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АНАЛІЗ РІВНЯ ВИРОБНИЧОГО ТРАВМАТИЗМУ ТА ВИТРАТ НА
ОХОРОНУ ПРАЦІ ЗА РЕГІОНАМИ УКРАЇНИ
Н. В. Бойченко, к. Е. н., докторант, Інститут економіки промисловості НАН
України
Методологія дослідження. Результати отримані за рахунок застосування
методів: угрупування – при виділенні груп регіонів з різним рівнем виробничого
травматизму; кількісного аналізу – при встановленні взаємозв'язку між рівнем
виробничого травматизму та витратами на охорону праці в регіональному
розрізі.
Результати. Проаналізовано рівень виробничого травматизму і витрат на
охорону праці в Україні в регіональному розрізі. За допомогою методу
угруповання

виявлено

динаміку

і

розміри

витрат

фонду

соціального

страхування від не нещасних випадків на виробництві по регіонах. Виділено
групи регіонів з низьким, середнім, високим та дуже високим рівнем
виробничого травматизму.
Доведено ефективність застосування методу угруповання для виявлення
потенційних можливостей підвищення економічної ефективності системи
охорони праці держави і розробки регіональних програм зниження виробничого
травматизму. В якості пріоритетного напрямку зниження рівня травматизму
запропонована політика попередження виникнення професійних ризиків.
Новизна. На основі встановлення взаємозв'язку між рівнем травматизму
та витратами на охорону праці виділено групи регіонів України з низьким,
середнім, високим та дуже високим рівнем виробничого травматизму
Практична значимість. Результати дослідження можуть бути застосовані
для підвищення ефективності регіональних програм зниження виробничого
травматизму.
Ключові слова: умови праці, захворювання, травматизм, рівень
травматизму на виробництві, витрати на охорону праці, Фонд соціального
страхування від нещасних випадків на виробництві, економіко-математичні
моделі, метод групувань.
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