії на магістральному 
газопроводі Уренгой-Помари-Ужгород у Київській та Вінницькій областях. 
Унаслідок вибухів було зруйновано дві ділянки газопроводу довжиною 30 та 22 
метра. Аварії призвели до порушення газопостачання у 54 населених пунктах. 
Пожежа знищила близько    1,5 га трав’яного масиву та 100 дерев. Причиною 
аварій було стрес-корозія та спрацьованість труб [111, 112]. 

Проблема забезпечення безпечної експлуатації трубопроводів та 
попередження виникнення аварій на газопроводах безпосередньо пов’язана з 
дослідженнями рівня небезпеки цих об'єктів на підставі кількісних методів 
оцінки ризику. 

Для проведення кількісної оцінки ризику настання аварій на газопроводах, 
отримання достовірних та точних результатів автором на підставі науково-
технічних, статистичних даних з питань розгерметизації та руйнування 
газопроводів було систематизовано та визначено можливі причини аварійних 
ситуацій на газопроводах.  

Механізми руйнування і відповідно причини аварій на газопроводах 
залежать від рівня впливу різних факторів [113…119]. Основними причинами, 
що сприяють виникненню та розвитку аварійних ситуацій на газопроводах, є:  

відмови обладнання, корозія, фізичний знос, механічні пошкодження, 
помилки при проектуванні та виготовленні газопроводу (раковини, дефекти у 
зварних з’єднаннях), ефекти стомлення металу, не виявлені при огляді; 
порушення швидкості перекачки зріджених газів, невірне спрацьовування 
запірної апаратури, перевищення навантаження на насосно-компресорному 
обладнанні, втрата керування обладнанням, відмови систем безпеки тощо; 

помилки обслуговуючого персоналу, (при підготовці обладнання до 
ремонту, проведення ремонтних та профілактичних робіт), помилки при пуску 
та зупинці обладнання (невірне включення/відключення), помилки у визначенні 
показників контрольно-вимірювальної апаратури, невірний вибір режимів 
роботи, помилки при локалізації аварійних ситуацій, недотримання 
обслуговуючим персоналом правил безпеки; 

не розрахунковий зовнішній вплив природного і техногенного характеру 
(штормові вітри й урагани, снігові замети, злива, грозові розряди, механічні 
пошкодження, диверсії); 

причини геологічного походження (посування ґрунту через активізацію 
тектонічних рухів, проявлення морозного пучення, зсування ґрунту у вигляді 
осипу та обвалу). 
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Кожну з перелічених груп причин аварійності можна деталізувати. 
Найзначніший вклад у сукупність причин руйнувань вносить якість виконання 
будівельно-монтажних робіт, до яких можна віднести дефекти зварних 
з’єднань. Частка аварійних ситуацій на магістральних газопроводах, що 
викликають корозійні процеси, за останні 10 років склала за даними різних 
авторів від 10 до 27 %. Особливу небезпеку представляють руйнування 
конструкцій за  причинами корозійного розтріскування під напругою, при 
цьому на газопроводах діаметром 1220, 1420 мм такі руйнування за 1998…2002 рр. 
складали понад половину загального числа відмов [108]. 

Зовнішня корозія суттєво залежить від типу ґрунту, його вологості та 
температури, глибини залягання труби. Тип ґрунту значною мірою 
визначається характером корозійного пошкодження і формою аварійного 
отвору: у піщаному ґрунті найчастіше відмічається виразкова корозія, у торфі – 
як глибокі плями.  

Внутрішня корозія є недостатньо вивченою, тоді як збиток, що завдає вона, 
є суттєвим. Відомо, що на інтенсивність внутрішньої корозії та тип аварійного 
викиду впливає газовий фактор та підвищена вологість газу, що  
транспортується.  

До причин аварійності, викликаних зовнішніми силовими впливами на 
стінки труб (механічні пошкодження різної природи), відносять: 

механічні удари або пошкодження трубопроводів машинами і механізмами 
при виконанні різного роду землерийних робіт, при переїзді через трубопровід 
гусеничної техніки у необладнаних місцях;  

навантаження при переміщенні зсувів, просадок від карстових процесів і 
внаслідок відтаювання вічномерзлих ґрунтів, розмиву ґрунту під 
трубопроводами та інші види ерозії ґрунтів;  

вторинні впливи від пошкодження елементів труб, що розлетілися при 
аваріях на паралельно прокладених газопроводах;  

цілеспрямовані пошкодження трубопроводів при встановленні технічних 
засобів з розкрадання  продукту, що транспортується.  

У даний час існує ряд вітчизняних та закордонних програмних комплексів 
моделювання та багато методик для розрахунку наслідків аварійних ситуацій, 
що виникають на газопроводах при миттєвому і тривалому викиді небезпечних 
речовин, пов’язаних з утворенням пожежо-вибухонебезпечних хмар. 
Використання програмного забезпечення дозволяє визначати кількісні 
показники ризику для кожного конкретного сценарію залежно від пори року, 
швидкості та направлення вітру, часу суток. Прогнозування поведінки пожежо- 
вибухонебезпечних хмар у атмосфері дозволяє попередити або знизити 
наслідки їхнього впливу на навколишнє середовище та людину. Поряд з 
численними перевагами цих методик та методів, існують і недоліки, а саме: 
жорсткі вимоги до оперативної пам’яті, складність розробки універсальних 
програм, що застосовуються для вивчення різних явищ у рамках єдиного 
підходу, тощо. 
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У даній роботі представлено алгоритм імовірнісного аналізу безпеки 
промислового газопроводу методом логічного аналізу, тобто методом „дерева 
відмов„ та „дерева подій”. Кількісні значення ймовірностей було отримано за 
допомогою інтегрованого комп’ютерного програмного продукту „IRRAS”, 
розробленого в американській науково-дослідній лабораторії INEL (м. Айдахо 
Фолс, США, у даний час існує остання версія цієї програми - SAPHIRE), який 
дає можливість створювати, аналізувати дерева подій та дерева відмов і 
виконувати математичні розрахунки [119]. Метод аналізу помилок персоналу 
дозволяє визначити причинність небажаної події або помилки. 

Технологічний газопровід (підземний) прокладений по рівнинній 
місцевості, довжина газопроводу 6300 м, внутрішній діаметр 300 мм, товщина 
стінки 6 мм. Внутрішній об’єм газопроводу становить    445,10 м3. Маса газу, 
що може виділиться при розгерметизації газопроводу, складається з кількості 
газу в секції з газопроводу з двома запірними органами при робочому тиску 
5,5 МПа та температури 293Кº і кількості газу, яке може виділиться протягом 
часу, встановленого для виявлення витоку і здійснення ручного перекриття 
запірних органів (Т= 1 година) та становить 52 841,67 кг. Маса парогазової 
фази, що може прийняти участь у вибуху, становить 7 492,4 кг.  

Основні аварійні ситуації, що виникають на газопроводі можуть бути 
пов’язані з частковим руйнуванням (розгерметизацією) газопроводу та витоком 
вибухонебезпечних речовин або повним (гільйотинним) руйнуванням 
газопроводу з максимальним викидом вибухонебезпечних речовин, вибухом та 
наступною пожежею з найтяжкими наслідками.  

Сценарії всіх можливих аварій на газопроводі представлено на рис. 5.14. 
На підставі аналізу аварійності на аналогічних об’єктах було вибрано такі 

типові сценарії: 
1. Руйнування газопроводу за повним перерізом (гільйотинний розрив 

(найменш імовірна аварійна ситуація): 
утворення повітряних хвиль стиснення у повітрі за рахунок  розширення в 

атмосфері природного газу, викинутого під високим тиском із зруйнованої 
частини газопроводу; 

утворення вогняної кулі на початковій стадії витоку газу у разі появи 
джерела займання; 

вибух; 
горіння факелу високошвидкісних струменів газу, що витікають із 

зруйнованої частини трубопроводу (при викиді ґрунту – котловинний факел). 
Найнебезпечнішим є початковий момент витоку і горіння факелу, коли 
швидкість витоку та розмір струменя максимальні, і у людей, що потрапили в 
небезпечну зону, немає часу, щоб її покинути. Тому при аваріях, що 
супроводжуються факельним горінням відстань дії, вражаючих факторів у 
багатьох випадках визначається довжиною факелу (дальністю вогневого 
впливу). 

2. Часткове руйнування (розгерметизація) газопроводу (найбільш вірогідна 
аварійна ситуація): 
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розсіювання хмари природного газу у просторі (джерело горіння газової 
хмари загоряння відсутнє);  

дифузне горіння газової хмари (вогняна куля) - об’ємне горіння незмішаної 
газової хмари з поверхні хмари. Утворюється при викиді газу в атмосферу, 
якщо джерело займання з’являється достатньо швидко (не більше 1 хвилини 
після розгерметизації), тобто газова хмара не встигає змішатись з повітрям; 

детонаційне загоряння або вибух з формуванням ударної хвилі виникає при 
горінні змішаної газової хмари з повітрям; 

горіння газової хмари в дефлаграційному режимі проходить при 
подальшому витоку газу і більшим проміжком часу до зустрічі з джерелом 
займання, тобто небезпечні ударні хвилі не утворюються.  

 

 
  

Рис. 5.13. Сценарії можливих аварій на газопроводі 
 

Вражаючими чинниками розглянутих аварійних ситуацій є: 
пожежо-вибухонебезпечна хмара; 
ударна хвиля; 
відкрите полум’я; 
вогняна куля. 
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Для кількісного визначення ймовірностей виникнення вражаючих факторів 
при найбільш вірогідній аварійній ситуації на промисловому газопроводі – 
розгерметизації газопроводу та витоку газу, використовували дерево подій. 

Дерево подій являє собою логічну діаграму, яка визначає безліч кінцевих 
станів (їхню характеристику наведено на рис. 5.14 у крайньому правому 
стовпчику), кожне з яких є реалізацією певних поєднань проміжних подій, що 
можуть вплинути на розвиток аварії при заданій вихідній події. Розгалуження 
горизонтальної лінії у межах будь-якого стовпчика таблиці означає здійснення 
(верхня гілка) або нездійснення (нижня гілка) проміжних події – подій 
верхнього рівня. 

Вихідною подією, тобто подією, що ініціює аварійну ситуацію, у нашому 
прикладі, є розгерметизація газопроводу «МGT». Сценарій аварії у вигляді 
“дерева подій” відображає розвиток аварії з першого моменту розгерметизації 
газопроводу до виникнення вражаючих факторів (кінцеві стани „дерева подій”). 

Дерево подій розгерметизації трубопроводу газу „MGT” наведено на рис. 
 5.14. 

 

 
Рис. 5.14. Дерево подій „MGT” 
 

Кінцеві стани дерева подій „MGT” мають такі значення: 
МXG – утворення пожежо- вибухонебезпечної хмари (незначний викид 

газу); 
МVG – вибух хмари газу на відкритому просторі;  
МFG – факельне горіння (або пожежа); 
МVK – вогняна куля (виникає при значному викиді газу та появи джерела 

загоряння).  
Верхні події: 
IDENT – Ідентифікація аварії. Імовірність можливих помилок персоналу 

при ідентифікації аварії „IDENT” становить 0,06 [108]. 
POVID – Повідомлення про аварію. Ймовірність помилки персоналу при 

повідомленні про аварію посадових осіб та виклику газорятувальників 
„POVID”, визначено відповідно до методики THERP, становить 0,04807 
[120,107]. 

ILOC1 - Локалізація витоку газу шляхом перекриття запірної арматури. 
FIRE – Поява відкритого вогню. 
Верхні події „ILOC1”,“FIRE” дерева подій „MGT” це вершини аналогічних 

дерев відмов. Для визначення ймовірностей верхніх подій „ILOC1”,“FIRE” 
було побудовано відповідні дерева відмов.  
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Дерево відмов локалізації витоку газу „ILOCТ1” наведено на рис. 5.15. 

 
Рис. 5.15. Дерево відмов „ILOCТ1” 

За результатами розрахунку ймовірність локалізації витоку газу становить  
4.158*10-3.  

Дерево відмов появи відкритого вогню “FIRE” наведено на рис. 5.16.  

 
Рис. 5.16. Дерево відмов “FIRE” 

 
При розрахунку дерева подій „MGT” визначили, що найбільшу небезпеку 

при руйнуванні резервуару створює вибухонебезпечна хмара, ймовірність 
утворення якої при розгерметизації газопроводу становить  Р1=5.480*10-3. У 
разі появи джерела загоряння, горіння газової хмари може відбутись з 
імовірністю 4.794*10-8 (дифузне горіння газової хмари (вогняна куля);  
5.648*10-6 (детонаційне згоряння або вибух з формуванням ударної хвилі), 
9.409*10-5 факельного горіння або (полум’я, що коливається). 

За результатами розрахунку дерева подій „MGT” встановлено, що 
найбільший вклад у створення аварійної ситуації на трубопроводах вносить 
корозійне та механічне пошкодження і порушення персоналом правил техніки 
безпеки. 

З метою своєчасного виявлення дефектів різного походження та 
зменшення аварійності на магістральних та промислових трубопроводах 
необхідно ширше використовувати сучасні методи контролю за станом 
підземних та наземних трубопроводів, такі як  методи неруйнівного контролю 



144 
 

(вихороструменевий, оптичний магнітний, радіохвильовий, радіаційний, 
акустичний, тепловий) тощо. 

