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Методологія дослідження. У ході дослідження використані методи системно-

логічного аналізу – при оцінці матеріального збитку, обумовленого шкідливими та небезпеч-

ними умовами праці на шахтах; статистико-економічного аналізу – при дослідженні стану 

умов праці працівників вугільних шахт і соціально-економічних та екологічних наслідків ви-

добування вугілля; економіко-математичного моделювання – при розробці методичних під-

ходів до оцінювання соціально-економічних наслідків інвестування в поліпшення умов праці 

працівників вугільних шахт. 

Результати. Проаналізовано існуючі підходи до оцінки ефективності інвестицій для 

покращення умов праці робітників вугільної шахти.  Розглянуто економічні втрати, які зу-

мовлені небезпечними умовами праці на вугільних шахтах, а також виокремлено особливості 

інвестиційної політики у галузі охорони праці для вугільної промисловості України. Створе-

но методологічні підходи до визначення значень запобіжної втрати внаслідок здійснення за-

ходів щодо запобігання надзвичайним ситуаціям, а також заходів, спрямованих на недопу-

щення нещасних випадків та професійних захворювань з метою оцінки ефективності інвес-

тицій у поліпшення умов праці працівників вугільної шахти. 

Обґрунтовано процедуру визначення пріоритетних інвестиційних тенденцій та шляхів 

підвищення мотивації та економічного стимулювання підприємств до покращення умов пра-

ці. Визначено фактори комплексної оцінки функціонування систем контролю безпеки праці 

на підприємствах вугільної промисловості. 

Новизна. Полягає в удосконаленні теоретичних та методичних підходів до підвищення 

ефективності інвестицій в поліпшення умов праці на вугільних шахтах. 

Практична значущість. Проведені теоретичні дослідження та розроблені методичні 

положення дозволяють обґрунтовано обирати пріоритетні напрями інвестування в поліп-

шення умов праці працівників вугільних шахт, а також оцінювати ефективність функціону-

вання системи управління охороною праці вугледобувних підприємств. 

Ключові слова: інвестиції, економічна оцінка, умови праці, вугільні шахти, відверне-

ний збиток, охорона праці, система управління. 

 

Постановка проблеми. Збільшення 

обсягів вуглевидобутку в Україні є одним з 

пріоритетних завдань забезпечення потреб 

національної економіки в енергетичних і  

технологічних ресурсах. Зважаючи на те, що 

за останні 25 років в Україні нові шахти 

практично не будувались, а кількість діючих 

шахт у зв’язку з вичерпанням запасів вугіл-

ля постійно зменшується, нарощування об-

сягів вуглевидобутку нині можливе за раху-

нок впровадження у  виробництво  прогре-

сивних технологій, нових, більш продуктив-

них технічних засобів для виймання, транс-

портування та переробки вугілля, а також 

залучення до видобутку покладів вугілля, 

що знаходяться на значних глибинах та в 

тонких пластах, некондиційних запасів. 

Гірничо-геологічні умови вугільних 

родовищ України є вельми складними. Для 

них характерні значна глибина розробки, 

незначна потужність пластів, висока газо-

вість родовищ, значний гірський тиск, вибу-

хонебезпечність пилу, значна обводненість 

родовищ тощо. 
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Все це, поряд з інтенсифікацією про-

цесів вуглевидобутку та переміщенням гір-

ничих робіт на більші глибини, призводить 

до погіршення умов праці, спричиняє висо-

кий рівень аварійності, травматизму та 

профзахворюванності працівників у галузі й 

обумовлює необхідність залучення інвести-

цій в поліпшення умов праці працівників 

вугільних шахт. 

Аналіз останніх досліджень і публі-

кацій. Питання, пов’язані з оцінкою інвес-

тиційної діяльності підприємств і організа-

цій в сфері забезпечення умов праці, висвіт-

лені в працях багатьох відомих вчених, се-

ред яких слід відзначити В. П. Лещинський  

[1], Ю. О. Швець [2], І. С. Ладунка [3], А. В. 

Колеватова [4], О. Г. Вагонова [5], А. В. Ко-

леватова [6], Т. О. Музиченко [7], І. С. Зай-

цева [8], А. В. Нікітіна [9], К. С. Малько 

[10], та інших. Проте, не зважаючи на те, що 

витрати на проведення заходів з покращення 

умов праці на вугільних шахтах в кілька раз 

більші, ніж на підприємствах інших галузей 

промисловості, ці заходи часто виявляються 

недостатньо ефективними, а інколи й еко-

номічно недоцільними. Однією з причин 

цього є недосконалість існуючих методич-

них підходів до визначення економічної 

ефективності зазначених витрат. 

