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Методологія дослідження. У процесі дослідження використані методи
системно-логічного аналізу – при оцінці матеріального збитку, обумовленого
шкідливими та небезпечними умовами праці; статистико-економічного аналізу
– при дослідженні впливу умов праці працівників вугільних шахт на величину
матеріального збитку та соціально-економічних наслідків видобутку вугілля у
складних гірничо-геологічних умовах.
Результати. Запропонована класифікація втрат, обумовлених шкідливими
та небезпечними умовами праці; за різними ознаками, в тому числі: за зв’язком
зі станом умов праці, спрямованістю дії, відношенням до виробництва,
джерелами покриття, фактом настання, видом ресурсів, страховими ознаками та
призначенням витрат. Така класифікація дозволяє врахувати всі збитки при
визначенні економічної ефективності інвестицій з позиції підприємства,
інвестора та суспільства в цілому.
Показано,

що при визначенні економічної ефективності інвестицій в

поліпшення умов праці повинні повною мірою враховуватися всі збитки та
втрати, обумовлені шкідливими та небезпечними умовами праці на вугільних
шахтах.
Новизна. Запропонована методологія класифікації збитків, обумовлених
шкідливими та небезпечними умовами праці на вугільних шахтах, та віднесення
їх до різних класифікаційних груп.
Практична значущість. Виконана класифікації збитків, обумовлених
шкідливими та небезпечними умовами праці на вугільних шахтах, дозволяє
підвищити ефективність управління інвестиційною діяльністю в сфері
поліпшення умов праці працівників вугледобувних підприємств.
Ключові слова: економічна оцінка, витрати, умови праці, вугільні шахти,
класифікація збитків, інвестиції.
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