 
5.3.4 Імовірнісний метод прогнозування виробничого травматизму  

 
Підприємства хімічної, нафтохімічної та нафтопереробної промисловості 

(далі – хімічний комплекс), займають провідне місце за обсягом виробництва 
продуктів основної хімії та хімії органічного синтезу. На цих підприємствах 
зосереджені об’єкти підвищеної небезпеки, тобто такі об’єкти, на яких 
використовуються, виготовляються та зберігаються одна або кілька 
небезпечних речовин у кількості, що дорівнює або перевищує нормативно 
встановлені порогові маси, та які є реальною загрозою виникнення 
надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру, розвиток якої 
може призвести до травмування працівників підприємств, та тих, хто мешкає у 
зонах можливого ураження ("третіх осіб") [105]. Найбільш потенційно 
небезпечними є великотоннажні виробництва неорганічних речовин (добрива, 
хлор, аміак, кислоти), нафтопереробні та газопереробні заводи, виробництва 
продуктів органічного синтезу, та об’єкти, що використовують хлор та аміак. 

Одним з факторів, що обумовлює небезпечність об’єктів хімічного 
комплексу є високий рівень спрацьованості основних фондів, застосуванням 
застарілих систем протиаварійного захисту та потенційно небезпечних 
технологічних процесів. Ймовірність виникнення інцидентів, аварійних 
ситуацій на підприємствах хімічного комплексу щороку зростає та 
віддзеркалюється рівнем виробничого травматизму. За рівнем ризику 
загального травматизму хімічний комплекс займає 14 місце серед інших 
галузей економіки. Хоча в останні роки спостерігається зниження рівня 
травмованих на виробництві проблема виробничого травматизму в галузі 
залишається гострою та потребує підвищеної уваги. Викликає занепокоєння той 
факт, що останнім часом відмічається зростання тяжкості нещасних випадків: 
відносний показник втрати працездатності в 2011 році на підприємствах 
хімічного комплексу на одного травмованого (коефіцієнт тяжкості) зріс на 21% 
порівняно з попереднім роком. Залишається високим показник працюючих в 
шкідливих та особливо шкідливих умовах праці, так в хімічному комплексі в 
умовах, що не відповідали санітарно-гігієнічним нормативам в 2011 році 
працювало 61,2 тис. осіб, з них 31,5 тис. осіб на нафтопереробних 
підприємствах  та 39,5% - на  хімічних [121].  

З метою попередження надзвичайних ситуацій та планування запобіжних 
заходів оперативного реагування на підприємствах хімічного комплексу 
проводиться прогнозна оцінка ризику виникнення аварій та інших джерел 
небезпек на основі Імовірнісного Аналізу Безпеки (ІАБ) з використанням 
логіко-імітаційних моделей. Даній проблеми присвячено низку публікацій у 
вітчизняних та іноземних виданнях. Методологічні та теоретичні аспекти 
кількісної оцінки ризику аварій на об’єктах хімічної промисловості та 
небезпечних промислових об’єктах нафтогазового комплексу з визначенням 
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ймовірностей виходу вражаючих факторів за межі санітарно-захисних зон, а 
також наслідки їх впливу на населення та навколишнє середовище 
представлено в роботах М.В. Лисанова, С.М, Ликова, А.І. Гражданкіна, А.С. 
Печеркіна, В.І. Сидорова, Ю.Г. Матвієнко, [123] та Є.А. Грановського, В.В. 
Бєгуна, В.М. Науменко [120, 124]. Кожен з зазначених авторів торкається 
різних аспектів даної проблематики.  

Однією з передумов виникнення аварій та аварійних ситуації на 
підприємствах хімічного комплексу є ланцюг причино обумовлених подій, 
пов’язаних з помилками, несанкціонованими діями працюючих, відмовами та 
несправностями обладнання, які порушують функціонування системи «людина-
машина-середовище». Активним компонентом такої системи є працівник, 
помилкові дії якого можуть привести до виникнення аварійної ситуації або 
нещасного випадку. Оскільки небезпечні події причино обумовлені необхідно 
прогнозувати та оцінювати ступінь невизначеності, яка закладена в умовах 
появи нещасних випадків на виробництві. Однак, кількісна оцінка ступеня 
випадковості виникнення нещасних випадків не достатньо досліджена. 

Прогнозування імовірності настання нещасних випадків з тяжким та 
смертельним наслідком на  підприємствах хімічного комплексу було проведено 
з використанням методів математичної статистики та  теорії імовірності. 

Аналіз виробничого травматизму показує, що нещасні випадки стаються 
у випадкові моменти часу і їх можна представляти як послідовність  однорідних 
випадкових подій. Оскільки травматизму має масовий характер, випадкові 
значення його показників можуть бути досліджені  методами математичної 
статистики та теорії імовірності, згладжені і виражені певною функціональною 
залежністю лінійною, експоненціальною. Використання ймовірнісних методів 
прогнозування травматизму дозволяє отримати кількісну оцінку міри 
випадковості виникнення нещасного випадку. 

Як зазначалось вище хімічне виробництво характеризується великою 
різноманітністю технологічних процесів, виробничих операцій та, відповідно, 
великою кількістю небезпечних ситуацій (m→∞). Ймовірність настання 
небезпечної події, що може призвести до нещасного випадку в кожній 
небезпечній ситуації, дуже мала (Р→0). Тому суму деякої кількості подій �, що 
призводять до травмування працівників за певний проміжок часу t (тиждень, 
місяць, квартал тощо), можна розглядати як потік найпростіших випадкових 
подій, які послідовно відбуваються у випадкові моменти часу. Такий 
найпростіший (пуассонівський) потік подій (нещасних випадків) має три 
властивості: «стаціонарність», «відсутність наслідків» та «ординарність». 
«Стаціонарність» означає, що ймовірність появи n нещасних випадків в будь-
який проміжок часу не залежить від того відбувались чи не відбувались 
нещасні випадки до початку спостереження, а залежить тільки від значення n та 
довгочасності (тривалості) інтервалу спостереження. «Відсутність наслідків» 
означає, що ймовірність появи нещасних випадків не визначається тим, скільки 
їх сталось у попередній період, тобто нещасні випадки виникають незалежно 
один від одного. «Ординарність» означає, що імовірність появи двох або більше 
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нещасних випадків в дуже стислі проміжки часу мала (її значенням можна 
знехтувати) в порівнянні з імовірністю появи тільки одного нещасного випадку. 
Відповідно процес виникнення нещасних випадків з достатньою для практики 
точністю можна прийняти стаціонарним. 

Якщо розглядати послідовність нещасних випадків як  найпростіший 
потік подій (потік нещасних випадків), то є підстава вважати, що нещасні 
випадки на хімічних комплексах відносяться до «рідких подій», імовірність 
виникнення яких підпорядковується закону Пуассона. При цьому 
пуассонівський розподіл є статистичною моделлю, що описує число нещасних 
випадків, що виникають у фіксованому інтервалі часу. 

 

 
 

де Рn - імовірність того, що на підприємствах хімічного комплексу за проміжок 
часу t станеться n нещасних випадків; 
λ - інтенсивність травматизму, тобто середня кількість нещасних випадків, що 
може статись в одиницю часу або їх математичне очікування. 

Для перевірки гіпотези пуассонівського розподілу нещасних випадків 
використовували фактичні статистичні дані щодо нещасних випадків з тяжким 
та смертельним наслідком на підприємствах хімічного комплексу за 
2007…2011 рр. Аналіз взаємозв’язку теоретичного та фактичного розподілу 
нещасних випадків з тяжким та смертельним наслідком на підприємствах 
хімічного комплексу було проведено в такій послідовності:  

- встановлено загальну кількість нещасних випадків в досліджуваному 
періоді часу, яка становила 168 осіб; 

- проведено вибірку нещасних випадків за кожний місяць зазначеного 
інтервалу та отримано 12 періодів з різною кількістю нещасних випадків; 

- визначено вибіркову середню за формулою: 
 

 
 
- визначено інтенсивність травматизму  за  формулою: 

 

 
 
- розраховано теоретичні частоти настання нещасних випадків (таблиця 

5.7). 
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Таблиця 5.7 

Теоретичний та дослідний  розподіл нещасних випадків 
 

Період, 
t 

Частота 
нещасних 
випадків, f 

Дослідна 
частота 

ft 

Дослідна імовірність 
нещасного випадку Рn 

Теоретична імовір-ність 
нещасного випадку, Рn' 

Теоретична 
частота, f' 

0 12 0 0,200 0,0608 3,6486 
1 10 10 0,167 0,1703 10,216 
2 10 20 0,167 0,2384 14,3025 
3 10 30 0,167 0,2225 13,3490 
4 6 24 0,100 0,1557 9,3443 
5 4 20 0,067 0,0872 5,2328 
6 3 18 0,050 0,0407 2,4420 
7 1 7 0,017 0,0163 0,9768 
8 0 0 0,000 0,0057 0,3419 
9 2 18 0,033 0,0018 0,1064 
10 1 10 0,017 0,0005 0,0298 
11 1 11 0,017 0,0001 0,0076 
∑ 60 168 1,000 0,99996 59,9978 

 
Для перевірки достовірності прийнятої гіпотези щодо відповідності 

емпіричного розподілу передбачуваному теоретичному розподілу F(x) 
визначили критерій одностайності Пірсона (χ2). При розрахунку критерію 
Пірсона дотримувались відповідних вимог: кількість спостережень n> 50, а 
інтервали, в яких теоретичні частоти менше 5, об’єднали в одну групу таким 
чином, щоб їх сумарне значення було більше 5 (табл.5.8). Ступінь розходження  
теоретичних та емпіричних частот оцінимо за критерієм одностайності Пірсона 
[125]:  

 
 

де  и  відповідно частоти емпіричного і теоретичного розподілу в і інтервалі 
 

Таблиця 5.8 
Розрахунок критерію одностайності Пірсона 

 
Кількість груп 

виборки 
Емпіричні 
частоти  

Теоретичні 
частоти, 

 

 

  

1 22 13,86 66,18 4,77 
2 10 14,30 18,51 1,29 
3 10 13,35 11,22 0,84 
4 6 9,34 11,18 1,20 
5 4 5,23 1,52 0,29 
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6 8 3,90 16,77 4,30 
∑ 60 60,00 125,39 12,69 
 
Відповідно до даних таблиці квантилей  за заданим рівнем значимості 

α = 0,01 та  ступенем свободи (6-2 = 4) визначаємо теор. = 13,2767 [126]. В 
зв’язку з тим, що розр. = 12,69 < 13,2767, то є підстава для прийняття гіпотези 
щодо відповідності розподілу нещасних випадків з тяжким та смертельним 
наслідком в хімічному комплексі закону Пуассона з параметром � = 2,8. 
Відхилення емпіричного розподілу від пуассонівського може спостерігатись у 
разі суттєвих змін технологічного процесу або у разі невірогідних статистичних 
даних. При підвищенні поточного значення параметру � спостерігається 
зниження рівня безпеки праці, що потребує своєчасного вжиття  відповідних 
заходів. 

Імовірність того, що на підприємствах хімічного комплексу не виникне 
нещасний випадок дорівнює p0 = 0,0608. Відповідно,імовірність виникнення 
нещасного випадку в зазначеному часовому інтервалі становить p = 1 - p0 = 
0,9392. Імовірність виникнення нещасних випадків та безпечної роботи 
протягом заданого періоду часу, а також середній час роботи без травм служать 
кількісними критеріями оцінки травмо небезпечності виробництва.  

Аналіз статистичних даних та  теоретичні дослідження показали, що 
розподіл нещасних випадків з тяжким та смертельним наслідком на 
підприємствах хімічного комплексу описується законом Пуассона. 
Запропоновано використання статистичної моделі імовірнісного розподілу 
Пуассона для прогнозування травматизму на підприємствах хімічного 
комплексу. Для класифікації підприємств за рівнем ризику пропонується 
визначення травмонебезпечності підприємств галузі в залежності від рівня 
небезпечності обладнання, технологічних процесів тощо. 
 

5.3.5 Дисперсійний однофакторний аналіз у дослідженні виробничого 
травматизму на підприємствах хімічного комплексу 

 
Хімічна, нафтохімічна і нафтопереробна промисловість (далі – хімічний 

комплекс) є однією з найважливіших галузей економіки України. Хімічна 
промисловість України, в основному, представлена виробництвами з 
виготовлення міндобрив, неорганічних кислот, лугів, кальцинованої соди та 
брому. Лише заводи з виробництва добрив дають майже 60 % всієї хімічної 
продукції країни. Підприємства нафтопереробної промисловості виробляють 
щонайменше 50 видів нафтопродуктів. У той же час, підприємства хімічного 
комплексу створюють велику небезпеку життю та здоров’ю як працівників цих 
виробництв, так і тих, хто мешкає у зонах можливого хімічного ураження. 
Практично на всіх підприємствах хімічного комплексу, в основному, 
зосереджено об’єкти підвищеної небезпеки (далі – ОПН), тобто об’єкти, на 
яких використовуються, виготовляються та зберігаються одна або кілька 
небезпечних речовин у кількості, що дорівнює або перевищує нормативно 
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встановлені порогові маси, та які є реальною загрозою виникнення 
надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру [105, 106].  

Ймовірність настання нещасних випадків на підприємствах хімічного 
комплексу (у т.ч. на об'єктах підвищеної небезпеки) щороку зростає, це зумовлено 
застосуванням застарілих систем протиаварійного захисту, потенційно 
небезпечних технологічних процесів і ресурсним зношенням технологічного 
обладнання, що за оцінками експертів складає від 60 % до 80 %. На таких 
підприємствах з метою попередження надзвичайних ситуацій, планування 
запобіжних заходів оперативного реагування, запобігання нещасним випадкам та 
інцидентам проводиться прогнозна оцінка рівнів ризику аварій та інших джерел 
небезпек на основі імовірного аналізу безпек (ІАБ), баз даних щодо надійності 
обладнання з використанням логіко-імітаційних моделей («дерев відмов») 
[120,127]. Значення імовірних базисних подій, як логічних елементів «дерева 
відмов», визначається розрахунковим шляхом або за результатами аналізу 
статистичних даних щодо подій та причин нещасних випадків, що настали на 
підприємствах хімічного комплексу. Оскільки настання нещасних випадків на 
виробництві стається за умови наявності щонайменше двох факторів: джерела 
небезпеки та перебування працівника в зоні його дії, тому актуальними для 
хімічного комплексу залишаються поглиблені дослідження стосовно визначення 
небезпечних, характерних для підприємств хімічного комплексу подій і причин, 
що призводять до настання нещасних випадків, особливо з тяжким та 
смертельним наслідками. 