Враховуючи викладене, проведення 

досліджень, спрямованих на підвищення 

ефективності інвестицій в поліпшення умов 

праці працівників вугільних шахт, є акту-

альним завданням, вирішенню якого при-

свячено дисертаційне дослідження. 

Формулювання мети статті. Метою 

даної статті є розробка методичних поло-

жень та практичних рекомендацій щодо під-

вищення ефективності інвестицій в поліп-

шення умов праці працівників вугільних 

шахт. 

Виклад основного матеріалу дослід-

ження. Незважаючи на певні відмінності в 

підходах різних вчених до оцінки ефектив-

ності інвестицій у поліпшення умов праці, 

за їх думкою, найважливішим показником 

при зазначеній оцінці є соціальний ефект, 

що за будь-якого варіанту вкладення коштів 

повинен бути позитивним. Його розрахунок 

зводиться до визначення зменшення числа 

та частки працівників, які  працюють в  не-

безпечних або шкідливих умовах, зниження 

статистичних показників травматизму за  

частотою та тяжкістю, зниження рівня про-

фесійної та загальної захворюваності, 

пов’язаної з несприятливими умовами праці, 

а також плинності кадрів в абсолютному та 

відносному виразі. Соціальний ефект      

завжди веде до зменшення втрат підприєм-

ства та суспільства в цілому, обумовлених 

шкідливими та небезпечними умовами пра-

ці, зростання продуктивності праці, поліп-

шення якості продукції, збереження трудо-

вих ресурсів і інших позитивних наслідків, 

тому економічна ефективність інвестицій в 

поліпшення умов праці є економічним вира-

зом соціального ефекту. 

Аналіз існуючих методичних підходів 

до оцінки ефективності інвестиційної діяль-

ності в поліпшення умов праці в різних га-

лузях промисловості показав, що визначен-

ня показників соціального ефекту інвестицій 

досить ускладнено у зв’язку з імовірнісним 

характером небезпечних подій, а результати 

такої оцінки мають незначну прогностичну 

цінність, що обмежує можливість їх засто-

совувати на вугледобувних підприємствах. 

Крім того, умови праці працівників вугіль-

них шахт, задіяних на підземних гірничих 

роботах, характеризуються значною кількіс-

тю небезпечних та шкідливих чинників, то-

му інвестиції в заходи з охорони праці зде-

більшого не забезпечують скорочення част-

ки працівників, які працюють в небезпечних 

або шкідливих умовах і їх соціальний ефект 

необхідно визначати через  інтегральні по-

казники. 

Джерела фінансування заходів, спря-

мованих на поліпшення  умов праці на  ву-

гільних підприємствах різної форми  влас-

ності, мають суттєві відмінності. Суттєво 

відрізняються ці джерела також залежно від 

груп шахт, виділених за їх інвестиційною 

привабливістю. Фінансування заходів з охо-

рони праці на вугільних шахтах здійснюєть-

ся шляхом бюджетного фінансування, са-

мофінансування, а також шляхом викорис-

тання залучених коштів. 

Незважаючи на наявність бюджетного 

фінансування заходів з охорони праці, які 

запроваджуються на вугледобувних підпри-

ємствах державної форми власності, стан 

умов праці, рівень травматизму, професійної 

захворюваності та аварійності на них не від-
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різняється, а в деяких випадках є суттєво 

вищим, ніж на недержавних підприємствах, 

що свідчить про неефективне використання 

бюджетних коштів і недостатню економічну 

обґрунтованість напрямів їх використання. 

Робота більшої частини працівників 

основних спеціальностей відноситься до ка-

тегорії важких, а умови праці до шкідливих і 

небезпечних. Складні гірничо-геологічні 

умови більшості вугільних родовищ Украї-

ни обумовлюють наявність значної кількості 

небезпечних і шкідливих виробничих чин-

ників, що істотно впливають на життя та 

здоров’я працюючих і обумовлюють висо-

кий рівень травматизму та профзахворюва-

ності в галузі. 

Протягом останніх  п’яти років у  ву-

гільній галузі спостерігається певна  пози-

тивна динаміка за показниками травматиз-

му: загальна кількість нещасних випадків, 

пов’язаних із виробництвом, зменшилась на 

40%, а кількість нещасних випадків із смер-

тельним наслідком, пов’язаних із виробниц-

твом, на 42%. В той же час при видобуванні 

вугілля спостерігається найвищий рівень 

профзахворюваності.  

