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Розглядаючи питання охорони праці в умовах ринкової економіки, особливу 

увагу слід приділити економічним аспектам охорони праці. Покращення умов 

праці та впровадження заходів з охорони праці мають значний вплив на 

економічні та соціальні результати виробництва.  

Охорона праці – це багатогранне поняття, під ним слід розуміти не тільки 

забезпечення безпеки працівників під час виконання ними службових обов’язків, 

воно охоплює різні заходи, серед яких варто виокремити профілактику 

професійних захворювань, організацію повноцінного відпочинку й харчування 

працівників під час робочих перерв, забезпечення їх необхідним спецодягом і 

гігієнічними засобами й навіть виконання соціальних пільг і гарантій [1-3]. 

Економіка України в результаті аварій, травм, професійних захворювань 

щороку втрачає понад 1 млрд. грн. При цьому на виробництві травмується понад 

23-25 тис. осіб, у тому числі 1200-1300 смертельно; понад 7 тис. працівників 

отримують профзахворювання; втрати робочого часу у зв’язку з тимчасовою 

втратою працездатності, пов’язаної з виробничим травматизмом, досягають 

мільйонів людино-днів [4-8].  

Особливе занепокоєння викликає стан охорони праці на малих 

підприємствах, де рівень травматизму значно вищий, ніж на підприємствах інших 

секторів економіки [9-11]. Фахівці Міжнародної організації праці підрахували, що 



економічні витрати, пов’язані з нещасними випадками, складають 1% світового 

валового національного продукту. На ці засоби орієнтовно, можна забезпечити 

харчування протягом року близько 75 млн. осіб [12-15].  

Держава встановила лише мінімальні вимоги до розміру коштів, що 

роботодавець зобов'язаний спрямовувати на охорону праці. Зокрема для 

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

використовують найману працю, витрати на охорону праці повинні становити не 

менше 0,5% від суми реалізованої продукції. Витрати на охорону праці для 

підприємств, що утримуються за рахунок бюджету, передбачаються в державному 

або місцевих бюджетах і становлять не менше 0,2% від фонду оплати праці [16].  

Отже, дослідження й вирішення проблем, що пов'язані із забезпеченням 

здорових безпечних умов, у яких працює людина – одне з найголовніших завдань 

у розробці нових технологій і систем виробництва. 
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