Аналіз статистичних даних щодо взаємодії людини з технічними засобами 
виробництва, їх впорядкування і спеціальне оброблення дозволяє 
ідентифікувати небезпечні та шкідливі фактори, визначити зв'язок між ними та 
встановити фактори, що мають постійний характер. Повне використання цієї 
інформації значною мірою залежить від методів оброблення та аналізу, 
використання елементів теорії ймовірності та методів математичної статистики. 

Проблемам аналізу і прогнозування аварій на підприємствах хімічного 
комплексу присвячено низку публікацій у вітчизняних та іноземних виданнях 
таких учених, як М. В. Лісанов, А. І. Гражданкін, А. С. Печеркін, 
В. І. Сидоров та інші. Проте питанням поглибленого вивчення причин настання 
нещасних випадків на підприємствах хімічного комплексу, що можуть бути 
передвісниками надзвичайних ситуацій, а також специфіці проблеми 
підвищення надійності роботи людини в умовах ОПН недостатньо приділялось 
уваги. Адже за умов роботи на ОПН особливе значення має висока 
відповідальність людини за кожне рішення, при цьому ймовірнісні дії 
працівника залежать від різних чинників: рівня його теоретичної та практичної 
підготовки, стажу роботи за спеціальністю, умов виробничого середовища 
тощо [123, 128].  

Для визначення впливу травмонебезпечних факторів на рівень 
виробничого травматизму зі смертельним наслідком на підприємствах 
хімічного комплексу України і оцінювання силу їх впливу використовували 
метод дисперсійного однофакторного аналізу. 
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Дослідження виробничого травматизму на підприємствах хімічного 
комплексу проводили шляхом систематизації, групування та аналізу даних 
звітів (за формою 4-ЗТ) і даних електронної бази даних щодо нещасних 
випадків з тяжким і смертельним наслідками за 2006…2012 рр. З метою 
виявлення типових закономірностей настання нещасних випадків на 
підприємствах хімічного комплексу проводили структурне групування 
статистичного матеріалу за віковими групами і типологічне групування за 
такими критеріями, як події та причини, що призвели до настання нещасних 
випадків з тяжким і смертельним наслідками тощо. Для групування за віком 
використовували  принцип рівності інтервалів, ширина інтервалу складала 
п’ять років. При проведенні порівняльного аналізу обчислювали відносні 
величини, що представляли відношення між розмірами частин до цілого. Базою 
порівняння слугували максимальні значення по сукупності в цілому. 

Порівняльний аналіз відносних показників виробничого травматизму на 
підприємствах хімічного комплексу довів, що протягом останніх шести років 
спостерігається тенденція до зменшення кількості травмованих і загиблих 
(рис. 5.17).  

 

 
Рис. 5.17. Динаміка змін ризику загального травматизму та коефіцієнта 

тяжкості 
 

Однак при дослідженні динаміки змін коефіцієнта тяжкості, який 
відображає середню кількість днів непрацездатності, що припадає на один 
нещасний випадок, видно, що він має тенденцію до зростання (рис. 5.18). 
Динаміка змін коефіцієнта тяжкості та ризику виробничого травматизму    
(R заг.) на підприємствах хімічного комплексу за період 2006…2012 рр. 
характеризується плавними кривими – трендами, що описуються 
математичними рівняннями, на основі яких можна здійснити прогноз на 
наступний рік. Ризик виробничого травматизму описується рівнянням і 
прогнозний показник на 2013 рік становить 0,713. 
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Як показали наші попередні дослідження, виробничий травматизм в 
Україні має певні, характерні для кожної галузі державного нагляду, 
особливості, що пов’язані з динамікою змін загального та смертельного 
травматизму, причинами та подіями, віковою диференціацією загиблих, 
професіями та іншими критеріями оцінювання виробничого травматизму 
[129,130]. Адже нещасний випадок на виробництві – це складна система, яка 
складається із низки елементарних подій, що відбуваються у певний проміжок 
часу в обмеженому просторі та є результатом багатьох взаємопов’язаних між 
собою причин. Для виявлення рівня впливу окремих факторів на рівень 
виробничого травматизму використовували статистичний метод оцінювання 
зв’язку між факторними, тобто тими ознаками, що впливають на рівень 
травматизму, та результативними ознаками, а саме – дисперсійний метод 
аналізу.  

До настання нещасних випадків з тяжким та смертельним наслідками в 
хімічному комплексі призводять п’ять основних подій, їх сумарна питома вага 
становить 67,1 %. Це – дорожньо-транспортна пригода; падіння потерпілого; 
падіння, обрушення, обвалення предметів, матеріалів, породи ґрунту; дія 
рухомих і деталей, що обертаються; обладнання, машин і механізмів та 
ураження електричним струмом. При цьому, відмінністю смертельного і 
тяжкого травматизму, характерною для підприємств хімічного комплексу, є 
наявність ще чотирьох «хімічних» подій, характерних для цієї галузі, а саме: дія 
температур, дія шкідливих речовин, пожежа і вибух. Сумарна питома вага цих 
подій в загальній кількості подій, що призводять до настання нещасних 
випадків з тяжким і смертельним наслідками в хімічному комплексі, становить 
понад 24,0 %. 

Розподіл за віком загиблих і тяжко травмованих на підприємствах 
хімічного комплексу дозволив визначити ті вікові групи, які мають найвищий 
рівень травмування за всіма зазначеними подіями у вікових інтервалах 19 … 34 
(молоді працівники) і 35 … 59 років (працівники старшого віку). Такими 
віковими групами для підприємств хімічного комплексу, як і для всіх 
підприємств України, серед молодих працівників є вікова група 25 … 29 років, а 
для працівників старшого вікового інтервалу – 45 … 49 років. При цьому вікові 
відмінності травматизму, характерні для підприємств хімічного комплексу, 
просліджуються тільки для нещасних випадків із тяжким та смертельним 
наслідками, внаслідок дії «хімічних» факторів. Найбільша кількість травмувань 
від зазначених факторів стається з працівниками віком 40…44 роки (рис. 5.19). 
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Рис. 5.18. Розподіл загиблих і тяжко травмованих за подіями, 

характерними для підприємств хімічного комплексу 
 

Аналіз зв’язку причин нещасних випадків з тяжким і смертельним 
наслідком зі стажем роботи працівника віком 40…44 роки показав, що внесок 
організаційних причин в структуру причин травмування внаслідок дії 
«хімічних» подій зменшується при збільшенні стажу роботи працівника за 
фахом, а технічних причин – навпаки, збільшується. 

Для визначення рівня зв’язку виробничого травматизму зі смертельним 
наслідком з віком потерпілих було висунуто нульову гіпотезу, що на рівень 
виробничого травматизму зі смертельним наслідком впливає вік працюючих. 
Для підтвердження гіпотези використовували метод однофакторного 
дисперсійного аналізу. Цей метод дозволяє оцінити зв'язок між факторними і 
результативними ознаками в різних групах. Суть методу дисперсійного аналізу 
полягає у вимірі окремих дисперсій загальної, факторіальної, остаточної та в 
подальшому – визначенні частки впливу факторів, що досліджуються, на 
результативну ознаку.  

 
 

Рис. 5.19. Розподіл тяжко та смертельно травмованих працівників віком  
40 … 44 роки за причинами травмування 
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Однофакторний дисперсійний аналіз для визначення зв’язку віку загиблих 
(факторна ознака) з рівнем смертельного травматизму (результативна ознака) 
проводили за чотирма градаціями факторної ознаки (4 групи) по трьох 
спостереженнях в кожній градації. Число спостережень по всім градаціям 
факторної ознаки дорівнювали N=12. 

Розрахунок суми варіантів за кожною градацією фактора проводили за 
формулою (2), а загальну суму варіант ( ) визначали за формулою: 

 

 
 

 
При виконанні всіх умов дисперсійного аналізу загальна дисперсія 

виглядає таким чином: 
 

 
Загальну дисперсію, що характеризується розкидом варіантів від загальної 

середньої визначали за формулою: 
 

 
 

 
Факторну дисперсію (міжгрупова – розкид групових середніх від 

загального середнього) і залишкову  (внутрішньогрупова – розсіювання 
варіант всередині групи) розраховували за формулами: 

 
 

 
Проведені розрахунки дозволили встановити зв'язок віку загиблих із 

рівнем смертельного травматизму і сила його впливу (η2) становить 68,9% :  
 

 
 
Для того щоб сформулювати висновки щодо перевірки висунутої нульової 

гіпотези, визначили критерій Фішера, який являє собою відношення двох 
дисперсій: факторної, що характеризує вплив досліджуваного фактора, і 
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залишкової, що зумовлена дією випадкових причин. Оскільки значення 
факторної дисперсії значно більше залишкової, то фактор істотно впливає на 
результативну ознаку. 

Таким чином, за результатами проведених досліджень можна з 
імовірністю 95,0 % ( 4,46) стверджувати, що на підприємствах 
хімічного комплексу зв'язок віку загиблих з рівнем смертельного травматизму 
становить 68,9 %. 

У результаті проведених досліджень встановлено, що внаслідок подій, 
характерних для хімічних виробництв, а саме: дії температур, шкідливих 
речовин, пожежі і вибуху, на підприємствах хімічного комплексу України 
стається 23,4% нещасних випадків від загальної кількості нещасних випадків з 
тяжким та смертельним наслідками в галузі. 

Встановлено ризиконебезпечний вік, для якого характерно найвищий 
рівень травмування працівників  внаслідок дії «хімічних» факторів. 
Використання дисперсійного однофакторного аналізу дозволило встановити 
наявність зв’язку травматизму з віком потерпілих та визначити силу його 
впливу на рівень смертельного травматизму. 

 
5.4 МАШИНОБУДУВАННЯ 

 
5.4.1 Проблеми виробничого травматизму працівників в галузі 

 
 Продукція підприємств машинобудування грає вирішальну роль у 
реалізації досягнень науково-технічного прогресу у всіх галузях господарства. 
Однак, в машинобудівельній галузі  України в останні роки, в умовах 
відновлення виробництва після економічної кризи, відмічається зниження 
темпів модернізації та технічного переоснащення виробництва, що негативно 
впливає на рівень промислової безпеки  та стан виробничого травматизму.  

В Україні машинобудування займає третє місце після вугільної 
промисловості та соціально-культурної сфери за кількістю травмованих, на 
машигобудування приходиться більше 9,8 % випадків загального травматизму. 
У зв’язку з зростанням смертельного травматизму в галузі, наказом 
Держгірпронагляду України від 30.04.2010 № 89 введено посилений режим 
організації державного нагляду [131]. Така ситуація вимагає проблемно-
направленого підходу до розробки заходів щодо профілактики травматизму в 
машинобудуванні з метою встановлення найбільш суттєвих та 
травмонебезпечних факторів, причин, які становлять найвищу небезпеку при 
смертельному травмуванні працівників в машинобудуванні.  

Дослідження виробничого травматизму зі смертельним наслідком за 
2005-2010 рр. в машинобудуванні проводили за матеріалами спеціального 
розслідування на підставі актів розслідування Н-1, складених за формою, 
визначеною НПАОП 0.00-6.02-04 [25]. Систематизацію  статистичних даних з 
смертельного травматизму в машинобудівельній галузі проводили за видами 
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економічної діяльності, визначали обставини, причини нещасних випадків зі 
смертельним наслідком та професії загиблих.  

Аналіз статистичних даних з виробничого травматизму в 
машинобудівельній галузі показав, що в 2010 році намітилась тенденція щодо 
підвищення рівня загального травматизму та травматизму зі смертельним 
наслідком. (рис.5.20). 

 

 
Рис.5.20. Динаміка змін загального та смертельного травматизму в 

2007…2010 роках 
 

Нещасні випадки зі смертельним наслідком в 2007-2010 роках в 
машинобудуванні відбуваються в основному на підприємствах, що 
зареєстровані за такими видами економічної діяльності „Виробництво машин та 
устаткування” (код КВЕД 29) - 43,8%, „Виробництво інших транспортних 
засобів” (код КВЕД 35) - 19,2%, „Виробництво готових металевих виробів” (код 
КВЕД 28) - 17,3%.  

До смертельного травмування працівників, які працюють на 
підприємствах, зареєстрованих за видом економічної діяльності КВЕД 29, у 
63% випадках призводять 6 основних  подій. Лідируюче місце серед цих подій 
займає подія за кодом 04 - дія предметів та деталей, що рухаються, 
розлітаються, обертаються, середня питома вага якої  за 4 роки складає 24%, у 
тому числі дія рухомих і таких, що обертаються, деталей обладнання, машин і 
механізмів - 14,9%. Значний внесок у смертельне травмування вносить падіння 
потерпілого (код 02) – 21,4%, у тому числі з висоти -14,9%, та дорожньо-
транспортна пригода (код 01) - 17,4%. Крім цього, більше 9,8% нещасних 
випадків зі смертельним наслідком, пов’язані з падінням, обрушенням, 
обваленням споруд, предметів, матеріалів, породи, ґрунту, 8,1% - з дією 
підвищених температур та 6,0% - з ураженням електричним струмом. 