При визначенні економічної ефектив-

ності заходів, спрямованих на поліпшення 

умов праці, необхідно мати достовірну   

оцінку величини відверненого збитку вна-

слідок впровадження заходу, який в загаль-

ному вигляді визначається з урахуванням 

зменшення втрат підприємства, пов’язаних з 

травматизмом, профзахворюваністю та ава-

ріями. 

Виникнення аварій, як і нещасних ви-

падків, що спричиняють травми, носить імо-

вірнісний характер. Тому, при визначенні 

величини відверненого збитку від аварій не-

обхідно враховувати як можливі очікувані 

економічні збитки при виникненні певного 

виду аварій, так і ймовірнісну природу їх 

виникнення. Прогнозна оцінка збитку вна-

слідок аварій на вугільних шахтах повинна 

диференціюватись за видом аварії, місцем та 

часом її виникнення, станом та часом екс-

плуатації обладнання, підготовленістю пра-

цівників шахт до ліквідації аварій, оснаще-

ністю та станом обладнання, призначеного 

для її ліквідації. 

Для встановлення функціональних за-

лежностей ( )nii xxxfЗ ,...,, 21=  між вели-

чиною фактичних збитків від різних видів 

аварій Зі та чинниками, що характеризують 

гірничо-геологічні та гірничотехнічні умови 

на шахтах хi, здійснено обробку наявних 

статистичних даних про величину фактич-

них збитків від різних видів аварій за попе-

редні роки методами статистичного аналізу. 

Виявлено, що середній ступінь зв’язку між 

відносною величиною збитків від аварії та 

газовістю, обсягом видобутку та глибиною 

розробки покладів вугілля спостерігається 

лише для таких видів аварій, як екзогенні 

пожежі, обвалення та вибухи. Характерний 

вигляд таких залежностей наведено на рис.1.

 

  
а)     б) 

Рис. 1. Залежність відносної величини збитку, заподіяного екзогенними пожежами, 

 від газовості шахти та обсягів видобутку 
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Як базове прогнозне значення величи-

ни збитку вугільного підприємства від пев-

ного виду аварій може бути прийнята серед-

ньостатистична величина збитків за час лік-

відації аварії, визначена за результатами 

аналізу наслідків аварій. Розрахункова ве-

личина прогнозованого збитку вугільного 

підприємства враховує базове значення  

збитку, скориговане в залежності від гірни-

чо-геологічних та гірничотехнічних умов. 

Розрахункова величина прогнозованого сус-

пільного збитку від аварії враховує прогно-

зований збиток вугільного підприємства, 

скоригований з урахуванням витрат фондів 

та витрат, що фінансуються з державного 

бюджету та місцевих бюджетів, тощо. 

Отже, величина відверненого збитку 

враховує очікувані економічні збитки при 

виникненні певного виду аварій та ймовір-

ність їх виникнення. В найбільш простому 

випадку ймовірність виникнення аварії ви-

значається шляхом вивчення наявних  ста-

тистичних даних про певний вид аварій за 

вибраний період спостережень за групами 

шахт з подібними умовами та екстраполяції 

цих даних на майбутній період часу. Проте, 

при цьому не враховується, як зміниться 

ймовірність події при впровадженні заходів, 

спрямованих на попередження аварій певно-

го виду. На прикладі екзогенної пожежі по-

казано, що достатньо складна процедура ви-

значення зменшення ймовірності виникнен-

ня аварії на шахті може бути зведена до  

оцінки вірогідності події, яка є причиною 

цієї аварії й усувається при впровадженні 

відповідного заходу. 

Оцінювання величини відверненого 

збитку внаслідок інвестицій, спрямованих 

на попередження професійних захворювань 

базується на причинних, а не ймовірнісних 

зв’язках. Проте, воно повинно враховувати 

факт постійної (тривалої) дії шкідливих 

чинників виробництва на  працівників, чи-

сельність персоналу, який працює в зоні дії 

шкідливих чинників, тяжкість роботи та 

інші показники, що характеризують умови 

праці. За існуючого порядку соціальних ви-

плат, пов’язаних з професійною захворюва-

ністю, практично відсутня пряма матеріаль-

на зацікавленість шахт у впровадженні за-

ходів, спрямованих на попередження про-

фесійних захворювань. Це обумовлює необ-

хідність перегляду існуючої системи. 