Смертельне травмування працівників внаслідок дії предметів та деталей, 
що рухаються, розлітаються, обертаються відбувається в основному через 
порушення трудової та виробничої дисципліни у 34,7% випадків, в тому числі 
через порушення трудової та виробничої  дисципліни  - 24,7%, та через 
порушення вимог безпеки під час експлуатації обладнання, устаткування 
машин механізмів, тощо – 17,4% та через порушення вимог безпеки під час 



156 
 

експлуатації транспортних засобів – 4,4%. В загалом організаційні причини, що 
призводять до смертельного травмування працівників за цією подією, 
складають 65,3%, а технічні причини - 30,5%. Основними технічними 
причинами є конструктивні недоліки, недосконалість, недостатня надійність 
засобів виробництва 13,0% та незадовільний технічний стан засобів 
виробництва - 8,7%. Найчастіше смертельно травмуються від дії предметів, що 
рухаються, розлітаються та обертаються працівників  таких професій: слюсар 
(34,8%), токар (26,1%), електрогазозварник (8,7%). При чому найбільша 
кількість працівників (понад 32%) травмується на 1 році роботи за фахом, на 2 
та 3 році - по 5%.  У 39% випадках працівники були смертельно травмовані при 
роботі на верстатах металорізальних (код 381). 

За результатами проведених досліджень встановлено, що на 
підприємствах машинобудівельній галузі, які обліковуються за  кодом КВЕД 29 
„Виробництво машин та устаткування”, кожен третій працівник загинув через 
дію предметів та деталей, що рухаються, розлітаються, обертаються, кожен 
п’ятий – від падіння. Більше 60% загиблих працювали за професією токар, 
слюсар, 40% загиблих мали стаж роботи за фахом від 1 до 3 років. Тільки у 26% 
випадків винуватцем нещасного випадку був потерпілий, у 65,0% випадків 
нещасний випадок стався з вини менеджменту, який не використав всі 
можливості для навчання персоналу та не попередив виконавців про можливі 
помилки. Основною причиною загибелі працівників більш ніж у 55,0% 
випадків є порушення трудової та виробничої дисципліни та вимог безпеки під 
час експлуатації обладнання, устаткування машин механізмів. 

Наведені дані дають підставу вважати, що з метою попередження 
травматизму в галузі, особливо на підприємствах машинобудівельної галузі, що 
обліковуються за видом економічної діяльності код КВЕД 29, необхідно 
зосередити увагу на розробці заходів щодо поліпшення трудової та виробничої 
дисципліни,  професійної підготовки працівників, особливо тих, що мають стаж 
роботи за фахом від 1 до 3 років та працюють за професією токар, слюсар.  
 

5.4.2 Математична модель прогнозування ризику смертельного 
травматизму на підприємствах машинобудування 

 

Машинобудівна промисловість в сучасних умовах відіграє роль базового 
комплексу, навколо якого формується раціональна структура економіки 
України, та істотно впливає на темпи і напрями науково-технічного прогресу в 
різних галузях народного господарства. Однак світова економічна криза 
негативно відбилася на машинобудівній галузі – в 2009 р. обсяги виробництва 
знизились на 58 %. Особливо це торкнулося автомобілебудування, важкого і 
транспортного машинобудування, питома вага яких найбільша в структурі 
продукції.  

Нова програма розвитку галузі на період 2012…2017 рр. сприяє тому, що 
машинобудування України почало розвиватись більш динамічно. Однак 
збільшення обсягів і темпів виробництва може негативно вплинути на стан 
травматизму в галузі. Враховуючи, що останніми роками спостерігається 
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погіршення статистичної картини травматизму на підприємствах 
машинобудування, виникає потреба в поглибленому дослідженні особливостей 
травматизму в галузі з метою удосконалення методик прогнозу та розроблення 
заходів щодо його запобігання на основі новітніх підходів. 

Питанням, пов’язаним з обґрунтуванням необхідності комплексного 
підходу до оцінювання впливу шкідливих виробничих факторів, присвячена 
робота О. М. Климової та М. А. Касьянова [132], проблемам вибору рішень в 
системі управління охороною праці машинобудівного підприємства – 
О. М. Гунченко [133], оптимізації заходів з охорони праці – Н. В. Ступницької 
[134], ефективності управління охороною праці на підприємствах з 
використанням інформаційно-аналітичної підтримки планування працеохоронних 
заходів – О. Є. Кружилка [135]. Проте недостатньо уваги приділяється 
прогнозуванню виробничого травматизму на підприємствах машинобудівного 
комплексу, використання якого може сприяти своєчасному виявленню небезпек 
і вживанню запобіжних заходів. 

Досліджень проводились з метою визначення особливостей травматизму зі 
смертельним наслідком на підприємствах машинобудування, пов’язаних із 
віком загиблих, причинами його настання та розроблення математичних 
моделей для прогнозування ризику травматизму в галузі. 

Робота виконувалась з використанням теоретичних, експериментальних і 
статистичних методів досліджень. Для дослідження виробничого травматизму 
на підприємствах машинобудування в Україні було використано електронну 
базу даних, створену на основі аналізу матеріалів спеціального розслідування 
нещасних випадків на виробництві з тяжким та смертельним наслідком за 
2005…2012 рр. Для вирішення поставлених завдань проводили групування 
статистичних даних щодо травматизму зі смертельним наслідком у 
машинобудуванні за такими критеріями оцінювання: вік загиблих і причини 
травмування працівників ризиконебезпечних вікових груп. 

Аналіз стану виробничого травматизму та чисельності працюючих на 
підприємствах машинобудівельної галузі за період 2006…2012 рр. дозволяє 
зробити припущення, що між чисельністю працюючих і рівнем загального 
травматизму та травматизму зі смертельним наслідком існує певний зв'язок, 
адже зменшення кількості травмованих і загиблих спостерігається при 
зменшенні чисельності працюючих. Для визначення тенденцій змін кількості 
працюючих у галузі та прогнозні показники на наступні періоди було 
побудовано лінійну діаграму і визначено рівняння тренду (рис. 5.21.). 
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Рис.5.21. Динаміка змін кількості працюючих в машинобудуванні 

 
Як видно з рис. 5.21, кількість працюючих в галузі має стійку тенденцію до 

зменшення. Прогнозована кількість працюючих в галузі (y1) на 2013 рік, визначена 
внаслідок розв’язання рівняння логарифмічного тренду, становить 822 тис. 
осіб: 

 
6,1309)ln(6,2561 +−= xy . 

 
Для об’єктивного визначення тенденцій змін виробничого травматизму 

використовували показники ризику загального травматизму та травматизму зі 
смертельним наслідком, що враховують суттєві зміни, які відбуваються як у 
кількісному складі травмованих (загиблих), так і працюючих у галузі (рис.5.22). 

 
 

Рис. 5.22. Динаміка змін ризику загального травматизму і травматизму 
зі смертельним наслідком 

Для визначення тенденції змін та отримання кількісних характеристик 
ризику загального і смертельного травматизму було проведено вирівнювання 
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ряду динаміки способом ковзної середньої, який ґрунтується на відомому 
теоретичному положенні про те, що в середніх величинах взаємно гасяться 
випадкові відхилення та виявляється типове, закономірне. На основі цього 
методу проведено послідовне згладжування значень ризику загального 
травматизму та травматизму зі смертельним наслідком за однакові проміжки 
часу (1 рік). Оскільки зміни рядів динаміки, що досліджувались, можна 
представити математичними рівняннями, тобто розглядати рівні рядів динаміки 
як функцію часу, де у – рівні динамічного ряду, визначені за відповідним 
рівнянням на момент часу t, було побудовано математичні моделі (тренди) для 
обчислення теоретичних (прогнозних) показників ризику загального 
травматизму та травматизму зі смертельним наслідком на підприємствах 
машинобудування за межами досліджуваного ряду динаміки, тобто на 2013 рік. 
За факторну ознаку (х) прийнято числове значення року (t) зменшеного на 
2005, тобто х = t – 2005, за результативну ознаку (у) – значення ризику 
(рис. 5.23). Внаслідок розв’язання рівнянь параболічних трендів визначили 
прогнозоване значення ризику загального травматизму та травматизму зі 
смертельним наслідком в галузі на 2013 рік: 

 
,35,2397,06,13090314,0 2

2
+−+−= tty

  9787,02 −=R  
 

,0698,00144,00014,0 2
3

+−−= tty      ,8998,02 =R  
 

де 
2

y – ризик загального травматизму; 
     

3
y – ризик травматизму зі смертельним наслідком.  
Прогнозні показники ризику як загального травматизму, так і травматизму 

зі смертельним наслідком на 2013 рік перевищують рівні ризику 2012 року і 
становлять 1,18⋅10-3 та 0,044⋅10-3 відповідно. Збільшення показників ризику 
загального та смертельного травматизму в 2013 році може відбуватись як у разі 
зменшення кількості працюючих у галузі при незмінному значенні показника 
виробничого травматизму, так і у разі збільшення кількості травмованих на тлі 
зменшення кількості працюючих.  

Аналіз останніх публікацій, присвячених дослідженням виробничого 
травматизму в Україні, показує, що травматизм має певні, характерні для кожної 
галузі промисловості, особливості, пов’язані з динамікою змін загального 
травматизму та травматизму зі смертельним наслідком, причинами та подіями, 
віковою диференціацією потерпілих і загиблих, професіями та іншими критеріями 
оцінювання виробничого травматизму [136, 137].  Для визначення особливостей 
травматизму зі смертельним наслідком у машинобудівельній галузі було 
проведено аналіз розподілу загиблих за віком на підприємствах 
машинобудування за період 2005…2012 рр. (рис. 5.23). 
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Рис. 5.23. Розподіл за віком смертельно травмованих на підприємствах 
машинобудування 

 
При цьому було встановлено значні відмінності у віці серед смертельно 

травмованих і визначено ті вікові групи, які мають найвищий рівень 
травмування  

Порівняльний аналіз кількості загиблих за віком у загальній кількості 
загиблих у галузі показав, що найвища кількість нещасних випадків зі 
смертельним наслідком на підприємствах галузі стається з працівниками віком 
50...54 роки (рис. 5.23). За результатами аналізу травмованих за віком 
встановлено, що найбільша кількість нещасних випадків зі смертельним 
наслідком на підприємствах машинобудування припадає на молодих 
працівників (15…34 роки) у віці 25...29 років, а серед працівників старших 
вікових груп – у віці 50...54 роки. При цьому необхідно зазначити, що високий 
рівень смертельного травмування молодих працівників віком 25...29 років 
спостерігається в багатьох галузях економіки, а працівників старшої вікової 
групи (50...54 роки) – характерний тільки для машинобудівельної галузі. 

Аналіз динаміки змін показників травматизму зі смертельним наслідком 
для найбільш травмонебезпечної вікової групи виявив, що відносна кількість 
травмованих у цьому віці має тенденцію до зростання і характеризується 
рівнянням параболи другого порядку: 

 
                   ,6043,75575,85232,0 2

4
ttty −+−=     ,99,02 =R                   

 
Підставивши значення х у рівняння матимемо прогнозне значення питомої 

ваги смертельного травматизму для вікової групи 50...54 роки на 2013 рік – 
27,4 %, тобто за нашими розрахунками передбачається незначне зменшення 
кількості загиблих цієї вікової групи. Динаміку змін кількості загиблих за 
період з 2005 по 2012 роки представлено на рис. 5.24. 
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Рис. 5.24. Динаміка змін кількості загиблих у віці 50…54 роки 
 

Оскільки причинами, що призводять до загибелі працівників вікової 
групи 50...54 роки, є організаційна (порушення трудової і виробничої 
дисципліни – код 24) та технічні причини, то було досліджено динаміку змін 
показників, що їх характеризують (рис. 5.26). 

  

 
 

Рис. 5.25. Динаміка змін питомої ваги причин, що призвели 
до загибелі працівників віком 50…54 роки 

 
Як видно з рис. 5.25, питома вага організаційної причини – порушення 

трудової та виробничої дисципліни – має стійку тенденцію до збільшення. 
Також викликає занепокоєння той факт, що збільшується кількість загиблих 
через технічні причини: незадовільний технічний стан засобів виробництва, 
виробничих об’єктів і комунікацій, неякісного розроблення проектної 
документації на будівництво та реконструкцію виробничих об’єктів. Така 
ситуація може бути зумовлена ресурсним зношенням технологічного 
обладнання і застосуванням потенційно-небезпечних технологічних процесів. 
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Внаслідок проведених досліджень визначено тенденції змін і побудовано 
математичні моделі ризику загального та смертельного травматизму, отримано 
обґрунтовані прогнозні показники ризику виробничого травматизму на 
майбутній період для підприємств машинобудівного комплексу. На основі 
комплексного і послідовного підходу до аналізу виробничого травматизму 
визначено диференціацію загиблих за віком, встановлено найбільш 
ризиконебезпечні вікові групи, характерні для працівників машинобудівного 
комплексу.  

 
Висновки до 5 розділу 
 
Застосування комплексного і системного підходу до аналізу показників 

виробничого травматизму у тому  числі зі смертельним наслідком,  дозволило 
визначити події, причини і встановити інші травмонебезпечні фактори, що 
призводять до настання нещасних випадків на виробництві для найбільш 
ризиконебезпечних регіонів. Для визначення сили впливу і щільність  зв’язку 
між факторними і результативними ознаками використовували методи 
математичної статистики, кореляційно-регресійний метод, методи імітаційно-
логічного моделювання.    

Внаслідок проведених досліджень визначено особливості розвитку 
виробничого травматизму у травмонебезпечних галузях економіки і 
побудовано математичні моделі ризику загального та смертельного 
травматизму, отримано обґрунтовані прогнозні показники ризику виробничого 
травматизму на майбутній період для будівельної галузі, підприємств 
нафтогазовидовування і машинобудівного комплексу з урахуванням 
особливостей кожної галузі. На основі комплексного і послідовного підходу до 
аналізу виробничого травматизму проведено диференціацію загиблих за віком, 
встановлено найбільш ризиконебезпечні вікові групи, характерні для 
працівників найбільш травмонебезпечних галузей економіки, визначені 
прогнозні показники виробничого травматизму для тих вікових груп, 
працівники яких найчастіше наражаються на небезпеку. Оскільки на 
підприємствах нафтогазовидовування зосереджені об’єкти підвищеної 
небезпеки,  то для  визначення і прогнозування ризику аварій  і нещасних 
випадків на таких об’єктах використовували логіко-імітаційні моделі дерева 
подій і дерева відмов.  Для прогнозування показників ризику загального і 
смертельного травматизму на підприємствах нафтогазовидовування 
застосовували метод екстраполяції на основі аналітичного вирівнювання рядів 
динаміки.  

 Результати проведених досліджень планується використати для 
подальшого розроблення заходів щодо запобігання і профілактики виробничого 
травматизму на підприємствах травмонебезпечних видів економічної діяльності 
з урахування особливостей травматизму в цих галузях, вікової диференціації 
потерпілих  і тих травмонебезпечних факторів, вплив яких на рівень 
виробничого травматизму найвищий. 
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РОЗДІЛ 6   
 

ВИРОБНИЧИЙ ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНИЙ ТРАВМАТИЗМ В 
УКРАЇНІ 

 
6.1 Стан виробничого дорожньо-транспортного травматизму 

 
За даними ВОЗ, у світі в дорожніх аваріях щороку гине біля 1,2 млн. осіб, 

отримують травми та становляться інвалідами від 20 до 50 млн. осіб. Прогнози 
експертів ВОЗ показують, що ці цифри можуть збільшитись на 65% протягом 
найближчих 20 років, а в країнах з низьким та середнім доходом – на 80%, 
якщо не будуть вжиті рішучі профілактичні заходи.  Найвищі показники 
травматизму внаслідок дорожньо-транспортних пригод (далі – ДТП) 
спостерігаються в Латвії, Литві, Російській Федерації, Греції (19 – 23 
потерпілих на 100 000 населення), при цьому ці показники в 4 – 5 рази вище, 
ніж в Великобританії, Швеції, Швейцарії (5,5 – 6,5 потерпілих на 100 000 
населення). Економічні збитки від дорожніх пригод і травматизму у світі 
оцінюється в 518 млрд. дол. США у рік [138]. Збитки народногосподарського 
комплексу України від ДТП, в яких були травмовані та загинули люди, за ці 
роки сягають майже 16 млрд. грн., що становить 1,4 % від ВВП щорічно [139]. 
Все зазначене свідчить про те, що система безпеки дорожнього руху в Україні 
потребує глибокого реформування. В противному випадку смертність і 
травматизм через ДТП не буде зменшуватись [139]. Це підтверджує офіційна 
статистика [49]. 

Дорожньо-транспортний травматизм (далі - ДТТ) є провідною причиною 
смертності і шпиталізації серед осіб працездатного віку. [138]. Близько третини 
потерпілих - це молоді люди у віці 15...29 років. Не випадково у розвинених 
країнах проблематика попередження виробничого травматизму, спричиненого 
ДТП є однією з пріоритетних. 

Особливо тривожною ознакою є молодий вік травмованих та загиблих у 
ДТП. За статистичними даними в Україні середній вік травмованих в ДТП - 
34,3 роки, а загиблих на 5 років більше. В останні роки спостерігається 
тенденція до зниження середнього віку поранених в ДТП як для чоловіків, так і 
для жінок.  

Саме високий рівень травмування на виробництвах України працівників у 
молодому віці обумовлює необхідність проведення поглиблених досліджень 
дорожньо-транспортних пригод за віковими групами, встановлення причин та, 
особливо, супутніх факторів, які посилюють або знижують ризик травматизму, 
з метою розробки підходів до попередження та прогнозування стану дорожньо-
транспортного травматизму на виробництві.  

Вирішити поставлені завдання та визначити зв’язок виробничого 
травматизму зі смертельним наслідком від віку потерпілого та іншими 
факторами при ДТП дає змогу аналіз статистичної інформації про потерпілих 
та матеріалів спеціального розслідування про нещасні випадки на виробництві 
[39, 140]. Адже в цих матеріалах зафіксована інформація щодо обставин, що 
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призвели до тяжких та смертельних травм, наведена послідовність виконання 
потерпілими виробничих завдань в момент настання нещасного випадку, що 
дозволяє виявити фактори, що призвели в певну взаємодію самих потерпілих, їх 
товаришів, засоби виробництва, та зафіксувати відношення роботодавця до 
організації та охорони праці на підприємстві. 

Аналіз нещасних випадків з тяжким та смертельним наслідком, що 
сталися в наслідок ДТП, проводили за матеріалами спеціального розслідування 
на виробництві за період з 2005...2011 роки, досліджуючи групові нещасні 
випадки, що сталися одночасно з двома і більше працівниками, незалежно від 
ступеня тяжкості ушкодження їх здоров’я; та нещасні випадки зі смертельним 
та тяжким наслідком, у тому числі з можливою інвалідністю потерпілого. 

В Україні майже третина всіх нещасних випадків з тяжким та 
смертельним наслідком приходиться на ДТП, їх середня питома вага щорічно 
становить 30,4 %. Внаслідок ДТП на виробництві щорічно отримують тяжкі  
травми та гине близько 500 осіб, з них чоловіки - 81,4 % та  жінки -15,6 %. 

Дослідження змін питомої ваги тяжкого та смертельного травматизму 
внаслідок ДТП за період з 2005...2011 роки в Україні показали, що динаміка 
змін має нестабільний характер. Наведена на рис. 5.26 індикатриса показує 
поступове зниження частки тяжко та смертельно травмованих через ДТП на 
виробництві. Ламана крива має невеликі злами, але неперервно прямує вниз, 
близька за формою до прямої лінії. (рис.6.1). Для виявлення напрямку та 
інтенсивності змін питомої ваги тяжкого та смертельного травматизму в 
досліджувані періоди, використали спосіб знаходження аналітичної функції, що 
характеризує залежність рівнів ряду від часу, тобто - спосіб аналітичного 
вирівнювання часового ряду.  

 

 
 

Рис.6.1 Розподіл тяжко та смертельно травмованих в ДТП 
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Вирівнювання динамічного ряду способом найменших квадратів 
ґрунтується на припущенні, що зміни досліджуваного ряду динаміки можна 
наближено виразити певним математичним рівнянням (функцією, що 
апроксимується) за яким визначають вирівняні рівні динамічного ряду. 
Виходячи з того, що крива, що відображає динаміку змін тяжкого та 
смертельного травматизму, за своєю формою близька до прямої лінії, 
вирівнювання цього динамічного ряду здійснювали за рівнянням прямої лінії, 
яке має вигляд:  

,1 taaу ot +=  
 
де 10 aіa - параметри рівняння: 0a  початок відліку. На рис.6.1 наведено 
вирівнянні (теоретичні) рівні динамічного ряду за рівнянням прямої лінії  
(лінійного тренду), яке має вигляд: 
 

ty 6893,3929,44 −=
ρ  

 
Коефіцієнт регресії або пропорційності 1a = 3,6893  показує середнє 

щорічне зниження тяжкого та смертельного травматизму, t – час, тобто 
порядкові номери періодів. Для визначення очікуваного (теоретичного) 
показнику тяжкого та смертельного травматизму внаслідок ДТП на 2012 рік в 
рівняння підставили значення t. Коливання фактичного рівня травматизму 
навколо прямої лінії в середньому становить  7%. Незначний коефіцієнт 
варіації вказує на те, що рівняння прямої лінії досить точно відображає 
тенденцію зміни травматизму у часі. За результатами розрахунку 
прогнозований показник питомої ваги нещасних випадків з тяжким та 
смертельним наслідком на 2012 рік становить 15,4 %, за умови, що в 2012 році 
збережеться характер динаміки та тенденція зміни травматизму, яка 
спостерігалась протягом 7 попередніх років в Україні.  

Високий рівень тяжкого та смертельного травматизму внаслідок 
дорожньо-транспортних пригод в Україні реєструється щонайменше у 5 галузях 
економічної діяльності. Це - соціально-культурна сфера, сільське господарство 
та будівництво, автомобільний транспорт та хімічна промисловість, на долю 
яких приходиться 73,8 % травмованих від загальної кількості тяжко та 
смертельно травмованих на виробництві. Найвищий рівень травматизму 
спостерігається в соціально-культурній сфері. 

Соціально-культурна сфера має специфічний склад елементів: сукупність 
галузей, підприємства яких виробляють товари, необхідні для задоволення 
соціально-культурних потреб людини. Традиційно соціально-культурна сфера 
включає галузі охорони здоров’я, освіти, культури, побутового обслуговування, 
туризму тощо, тобто саме ті сфери, що найбільш пов’язані зі значним 
переміщенням працівників при виконані ними трудових обов’язків (рис.6.2).  
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Рис.6.2 Розподіл тяжко травмованих та  загиблих за галузями 
 
Проведений аналіз смертельно та тяжко травмованих в нещасних 

випадках, що сталися внаслідок дорожньо-транспортних пригод з працівниками 
при виконанні ними трудових (посадових) обов’язків за віком, дозволив 
встановити повікову динаміку показників травматизму. 

В Україні серед тяжко та смертельно травмованих працівників внаслідок 
ДТП молодь складає 31,1 %, працівники старшої вікової групи 35-59 років - 
63,6 %. Особливо високий рівень травмування молоді відмічається у віці 25-29 
років, середня питома вага тяжко та смертельно травмованих серед цієї групи 
працівників щорічно становить 11,3±1,2 %, а серед осіб віком 30-34 відповідно 
10,5±0,7 % від загальної кількості тяжко та смертельно травмованих в країні 
(рис.6.3). Травмування чоловіків у віковому інтервалі  від 15 до 34 років 
внаслідок ДТП перевищує відповідний жіночий показник у 5 разів. 

 

 
 

Рис. 6.3. Повіковий розподіл тяжкого та смертельного травматизму  
молоді через ДТП 
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В період з 2005...2011 рік високий рівень травмування молоді внаслідок 
дорожньо-транспортних пригод зареєстровано щонайменше у 3-х галузях, 
таких як соціально-культурна сфера, будівництво та промисловість 
будматеріалів, сільське господарство, сумарна частка тяжко травмованих та 
загиблих становила 60,8 % (рис.6.4). 
 

 
 

Рис.6.4  Порівняльний розподіл тяжкого та смертельного травмування молоді и 
 

З метою встановлення тенденції зміни рівня тяжкого та смертельного 
травматизму для найбільш ризиконебезпечної вікової групи 25…29 років було 
проведено вирівнювання рядів динаміки за допомогою ковзної середньої. 
Використання цього способу передбачає укрупнення періодів шляхом 
послідовних зсувів на одну дату при збереженні сталого інтервалу періоду. 
Завдяки усередненню даних за узагальнений період індивідуальні коливання 
досліджуваних рівнів травматизму погашаються, а загальна тенденція набуває 
вигляду плавної лінії (теоретичний рівень). Ковзна середня показує стійку 
тенденцію до зниження тяжкого та смертельного травматизму у віковій групі 
25…29 років (рис.6.5). 

 

 
 

Рис. 6.5. Вирівняний ряд динаміки травматизму  для вікової групи 25...29 років 
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Очікуваний прогнозований показник на 2012 рік, визначений за 
рівнянням тренду, становить 8,9 %, за умови, що в 2012 році збережеться така 
ж тенденція зміни травматизму для цієї вікової групи, яка спостерігалась в 
Україні протягом 5 попередніх років.  

Основною організаційною причиною нещасних випадків, що сталися 
внаслідок ДТП в період з 2005 по 2011 рік є порушення правил дорожнього 
руху. За досліджуваний період питома вага цієї причини для всіх вікових груп 
коливалась від 68,7 % до 71,0 %. Високий рівень  серед організаційних причин 
має така причина як порушення трудової і виробничої дисципліни, її питома 
вага становить 7,2 %. Технічна причина  - незадовільний технічний стан в 
середньому становила 5,5%, за дослідний період питома вага цієї причини мала 
стійку тенденцію до зниження. В середньому щорічно до  8,9 % нещасних 
випадків з тяжким та смертельним наслідком внаслідок ДТП відбувається на 
несправному обладнанні. 

Особами, чиї дії або бездіяльність призвели до виникнення нещасних 
випадків з тяжким та смертельним наслідком внаслідок ДТП, були самі 
потерпілі – працівники у віці від 20...34 роки у 21,5% випадках, інша особа - у 
50,9 %. У майже 6,8 % випадках потерпілі - молоді працівники  були в стані 
алкогольного сп’яніння. 

Проведені дослідження та отримані результати свідчать, що 
використання запропонованих методичних підходів дозволяє  зробити прогноз 
очікуваного рівня виробничого травматизму з тяжким та смертельним 
наслідком внаслідок ДТП за віковими групами на наступний дослідний період. 
Прогнозні показників виробничого травматизму можуть використовуватись для 
розробки й здійснення спеціального комплексу заходів з попередження ДТП, в 
тому числі  за участю молоді, що дозволило б істотно знизити смертність серед 
осіб працездатного віку. 

 
6.2 Системний підхід до аналізу і прогнозуванню виробничого 

травматизму 
 

Для розробки оптимальних методів попередження виробничого 
травматизму, спрямованих на підвищення безпеки дорожнього руху, в першу 
чергу, необхідно глибоке розуміння природи настання нещасних випадків через 
ДТП, засноване на ретельному аналізі причин і обставин їх настання, 
прогнозуванні розвитку ситуацій і визначення найбільш ефективних напрямків 
боротьби з аварійністю на транспорті.  