У випадку оцінювання ефективності 

інвестицій в поліпшення умов праці при ви-

значенні річного грошового потоку доходи 

за проектом замінюються на відвернений 

збиток підприємства чи суспільства в ціло-

му внаслідок впровадження заходів, спря-

мованих на зменшення вірогідності виник-

нення аварій, нещасних випадків, поперед-

ження випадків виникнення професійних 

захворювань чи зменшення кількості пра-

цюючих в підземних умовах: 
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де 
рkINV , 

вkINV , 
otINV  – відповідно ін-

вестиції, пов’язані з розробкою, впровад-

женням та освоєнням заходів; tp , tв , to  – 

відповідно індекси років розробки заходів, 

впровадження та початку його освоєння; tз  

– індекс року закінчення експлуатації засо-

бу; r – зважена середня вартість капіта-

лу; kCF  – відвернений збиток на рік. 

Складною проблемою, пов’язаною з 

оцінюванням інвестиційних проектів, спря-

мованих на поліпшення умов  праці, є об-

ґрунтування вибору систем та засобів конт-

ролю умов праці гірників. Завищення вимог 

до засобів контролю призводить до їх подо-

рожчання та невиправданого збільшення ви-

трат на їх придбання й обслуговування. В 

протилежному випадку збільшується  віро-

гідність помилок при визначенні стану    

об'єкта чи відмов засобів контролю, що   

збільшує ймовірність виникнення аварій з 

тяжкими соціально-економічними наслідка-

ми.  

Вирішення проблеми вибору засобів 

контролю вибухонебезпеки середовища в 

гірничих виробках шахт досягається при мі-

німізації функціоналу: 

 

( )

3

Н

1

1,2
(1 )   k [1 (1

) ] ( ) min, 2i

П
Е

i

k

i i р уз пр

nЦ
F k

Т

p З Д Ц к С

=

= + + − −

− +  − →


 

 

ПІДПРИЄМНИЦТВО ТА ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА______________________________________________________________________________________

ISSN 2709-6459, Економічний вісник, 2021, №3 175_________________________________________



де Цп – ціна газоаналізатора, грн; Т – 

термін експлуатації, років; n – загальна кіль-

кість аналізаторів на шахті з урахуванням їх 

резерву; kЕ – коефіцієнт, що враховує витра-

ти, пов’язані з обслуговуванням аналізато-

рів; kН – коефіцієнт, що враховує частку ви-

бухів, обумовлених недоліками або неспра-

цьовуванням апаратури газового контролю; 

pі – очікувана вірогідність виникнення вибу-

ху на об’єкті і-го типу ( 1=i  – очисні вибої, 

2=i  – вибої підготовчих виробок, 3=i  – 

інші виробки); kі – середньорічна кількість 

об'єктів і-го типу на шахті; iЗ  – очікуваний 

збиток від вибуху на об’єкті і-го типу; Д – 

втрати вуглевидобування від вибуху, т; Цр - 

ціна реалізації продукції, грн;  куз – частка 

умовно-змінних витрат в собівартості про-

дукції; Спр – собівартість продукції, грн/т. 

При цьому вимоги нормативно-

правових актів з охорони праці виступають 

як обмеження при пошуку мінімуму функ-

ціонала. При виконанні умов (2) забезпечу-

ється мінімізація суми витрат на придбання 

й обслуговування засобів контролю та втрат, 

пов’язаних з неспрацьовуванням засобів при 

виникненні вибухонебезпечного середовища 

та з простоями видобувних і підготовчих 

дільниць шахт внаслідок захисного відклю-

чення.  

При виборі пріоритетних напрямів ін-

вестування шахтним менеджментом прогно-

зований збиток визначається відносно без-

посередньо гірничого підприємства, а в ін-

ших випадках враховується загальна вели-

чина очікуваного збитку від небезпечних 

подій. Розглядаючи вплив витрат на профі-

лактику захворюваності та травматизму на 

стан умов праці, зазвичай зображують цю 

залежність як практично лінійну (рис. 2, 

крива 1), тобто більшим витратам відповідає 

вищий рівень безпеки та за деякої їх вели-

чини умови праці робітників стають безпеч-

ними. Таке уявлення є спрощеним і не відо-

бражає реальну ситуацію. По-перше, за 

будь-яких витрат на профілактичні заходи 

досягти абсолютної безпеки неможливо, 

тобто зростання витрат вже не буде відчутно 

впливати на рівень безпеки. По-друге, за   

відсутності державного регулювання шахт-

ним менеджментом спочатку, як правило, 

впроваджуються найбільш ефективні захо-

ди. В такому випадку вплив вартості профі-

лактичних робіт В на рівень безпеки Б та 

ефективність зазначених робіт dБ/dВ опису-

ється кривими 2 на рис. 2, а-б. 