Існуючі методи аналізу статистичної інформації щодо потерпілих через 
ДТП на виробництві дозволяють розглядати травматизм, як складне і 
багатофакторне за своєю природою явище, що характеризується певними 
параметрами. Адже травмонебезпечність виникає не раптово і не одразу, а 
розвивається поступово, у вузькому значенні її можна розглядати як неполадки, 
перебої, неприпустимі побочні ефекти функціонування технологічних систем. 
Але в більш широкому значенні – виробнича небезпека складається з декількох 
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факторів і є результатом взаємодії технологічних систем, працівників і 
виробничого середовища в різних комбінаціях і з різним результатом. 
Порушення нормального функціонування одного з елементів цієї системи 
призводить до нещасного випадку. Зокрема, кожна дорожньо-транспортна 
пригода і є результат порушення взаємодії в цій системі. Теоретичні і практичні 
питання  у сфері організації безпеки дорожнього досліджувались вченими у 
сфері організації безпеки дорожнього руху відображені в наукових працях 
таких вчених як В.Ф. Бабков, А.П. Васильов, В.К. Жданюк, Г.В. Клинковштейн, 
М.М. Поздняков, Є.Д. Прусенко, И.М. Пугачов, С.Г. Цупиков, В.В та інші. 

Дослідження проводили  для виявлення факторів, що суттєво вливають на 
настання нещасних випадків через ДТП на виробництві, встановлення зв’язку 
між елементами системи і побудова моделі, яке дозволить прогнозувати 
настання нещасних випадків. 

Для вирішення поставлених завдань використовували комплексний 
підхід, який включає аналіз дорожньо-транспортних пригод, які сталися з 
працівниками  під час виконання ними трудових обов’язків на підприємстві, 
виявлення причин настання нещасних випадків, їх зв'язок з тяжкістю травм, 
віком потерпілих, технічним станом транспортних засобів і іншими факторами, 
що призвели до настання нещасного випадку. Дослідження проводили на 
основі статистичних даних щодо нещасних випадків за 2005…2011 роки, яка 
містила інформацію щодо 3300 дорожньо-транспортних пригод, з яких 
інформація щодо нещасних випадків зі смертельним наслідком складала  
44,1 %, а з тяжкими наслідками - 55,9 %. 

Попередні дослідження показали, що ризик настання дорожньо-
транспортна пригод на виробництві з травмуванням працівників в Україні 
становить 0,66·10-4. Для об’єктивної  оцінки дійсної поширеності певних 
причин настання нещасних випадків з тяжкими і смертельними наслідками 
через ДТП провели детальний статистичний аналіз з урахуванням розподілу 
потерпілих за певним ознаками і групами, а саме: за професіями, статтю, віком, 
стажем роботи і за тяжкістю травм. Встановлення імовірнісно-причиного 
зв’язку проводили шляхом визначення частки ДТП за тими чи іншими 
причинами їх настання. Основні причини ДТП – організаційні, їх частка серед 
інших причин травмування найбільша і складає майже 90,0 % (рис. 6.6). 
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Рис. 6.6 Структура причин нещасних випадків на виробництві через ДТП 
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В структурі організаційних причин настання нещасних випадків з тяжким 
і смертельним наслідком через ДТП на виробництві в основному реєструються 
такі: 

1. порушення водієм або іншим учасником дорожнього руху Правил 
дорожнього руху (далі -ПДР) - 71,6 %; 

2. порушення  трудової і виробничої дисципліни - 9,8 %; 
3. порушення вимог безпеки під час експлуатації транспортних засобів - 

(4,8 %); 
4. недоліки під час навчання безпечним прийомам праці - (0,6 %); 
5. порушення  режиму праці і відпочинку - (0,3 %). 
Класифікація причин по рівнем небезпеки показала, що за причиною 

порушення водієм або іншим учасником дорожнього руху Правил дорожнього 
руху стається  в основному 71,6 % нещасних випадків з тяжким і смертельним  
наслідками. При цьому, нещасних випадків з тяжкими за цією причиною 
стається на 15 % більше ніж зі  смертельним  (рис. 6.7). 

Більша частина дорожньо-транспортна пригод на виробництві стається з 
вини водіїв транспортних засобів і, відповідно, стержнем схеми механізму 
настання дорожньо-транспортної пригоди слід вважати взаємодію системи 
факторів, що вливають на дії водія в кожній конкретній ситуації. Звичайно, 
порушення  правил дорожнього руху відбувається у тих випадках, коли водій 
не бажає, не може або не вміє правильно оцінити обставини і виконати 
відповідні дії. Дорожньо-транспортна пригода стається в конкретних умовах, 
обумовлених дорожньою обставинами, технічним станом транспортного 
засобу, поведінкою учасників дорожнього руху, тобто вся різноманітність 
причин настання дорожньо-транспортних пригод зводиться до  складної 
системи «водій — автомобіль — дорога». 
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Рис. 6.7. Розподіл  тяжко і смертельно травмованих за  причиною 

порушення ПДР 
 

Водій, який порушив правила, часто втрачає можливість управляти 
автомобілем. Втратив керованість, автомобіль підпорядковується лише 
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механічним законам руху і тому імовірність катастрофічного наслідку аварійної 
ситуації значно зростає. Тому перше кільце в ланцюгу настання і розвитку 
дорожньо-транспортної пригоди — особа водія. Проаналізуємо такі фактори, як 
вік водія, його навики водія и інтелектуальний розвиток. 

Групування матеріалів нещасних випадків за віком потерпілих свідчить 
про те, що найбільша кількість ДТП зі смертельним наслідком на виробництві 
відбувається з водіями віком 25-29 і 45-49 років (рис. 6.8). Здавалося б у 
молодих водіїв, які тільки що отримали відповідну підготовку, правила водіння 
автомашини ще свіжі в пам'яті. Проте, саме водії віком 25-29 років найчастіше 
створюють і потрапляють в аварійні ситуації (у 2,5 рази  частіше ніж водії зі 
стажем), оскільки ще не мають необхідних навиків. 

 

 
Рис.6.8 Залежність кількості травмованих через ДТП від віку водія 

 
Певною мірою цей факт пояснюється явно недостатнім досвідом молодих 

водіїв, крім цього необхідно враховувати такі характерні їм риси, як їх емоційна 
нестабільність, імпульсивність і інші психологічні якості, що виявляються, 
зокрема, в прагненні до швидкої їзди.  

На рис. 6.9  представлено розподіл травмованих через  ДТП в залежності 
від їх  професійного стажу. 

 
Рис. 6.9 Залежність кількості нещасних випадків через ДТП від 

професійного стажу роботи водія 
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Групування  нещасних випадків з тяжким і смертельним наслідками за 
професійним стажем роботи тих водіїв, що потерпіли через ДТП, показує, що 
найбільша кількість дорожніх пригод стається на першому році роботи водієм 
(рис. 6.9). Водії, що мають стаж водія близько року, частіше схильні 
ризикувати, недооцінювати небезпеку і переоцінювати свої можливості, вони 
значно частіше втрачають контроль над автомобілем, що приводить до 
дорожньо-транспортної пригоди.  

Аналіз нещасних випадків, що сталися з водіями вікових інтервалів 25- 29 
і 45-49 років, в залежності від їх водійського стажу показав, що найбільша 
кількість нещасних випадків з тяжкими і смертельним наслідками через ДТП 
відбувалась з вини водіїв віком 25-29 років (46,4 %), які мали професійний стаж 
близько року. Значна частина дорожньо-транспортних пригод відбувалась і з 
вини водіїв, що мали солідний стаж водіння. Як видно з рис. 6.10,  водії віком 
45-49 років при професійному стажі до 5 років і від 21 до 25 років найчастіше 
попадали у ДТП. Можливо це наслідок певного зниження професійної і 
психологічної придатності водіїв старшого віку, пов'язане з швидшим 
стомленням, виснаженням нервової системи, втрата здатності адаптації до 
швидких змін дорожньої обстановки. Крім цього, деякі водії, покладаючись на 
свій досвід, свідомо нехтують правилами дорожнього руху, а вироблений 
роками динамічний стереотип не завжди спрацьовує і створена самим водієм 
небезпечна ситуація закінчується аварією. 
 

 
 

Рис. 6.10 Залежність кількості ДТП від професійного стажу водіїв віком 25-29 і 
45-49 років 

 
Більшість нещасних випадків з тяжким і смертельним наслідками через 

ДТП стається через порушення водіями Правил дорожнього руху, причому 
кількість порушень ПДР залежить від професійного стажу. На рис. 6.11   
залежність частоти ДТП, що сталися  через недотримання водіями правил 
дорожнього руху.  
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Рис. 6.11 Залежність частоти  ДТП через порушення водіями ПДР 
  

Як видно з рис. 6.11, вірогідність виникнення ДТП зменшується зі 
збільшенням професійного стажу, оскільки зростає рівень  професійної 
підготовки водіїв. Між частотою настання ДТП, що сталися через 
недотримання водіями ПДР, і професійним стажем водіїв існує математична 
залежність, що описується степеневим рівнянням: 

 
 

 
У системі чинників, що впливають на наслідок аварійних ситуацій на 

дорогах, певну роль відіграють показники, що характеризують інтелектуальну 
сферу водіїв, і, зокрема, рівень їх освіти. Здатність розібратись у складній 
дорожній обстановці і приймати правильні рішення вимагає в сучасних умовах 
високої мірі суспільного і технічного розвитку учасників руху. Зрозуміло, що в 
цих умовах малограмотній людині в долі секунди набагато важче відреагувати 
на десятки подразників, проаналізувати ситуацію, що склалася, і прийняти 
правильне рішення. Тому, для комплексного аналізу показників, що впливають 
на виникнення нещасних випадків на виробництві через ДТП необхідна 
інформація про рівень освіти водія. 

Серед складного і багатообразного комплексу причин і умов, що 
негативно впливають на стан аварійності і результат дорожніх ситуацій значне 
місце займають причини, пов'язані з технічною несправністю транспортних 
засобів, їх питома вага в загальній структурі причин складає 10  % (рис. 6.12). 
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Рис. 6.12 Розподіл за віком потерпілих в ДТП водіїв через несправність 

транспортних засобів 
 

Як видно з рис. 6.12  найбільша кількість нещасних випадків з тяжким і 
смертельним наслідками через незадовільний технічний стан транспортних 
засобів приходиться на водіїв віком 45-49 років. 

Особливе місце серед психофізіологічних причин, що приводять до 
дорожньо-транспортних випадків, належить демобілізуючій дії алкоголю. У 
складних ситуацій, що виникають в дорожній обстановці, у водія, який 
знаходиться під впливом алкоголю психофізіологічні можливості обмежені: 
сповільнена  бистрота реакції на зміну дорожньої обстановки і інші внутрішні 
чинники, що впливають на його пильність. Аналіз нещасних випадків з 
тяжкими наслідками і смертельним результатом через дорожньо-транспортні 
аварій, що сталися із-за перебування водіїв в стані алкогольного сп'яніння, 
показав, що найбільша їх частина сталася з вини водіїв у віці 45-49 років. 

 
Висновки до 6 розділу  
 
Дорожньо-транспортний травматизм є провідною причиною виробничого 

травматизму в Україні.  Близько третини потерпілих на виробництві через ДТП 
- це молоді люди віком 15...34 років. Особливо тривожною ознакою є молодий 
вік травмованих та загиблих у ДТП.  

Саме високий рівень травмування працівників через ДТП на 
підприємствах різних галузей економіки України обумовив необхідність 
проведення поглиблених досліджень дорожньо-транспортних пригод 
встановлення вікових груп потерпілих і загиблих, причин та, особливо, 
супутніх факторів, які посилюють або знижують ризик травматизму.  

Проведені дослідження показали, що найбільш ризиконебезпечний вік 
для молоді 25-29, а для водіїв середнього віку − 45-49 років. З вини водіїв цих 
вікових груп стається найбільша кількість дорожньо-транспортних пригод на 
виробництві за такими причинами як порушення правил дорожнього руху, 
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переміщення на несправних транспортних засобах і перебування водіїв в стані 
алкогольного сп'яніння. 

В результаті проведеннних досліджень виявлено чинники, що істотно 
впливають на настання нещасних випадків з тяжким і смертельним наслідками 
через ДТП на виробництві. Визначено найбільш ризиконебезпечний вік для 
водіїв – 45…49 років. Розроблена математична модель прогнозування 
травматизму для найбільш ризиконебезпечний вікових груп водіїв з 
врахуванням всього різноманіття причин його настання. 
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РОЗДІЛ 7 
 

ЛЮДСЬКИЙ ЧИННИК І ЙОГО РОЛЬ У НАСТАННІ НЕЩАСНИХ 
ВИПАДКІВ НА ВИРОБНИЦТВІ 

 
7.1 Дослідження психофізіологічного аспекту у виробничому травматизмі 

 
Однією з найважливіших умов профілактики і попередження травматизму 

на виробництві є систематичний аналіз причин його настання. Відповідно до 
Класифікатору причинами настання нещасних випадків на виробництві є технічні, 
організаційні та психофізіологічні [39]. Дослідженням технічних і організаційних 
причин нещасних випадків на виробництві приділяється значна увага, 
розробляються заходи щодо підвищення рівня безпеки машин та механізмів, 
удосконалюються методи та засоби індивідуальної та колективного захисту 
працюючих,  впроваджуються нові методи  навчання з питань охорони праці 
(тренінги) тощо. При цьому психофізіологічні причини, залишаються поза 
увагою дослідників.  

В сучасних умовах при тенденції розвитку техніки і розширення сфери її 
застосування, зростання автоматизації і вдосконалення системи «людина-
техніка-середовище», внесок персоналу у частоту виникнення  аварійних 
ситуацій і нещасних випадків на промислових об’єктах,  в авіації і на об’єктах 
ядерної енергетики залишається істотним. Увага науковців в основному 
зосереджена на дослідженнях різних аспектів поведінки працівника в складних 
ситуаціях. В роботах В. В. Бєгуна  [18, 120] висвітлюються питання оцінювання і 
прогнозування помилок  персоналу при імовірнісному аналізі безпеки атомних 
електростанцій, аналізу впливу людського фактору на розвиток великих системних 
аварій присвячена робота С.В. Смоловик [144], вивченню взаємозв’язку  рівня 
виробничого травматизму  з психологічної стійкістю працівника – робота [145, 
146], визначенню і аналізу небезпечних дій працівників, що призводять до 
виникнення нещасних випадків на виробництві - наукова праця А.  С. Єсипенко 
[147]. Водночас проблема виробничого травматизму через психофізіологічні 
причин не має належного висвітлення в наукових доробках. 