За наявності державного регулювання 

підприємство повинно спочатку виконати 

чинні вимоги нормативно-правових актів 

охорони праці, що часто мають суто соці-

альне спрямування та не забезпечують сут-

тєвого поліпшення умов праці, тому вказані 

залежності набувають вигляду кривих 2 на 

рис. 3, а-б. За наявності в структурі собівар-

тості продукції витрат, пов'язаних з обов'яз-

ковими відрахуваннями до Фонду соціаль-

ного страхування від нещасних випадків та 

професійних захворювань (далі Фонду), що 

не мають прямого впливу на рівень безпеки 

праці конкретного підприємства, зазначені 

залежності набувають вигляду кривих 4 на 

рис. 2, а-б. Точка перетину кривої з віссю В 

(рис. 2, а) відповідає величині фіксованих 

відрахувань підприємства до Фонду Всс.

 
а)      б) 

Рис. 3. Залежність рівня безпеки та ефективності профілактичних робіт від їх вартості:  
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1 – відома; 2 – ідеальна без законодавчого регулювання; 3, 4 – за наявності державного 

регулювання. 

Оптимальна величина витрат на по-

ліпшення умов праці повинна визначатись, 

виходячи з умов забезпечення максимальної 

ефективності дій, спрямованих на управлін-

ня шахтою в цілому, що може бути досягну-

то шляхом перерозподілу наявних людських 

і фінансових ресурсів, правильного вибору 

числа й якості управлінського персоналу. В 

останньому випадку важливе значення має 

діюча на шахтах система управління охоро-

ною праці (СУОП). 

Аналіз структур, функцій та завдань 

наявних СУОП вугільних шахт та співстав-

лення їх з СУОП за міжнародним стандар-

том OHSAS 18001:2007 показали, що наявні 

системи значною мірою є підготовленими 

до переходу на міжнародні норми та без 

значних витрат можуть бути трансформова-

ні до них. Запропоновані зміни до СУОП 

вугільних шахт, що дозволяють привести їх 

у відповідність до міжнародних норм. Від-

мінністю запропонованої системи від типо-

вих є наявність незалежного від суб’єкту 

управління зовнішнього аудиту умов праці 

та передачі функцій поточного контролю 

умов праці виключно суб’єкту управління, а 

також проведенні періодичного внутрішньо-

го аудиту умов праці. Узагальнена СУОП 

наведена на рис. 3. 

 
Рис. 3. Узагальнена СУОП вугледобувного підприємства 

 

Важливим аспектом поліпшення умов 

праці є підвищення статусу служби охорони 

праці в структурі підприємства, що може 

бути досягнуто через безпосереднє її підпо-

рядкування першим керівникам і заступнику 

директора з охорони праці та підпорядку-

вання останньому також служби охорони 

праці дільниць. Також, відмінністю  реко-

мендованої структури СУОП вугледобувно-

го підприємства є поділ підрозділів, безпо-

середньо підпорядкованих службі охорони 

праці, на дільниці, що здійснюють виробни-

чі функції, та дільниць, що забезпечує конт-

роль умов праці за усіма показниками. От-

же, запропоновані зміни дозволяють в біль-

шій мірі концентрувати наявні матеріальні 

та людські ресурси, підвищити ефективність 

виконання робіт, спрямованих на профілак-

тику аварій, нещасних випадків та профе-

сійних захворювань. 

Зважаючи на мінливість умов вуглеви-

добування, постійний вплив на роботу під-

приємства зовнішніх збурень, для ефектив-

ного функціонування СУОП шахти необхід-

на наявність достовірної зворотної інформа-

ції, що характеризує фактичну ефективність 

витрат на поліпшення умов праці працівни-

ків. Комплексна оцінка ефективності функ-

ціонування СУОП можлива тільки за наяв-

ності універсальних кількісних показників, 

що мають імовірнісний характер і дозволя-

ють не тільки встановити стан умов праці на 

вугледобувному підприємстві, але й оцінити 

в динаміці ефективність заходів щодо їх по-

ліпшення. 