При дослідженні ролі психофізіологічних причин у настанні нещасних 
випадків з працівниками різних вікових категорій на виробництві вирішувались  
такі завдання:  

визначали внесок психофізіологічних причин у настання нещасних випадків з 
тяжким та смертельним наслідком на виробництві, і дослідження тенденції змін 
зазначених показників за останні 8 років; 

–  встановлювали особливості розподілу тяжко травмованих і загиблих  на 
виробництві внаслідок психофізіологічних причин за віком, подіями травмування, 
окремими галузями, тощо; 

–  виявляли найбільш травмонебезпечного віку потерпілих через 
психофізіологічні причини. 

Як об’єкт аналізу розглядали електрону базу даних щодо виробничого 
травматизму, створену шляхом аналізу наявних матеріалів спеціальних 
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розслідувань нещасних випадків з тяжким та смертельним наслідком за період 
2005…2012 року. Відповідно до поставлених завдань групування даних проводили 
за  оціночними критеріями: причини травмування, вік потерпілих, вид економічної 
діяльності, тощо. За результатами аналізу нещасних випадків з тяжким та 
смертельним наслідком за останні 8 років встановлено, що частка 
психофізіологічних причин  у структурі причин, що призводять до смертельного 
травмування, становить 8,0 % (рис. 7.1). 

 

 
 
 

Рис. 7.1 Розподіл причин нещасних випадків з тяжким та смертельним 
наслідком 

 

Відносна кількість тяжко і смертельно травмованих на виробництві через 
психофізіологічні причини   із року в рік змінюється. Так, починаючи з 2006 по 
2009 рік зазначений відносний показник кількості травмованих поступово зростав, 
потім спостерігалось його зниження, а з 2011 року знову відмічається його 
зростання (рис. 7. 2).  

y = 0,0563x4 - 0,9968x3 + 6,1813x2 - 15,698x + 21,74
R² = 0,989
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Рис. 7.2 Динаміка змін відносної кількості тяжко і смертельно травмованих 
через технічні, організаційні і психофізіологічні причини 

 
Для виявлення тенденції змін відносної кількості тяжко і смертельно 

травмованих внаслідок психофізіологічної причини було проведено аналітичне 
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вирівнювання ряду динаміки, побудовано лінію тренду і визначено рівняння, 
що характеризує тенденцію змін  досліджуваного показника.  

 
y = 0,056x4 - 0,996x3 + 6,181x2 - 15,69x + 21,74;  R² = 0,989 

 
За рівнянням  визначено прогнозне значення відносної кількості тяжко і 

смертельно травмованих внаслідок  психофізіологічної причини на 2013 рік, що 
становить 22,5 %. Таким чином, проведені розрахунки показали, що в 2013 році 
може очікуватись значне підвищення рівня травмованих через психологічні 
причин.  

У складних ситуаціях різниця в поведінці працівників зумовлюється 
багатьма факторами, одним з яких є вік людини. При цьому кожний віковий 
період у кризовій ситуації має свої особливості поведінки, характеризується 
своєрідною, специфічною для нього соціальною ситуацією розвитку. Так, для 
вікової групи 16…23 роки у складних ситуаціях характерно високий рівень 
помилок, для групи 24…35 роки – прагнення до невиправданого ризику, а для 
працівників віком 36…60 років – зниження витривалості і працездатності. 
Враховуючи зазначене досліджували особливості впливу психофізіологічної 
складової на рівень виробничого травматизму з урахуванням віку потерпілих. 

Аналіз тяжкого і смертельного травматизму за віком потерпілих показав, 
що середній показник відносної кількості травмованих з тяжким та 
смертельним наслідком через психофізіологічні причини в України для вікових 
груп 25…29, 30…34, 35…39 і 40…44 роки майже однаковий і знаходиться в 
межах 10,1…10,7 %. Найбільша кількість нещасних випадків з 
психофізіологічних причин, стається з працівниками віком 45…49 років як на 
підприємствах окремих галузях таких як вугільна промисловість і  будівництво 
так і в країни в цілому (рис. 7.3).   
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Рис. 7. 3 Розподіл травмованих через психофізіологічні причини за віком в 

Україні, вугільній промисловості і будівництві 
 

Аналізу травматизму з психофізіологічних причин по галузям показав, що 
кожна галузь має свої вікові особливості травмування працівників, так в 
машинобудуванні і хімічному комплексі  найбільш ризиконебезпечний вік 50…54 
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роки, а в металургії найбільша кількість нещасних випадків з психофізіологічних 
причин стається з працівниками віком 25…34 роки. 
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Рис 7.4 Розподіл травмованих через психофізіологічні причини за віком в 
машинобудуванні, металургії і хімічному комплексі 

 
В Україні відповідно до класифікатора причин настання нещасних 

випадків на виробництві до групи психофізіологічних причин входить 
алкогольне, наркотичне, токсикологічне отруєння або сп’яніння, низька 
нервово-психічна стійкість, незадовільні фізичні дані або стан здоров’я, неза-
довільний психологічний клімат у колективі, травмування (смерть) внаслідок 
протиправних дій інших осіб і особиста необережність потерпілого [39].  

Аналіз нещасних випадків з тяжким і смертельним наслідком за 
окремими  психофізіологічними причинами і  за віком потерпілих показав, що 
найбільший внесок в травмування працівників вносить алкогольне, наркотичне 
та токсикологічне сп’яніння. Алкоголь, наркотики зводять до нуля оцінку 
ситуації, притупляють почуття небезпеки, зникає здоровий глузд, порушується 
координація рухів і реакція, підвищується невиправдане почуття ризику. В 
Україні найбільша кількість нещасних випадків з тяжким та смертельними 
наслідками через перебування в стані алкогольного сп’яніння на робочому 
місці стається з працівниками у віці 45…49 років. Аналогічна ситуація 
спостерігається і в окремих галузях, наприклад, у вугільній промисловості. В 
будівництві в стані алкогольного сп’яніння отримують тяжкі і смертельні 
травми молоді працівники віком 30…34 років, і працівники середнього віку 
50…54 роки (рис.7. 5). 
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Рис.7.5. Розподіл потерпілих, які перебували на момент нещасного 

випадку в стані алкогольного сп’яніння  
 
Психологічна причина «особиста необережність потерпілого» введена в 

класифікатор причин з 2012 року, тому наведена на рис.7.6 індикатриса 
побудована тільки за даними  травматизму 2012 року. 

Як видно з рис. 7.6 нещасні випадки з тяжким і смертельним наслідком 
через особисту необережність потерпілого найчастіше відбувається з 
працівниками віком 50…54 роки. Нещасні випадки через інші 
психофізіологічні причини не мають системного характеру, випадкові і 
поодинокі. 

 

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20

20-24 25-29 30-34 35-39 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69

Ча
ст
ка

 п
от
ер
пі
ли
х,

 %
На
зв
ан
ие

 о
си

Вікові інтервали

 
 

 
Рис. 7.6 Розподіл нещасних випадків через особисту  

необережність потерпілого 
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Як зазначалось раніше в Україні психофізіологічна причина в структурі 
причин настання нещасних випадків з тяжкими і смертельними наслідками 
складає 8%. Міжнародна статистика свідчить, що причинами травматизму у 
96% випадках є небезпечні дії працівника. Такими небезпечними діями з тих чи 
інших причин може бути недотримання правил техніки безпеки праці, 
порушення нормального проходження трудового процесу, не використання 
передбачених засобів захисту та ін. Так, В.Х. Хайнріх (Heinrich), творець так 
званої теорії «доміно» (1931 р.) вважав, що 88 % всіх нещасних випадків 
викликано невірними діями персоналу, тільки 10 % ненадійністю обладнання і 
2 % "форс-мажорними" обставинами. Він запропонував "п’яти-факторну» 
послідовність у виникненні нещасного випадку, в якій кожен фактор приводит 
в дію інший, подібно падінню поставлених у ряд костяшек доміно, а саме: 
походження і соціальні умови, помилка працівника, невірні дії у сукупності з 
механічною і фізичною небезпекою, нещасний випадок, ушкодження або 
травми. В.Х. Хайнріх припускав, що виключення одного з факторів відверне 
нещасний випадок або травму. При цьому ключовим фактором даної 
послідовності він вважав «невірні дії у сукупності з механічною і фізичною 
небезпекою» [148].     

Психологічний стан працівників є дуже важливим саме під час виконання 
трудових обов'язків, адже негативне або байдуже ставленням до безпеки, а 
саме: ігнорування вимог нормативно-правових актів з охорони праці 
найчастіше призводить до помилкових дій працівника  і збільшує ймовірність 
виникнення нещасних випадків, технічних аварій і катастроф. Тому, для вжиття 
заходів з профілактики травматизму необхідно розуміння причино-
наслідкового зв’язку факторів, що  впливають на настання нещасних випадків 
на виробництві.  

Психофізіологічні фактори обумовлені особливостями фізіології та 
психології людини. Фізіологічний компонент пов’язаний із фізіологічними 
можливостями кожного індивідуума, а психічний компонент визначається 
психічними процесами (відчуття, сприймання, уявлення, пам’ять, мислення, 
уява, увага, воля.), психічним станом (душевні переживання)  і психічними 
властивостями особистості (темперамент, характер, здібності, світогляд, 
знання, переконання). Значне місце в забезпеченні безпеки життєдіяльності 
належить критичним психічним станам людини, (стрес, фрустрація, конфлікт, 
криза, транс, тощо) і психогенним змінам настрою, яке виникає, зокрема, при 
вживанні спеціальних препаратів (зокрема алкоголь, наркотики) [8, с.151]. 
Аналіз причин настання нещасних випадків на виробництві на жаль не дає 
змоги визначити всі психофізіологічні фактори травматизму, тому що вони не 
включені до переліку причин, їх порівняльний аналіз наведено в таблиці 7.1.  
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Таблиця 7.1 
Порівняльний аналіз психофізіологічних факторів і причин настання нещасного 

випадку 
 

Психофізіологічні фактори небезпек  Психофізіологічні причини 
настання нещасного випадку 

Недоліки органів відчуття  (дефекти зору, слуху тощо);  
Порушення зв’язків між сенсорними та моторними 
центрами (внаслідок чого людина не здатна реагувати 
адекватно на ті чи інші зміни, що сприймаються 
органами відчуття) 

Незадовільні фізичні дані або 
стан здоров’я  
Алкогольне, наркотичне, 
токсикологічне сп’яніння або 
отруєння  

Дефекти координації рухів (особливо складних рухів та 
операцій, прийомів тощо) 

 

Підвищена емоційність, Низька нервово-психічна 
стійкість 

Втома, (з точки зору безпеки життєдіяльності 
розрізняють фізіологічне та психологічне втомлення); 

 

Емоційні явища (особливо конфліктні ситуації, 
душевні стреси, пов’язані з побутом, сім’єю, друзями, 
керівництвом) 

Незадовільний психологічний 
клімат в колективі, 

Необережність,  може призвести до ураження не лише 
окремої людини, а й усього колективу 

Особиста необережність 
потерпілого 

Відсутність мотивації до трудової діяльності, 
(незацікавленість у досягненні цілей, невдоволення 
оплатою праці, монотонність праці, відсутність 
пізнавального моменту, тобто нецікава робота тощо  

 

Недостатність досвіду( поява імовірної помилки, 
невірні дії, напруження нервово-психічної системи, 
побоювання зробити помилку посилюють імовірність 
нещасного випадку 

 

 
Висновки до 7 розділу. 
 
Психологічний стан працівників є дуже важливим саме під час виконання 

трудових обов'язків, адже негативне або байдуже ставленням до безпеки, а 
саме: ігнорування вимог нормативно-правових актів з охорони праці 
найчастіше призводить до помилкових дій працівника  і збільшує ймовірність 
виникнення нещасних випадків, технічних аварій і катастроф. В основі 
настання нештатних ситуацій на виробництві найчастіше є психофізіологічні 
причини. Переоцінка працівником власного виробничого досвіду в стресових 
ситуаціях призводить до невірних і помилкових дій.  Тому, для вжиття заходів з 
профілактики травматизму необхідно розуміння причино-наслідкового зв’язку 
факторів, що  впливають на настання нещасних випадків на виробництві.  

Однак, узагальнення  результатів проведених досліджень дає змогу 
зробити висновок, що психофізіологічні причини,  зазначені в Класифікаторі 
Порядку розслідування, не в повній мірі характеризують фізіологічні 
можливості і психологічний стан працівника на момент до настання нещасного 
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випадку на виробництві.  Виявлені недоліки у визначені психофізіологічних 
причин травматизму можуть слугувати для осмислення сучасних підходів до їх 
оновлення  і внесення змін до Порядку розслідування нещасних випадків на 
виробництві, що суттєво вплине на розуміння природи нещасних випадків і як 
наслідок буде сприяти попередженню травматизму. 
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РОЗДІЛ 8  
 

ЕКОНОМІЧНІ ТА ДЕМОГРАФІЧНІ АСПЕКТИ ТРАВМАТИЗМУ  
НА ВИРОБНИЦТВІ 

 
8.1 Економічні та демографічні аспекти дорожньо-транспортного 

травматизму на виробництві 
 
Дорожньо-транспортні пригоди (далі – ДТП) призводять до загибелі та 

травмування людей, втрати матеріальних цінностей, завдають суттєві 
економічні та соціальні збитки. Економічні та демографічні аспекти проблем 
безпеки дорожнього руху викликають занепокоєння громадськості у всіх 
країнах світу. В Україні дорожньо-транспортний травматизм входить до десяти 
основних причин смертності. Відносна кількість загиблих внаслідок ДТП у 7 – 10 
разів більша, ніж у розвинених країнах. Збитки України від ДТП за останні п’ять 
років розраховані за українською методикою, становлять майже 16 млрд грн, що 
складає 1,4 % від ВВП країни щорічно, а за міжнародною – 3,5 % [138, 149].  

Через ДТП, що сталися під час виконання працівниками трудових 
обов’язків, щорічно отримують тяжкі травми та гинуть близько 
500 працівників. Особливо тривожною ознакою є молодий середній вік 
травмованих та загиблих у ДТП. При чому, останніми роками спостерігається 
тенденція до зниження середнього віку травмованих в ДТП як для чоловіків, 
так і для жінок. Враховуючи прогнозоване збільшення інтенсивності ДТП на 
виробництві, доцільно визначити їх «внесок» в економічну та демографічну 
складову загальних збитків від ДТП. 

Різні аспекти безпеки дорожнього руху і профілактики правопорушень 
обумовлені особливостями цієї сфери у різному обсязі відображені у 
дослідженнях, які здійснювали К.К. Афанасьєв, В.К. Гіжевський, 
М.М. Долгополова, Р.А. Калюжний, А.О. Собакарь. Х.П. Ярмакі та інші. 
Економічні наслідки дорожньо-транспортної аварійності визначено у роботах 
А.А. Квасова, А.І. Гоженко, В.О. Лісобея, А.М. Пономаренка, на думку яких 
сума збитків від ДТП становить близько 16 млрд. грн. на рік [150,151]. Однак, 
незважаючи на ґрунтовність і обсяг зазначених робіт, існує ще багато 
невирішених проблем, які потребують додаткового вивчення. Не знайшло 
належного відображення в наукових розробках галузевої проблематики питання 
«вартості» ДТП, що стались під час виконання працівниками трудових обов’язків 
на виробництві, не з’ясовано загальний обсяг збитків від них. 

Метою роботи є визначення економічних і демографічних втрат від 
виробничого травматизму зі смертельним наслідком внаслідок ДТП. 

За оцінкам експертів демографічна ситуація й рівень здоров'я населення в 
Україні є значно гіршим, ніж у більшості країн світу і підвищення уваги до 
демографічних проблем країни є закономірним. Працездатне населення, як 
основа трудового потенціалу України, стійко скорочується і причиною цього є 
не тільки старість, але й зовнішні причини: хвороби, алкогольні отруєння, ДТП, 
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травми, нещасні випадки на виробництві тощо. Значний внесок у загальну 
щорічну смертність в Україні вносять дорожньо-транспортні аварії на 
виробництві. Стурбованість викликає той факт, що найбільша кількість загиблих 
і тяжко травмованих внаслідок ДТП, що стались під час виконання 
працівниками трудових обов’язків, припадає на активну вікову групу 
працівників у віці 35-59 років – 63,6 %. Відмічається також високий рівень 
травмування внаслідок ДТП молоді у віці 16-34 роки – 31,1 %  

З огляду на інтереси економіки країни важливим показником є 
тривалість працездатного періоду життя людини. Для оцінювання втрат від загибелі 
працівника на виробництві через ДТП визначимо середній вік загиблого, очікувану 
тривалість його трудової діяльності до настання пенсійного віку. Для визначення 
середнього віку загиблих в ДТП використовували дані аналізу матеріалів 
спеціального розслідування нещасних випадків на виробництві зі смертельним 
наслідком, що сталися під час виконання працівником трудових обов’язків за 
період 2005…2011 роки. Розрахунок проводили за формулою, яка відображає суму 
добутків питомої ваги кількості загиблих через ДТП на середній вік загиблих 
кожної визначеної вікової групи: 

 
, 

 
де – середній вік загиблих визначеної вікової групи;  

–питома вага загиблих визначеної вікової групи;  
– середній вік загиблих у ДТП.  
Таким чином, підставивши необхідні дані у рівняння  отримуємо середній вік 

працівників загиблих внаслідок ДТП на виробництві – 39,5 років: 
 

 
 

Оскільки законодавством України визначено пенсійний вік для чоловіків та 
жінок 60 років, то загиблі на виробництві працівники могли б ще працювати 
щонайменше 20 років. Аналіз повікового розподілу кількості загиблих через 
ДТП дозволив провести чітку диференціацію кількості загиблих за віком і 
виділити найбільш травмонебезпечні групи серед працівників молодшого та 
старшого вікових інтервалів. При цьому було встановлено, що найбільш 
травмонебезпечний вік серед молодих працівників становить біля 27 років, а для 
працівників старшої вікової групи – 47 років. Тривалість життя в Україні 
становить у середньому 66 років [6]. Отже, молодий працівник, який загинув 
внаслідок ДТП у віці 27 років, не доживає до рівня середньої тривалості життя в 
країні 39 років, тобто втрачає майже 60 % свого життя, а працівник старшої 
вікової групи не доживає що найменше 19 років, і втрачає майже 29 % свого 
життя. 
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Одним із факторів, що впливає на чисельність населення в країні, є 
народжуваність. Рівень народжуваності визначається, в основному, чисельністю 
й віковою структурою жіночої частини населення. Для оцінки впливу дорожньо-
транспортної аварійності на виробництві на темпи природного приросту 
населення було проведено аналіз динаміки й структури потерпілих у ДТП жінок, 
які перебували у репродуктивному віці. За результатами аналізу матеріалів 
спеціального розслідування нещасних випадків на виробництві було 
встановлено, що щорічно від ДТП гине 18,8 % жінок від загальної кількості 
загиблих та тяжко травмованих, 55,0 % із них перебувають у репродуктивному 
віці. У такий спосіб країна щорічно втрачає жінок, які могли б у наступні роки 
народити дітей і підвищити рівень народжуваності в країні. Оскільки середній 
вік загиблої внаслідок ДТП на виробництві жінки становить 30 років, то ще 
принаймні 15 років кожна загибла жінка потенційно могла б народити дитину 
або навіть декількох дітей. 

Виробничий травматизм зі смертельним наслідком не тільки негативно 
впливає на трудовий потенціал країни, але і спричиняє значні економічні 
збитки. Тому визначення економічних наслідків дорожньо-транспортного 
виробничого травматизму є важливим і актуальним як на рівні держави, так і на 
рівні виробництва. Усі економічні наслідки від загибелі працівника на 
виробництві поділяються на дві групи: загальнодержавні витрати та втрати і 
збитки підприємств. Збиток підприємства, на якому стався нещасний випадок зі 
смертельним наслідком через ДТП може бути оцінено за такими показниками: 

втрата доходу підприємства через зменшення обсягу послуг, що надаються на 
даному транспортному засобі, до з’ясування причин нещасного випадку; 

витрати на відновлення і ремонт устаткування, транспортних засобів, які 
були зруйновані або пошкодженні внаслідок нещасного випадку  

відшкодування витрат на розслідування нещасного випадку;  
збитки внаслідок пошкодження вантажу;  
витрати на заробітну плату особам, які брали участь у наданні першої 

медичної допомоги потерпілим і в ліквідації наслідків нещасного випадку; 
витрати, пов'язані з підбором і додатковим навчанням персоналу, який 

замінює загиблого; 
виплата допомоги сім'ї загиблого. 
Витрати Фонду соціального страхування від нещасних випадків на 

виробництві та професійних захворювань України (далі - Фонд) складаються з 
таких показників: відшкодування шкоди особам, які перебували на утриманні 
загиблого; виплати пенсій у зв’язку з втратою годувальника, який помер 
внаслідок нещасного випадку; організації поховання загиблого і відшкодування 
вартості пов’язаних з цим ритуальних послуг. 

Якщо розглядати кожен нещасний випадок, що стався на виробництві не 
тільки з позиції роботодавця та Фонду, а ще й з позицій держави, то наведені 
витрати, пов’язані з загибеллю працівника на виробництві на рівні держави 
мають додатково включати ще й витрати  на відтворення одного працівника, а 
саме:  
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виплати матері майбутнього працівника по вагітності та при народженні 
дитини; виплати по догляду за дитиною до трирічного віку; 

витрати, пов’язані з утриманням дитячих садків, загальноосвітніх шкіл, 
професійних і вищих навчальних закладів, включно виплати стипендій (з 
урахуванням професійної кваліфікації та освіти). Крім цього, у разі загибелі 
працівника внаслідок ДТП зменшується сума платежів до бюджету як податку 
на доходи фізичних осіб і відрахування в державні позабюджетні фонди з 
прибутку підприємства. 

За оцінками аналітиків в Україні витрати держави, пов’язані зі шкільною 
та професійною підготовкою до станка на заводі, становлять 50–200 тис. грн. і 
щонайменше таку ж суму втрачає держава у разі загибелі людини в 
працездатному віці. Враховуючи, що щорічно гине від ДТП на виробництві 
понад 100 працівників, держава щорічно втрачає щонайменше 40 млн. грн. 
Крім цього, окремі виплати, пов’язані з виробничим травматизмом внаслідок 
ДТП виплачені членам сімей та утриманцям померлих без урахування 
страхових внесків до Фонду щорічно ставлять щонайменше 200 000 грн.  

Безумовно, що для повноти та об’єктивності розрахунку економічних 
наслідків дорожньо-транспортного травматизму зі смертельним наслідком на 
виробництві необхідно правильне визначення структури витрат. Без повного 
визначення та врахування всіх витрат складно оцінити реальні економічні 
масштаби ДТП на виробництві і окреслити заходи його запобігання. 

 
Висновки до 8 розділу 
 
 Досліджено економічний і демографічний аспекти дорожньо-

транспортного травматизму на виробництві. Розглянуто критерії оцінки збитків 
від летальних ДТП на виробництві та визначено необхідність розроблення в 
Україні методики оцінювання економічних збитків від дорожньо-транспортної 
смертності на виробництві.  
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ВИСНОВКИ 
 

На сьогоднішній день прогнозування є одним із найважливіших 
інструментів у системі профілактики виробничого травматизму на виробництві 
і має вирішальне значення для обґрунтованого прийняття управлінських 
рішень. Адже, обґрунтоване припущення стану виробничого травматизму на 
майбутній період, що ґрунтується  на знанні закономірностей розвитку певних 
факторів, що призводять до настання нещасних випадків на виробництві, 
сприяє вибору найоптимальнішого варіанта при розробленні заходів його 
запобігання. 

На даний час рівень наукових досліджень з попередження виробничого 
травматизму на підприємствах різних галузей економіки характеризується 
різноманітністю підходів і методичного апарату. В таких умовах особливого 
значення набуває проблема створення єдиних методологічних підходів до 
обґрунтування і розроблення основ забезпечення безпеки з позицій 
комплексного і системного аналізу виробничого травматизму, в тому числі з 
урахуванням його динамічного розвитку в кожній галузі економіки. Для 
вирішення цієї проблеми пропонуються різні   теоретичні, методичні і 
практичні підходи. Підсумовуючи аналіз літературних джерел і результати 
проведених досліджень можна виділити основні чотири етапи: 

 визначення даних щодо виробничого травматизму у просторі і часі, що 
підлягають збереженню в базі даних, аналіз тенденції їх змін тощо;  

 розроблення і обґрунтування прогнозної моделі з урахуванням вікової і 
просторової особливостей;  

розроблення сценаріїв їх розвитку;  
 розрахунки моделі, визначення достовірності прогнозу.  
Тобто зазначені етапи фактично окреслюють етапи статистичного 

моніторингу, який включає процеси поточного спостереження, контролю і 
оцінювання, аналізу і прогнозування. Оскільки необхідною складовою 
прогнозування динаміки розвитку виробничого травматизму є встановлення 
причинно-наслідкових зв’язків між факторами і результативною ознакою – 
виробничим травматизмом, тому основний наголос в роботі зроблено на 
дослідження причино-наслідкових зв’язків виробничого травматизму з 
факторами, що призводять до його настання в кожній з найбільш 
травмонебезпечних галузей економіки, таких як вугільна промисловість, 
будівництво, нафтогазовидобувна промисловість і машинобудування. 
Проведення зазначених досліджень  дозволило визначити щільність зв’язку  
між факторними і результативними ознаками, побудувати  математичні моделі 
прогнозування виробничого травматизму за галузями, віком потерпілих і за 
причинами їх настання. 

Оскільки прогнозування  є складовою моніторингу, то в даній роботі 
зроблено особливий наголос на необхідності проведення моніторингу стану 
безпеки праці на підприємствах за науково-обгрунтованою методикою збору та 
оброблення статистичної інформації щодо умов і безпеки праці. Адже 
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прогнозування рівня виробничого травматизму на підставі статистичних даних 
щодо умов і безпеки праці, математичні моделі щодо проведення якого 
наведені в даній роботі, дозволило б своєчасно розробляти заходи щодо його 
запобігання. 

Моніторинг стану умов і безпеки праці має проводитись за 
затвердженими методиками, що дозволять фіксувати фактичні дані про зміну в 
часі певних контрольних показників, на основі яких можна проводити 
комплексний аналіз, оцінку і прогнозування як стан  умов і безпеки праці, так і 
виробничого травматизму. 

Запровадження системи моніторингу    показників умов і безпеки праці , 
виробничого травматизму дозволить створити єдину систему даних щодо стану 
охорони праці і промислової безпеки і країні, а створення методології 
прогнозування дозволить на рівні галузі, регіону, держави  виконувати 
ретроспективний аналіз і оцінювати стан виробничого травматизму, 
здійснювати його прогноз  на близьку чи далеку перспективу ірозробляти 
науково-обгрунтовані заходи підвищення рівня безпеки праці на  виробництві і  
в країні в цілому.  
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