Для оцінювання ефективності функці-

онування СУОП з позиції профілактики не-
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щасних випадків та травматизму запропо-

нований критерій, який визначається шля-

хом порівняння поточного значення приве-

деного коефіцієнту виробничих втрат п

прввК .  

з його величиною за минулий проміжок 

часу м

прввК .  (наприклад за попередній рік) і 

характеризує відносну зміну виробничих 

втрат на підприємстві чи у його підрозділах, 

обумовлених травматизмом 
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−
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првв ККК +=  – середнє 

значення приведеного коефіцієнта виробни-

чих втрат. 

Приведені коефіцієнти виробничих 

втрат визначаються як  

)(.
см

чс
чвпрвв

К

К
ККК += ,  (4) 

де Кч, Кв – коефіцієнти частоти та важ-

кості травматизму відповідно; NNК смсм /=  

- середня в галузі частка травм із смертель-

ними наслідками; NNсм ,  – кількість травм в 

галузі за минулий період часу, відповідно зі 

смертельними наслідками та загальна. 

Для оцінювання ефективності функці-

онування СУОП з позиції профілактики 

професійної та професійно обумовленої за-

гальної захворюваності запропонований та-

кий критерій 

( )
%100
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−
=
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де  п

ф

м

ф ББ ,  – сума балів за усіма 

робочими місцями (на шахті чи окремій    

дільниці) за минулий та поточний період ча-

су відповідно. 

Критерій ККпз характеризує відносну 

зміну сумарної бальної оцінки санітарно-

гігієнічних умов праці на робочих місцях і 

дозволяє оцінити в динаміці ефективність 

заходів, спрямованих на профілактику про-

фесійних та професійно обумовлених захво-

рювань працівників. 

Запропоновано також комплексний 

критерій оцінювання ефективності функці-

онування СУОП, що визначається як сума 

критеріальних оцінок (3) і (5), приведених 

до співставної величини шляхом введення 

коефіцієнту сК  (що визначається співстав-

ленням фактичних величин втрат від нещас-

них випадків та професійної захворюваності 

для конкретного підприємства) 
 

пзстроп ККККККК += . (6) 

 

Результати розрахунків комплексного 

показника ефективності функціонування 

СУОП на шахтах ПАТ «ДТЕК Павлоградву-

гілля» наведені в табл. 1. 

Таблиця 1 

Комплексний критерій ефективності функціонування СУОП 

на шахтах ПАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» 

 

Назва шахти Значення критерію опКК  за роками Середнє 

значення 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Тернівська 25,1 –11,3 12,6 24,6 20,3 –47,4 –7,7 2,3 

Степова –21,2 39,8 –38,7 –23 100,8 21 –17,2 8,8 

Ювілейна –26,7 86,7 –3,6 9,9 7,4 –87,8 27,4 1,9 

Павлоградська 11,6 90,3 17,6 -122,9 70,5 25,2 47,9 20,0 

Самарська –43,8 28,4 52,7 –80,9 143,3 16 –32,9 11,8 

Дніпровська –48,7 108,2 –94,3 144,4 –11,3 10,5 –9,5 14,2 

ім. Героїв космосу –22,3 18 –88,9 49,8 97,5 2,4 –83,4 -3,8 

Західно-Донбаська –5,3 83,6 49,1 –13,4 5,6 –93 –4,1 3,2 

ім. М.І. Сташкова –54 –27,3 19,6 96,9 12,4 5,4 20 10,4 

Благодатна 25,4 –81,5 121,1 41,5 -112,3 127,3 46,9 24,1 

Усього на шахтах –21,2 38,5 –10,3 11,6 47,2 –5,7 –5,6 7,8 

Інші підприємства 8,7 29,6 6,1 –4,7 58,7 –4,4 -107,8 –2,0 

Усього на ПАТ –19,9 41,9 –10,2 9 47,2 –5,4 –14,8 6,8 
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Аналіз динаміки комплексного крите-

рію вказує на циклічність зміни його вели-

чини. Найвища ефективність СУОП співпа-

дає з роками підготовки шахт та проведення 

зовнішнього незалежного аудиту СУОП на 

відповідність міжнародному стандарту 

OHSAS 18001:2007 (2007 та 2010 роки). В 

наступні роки спостерігалось певне змен-

шення критерію. Загальна позитивна дина-

міка комплексного критерію свідчить про 

постійне вдосконалення СУОП і досягнення 

ПАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» цілей, що 

ставились при переході на міжнародний 

стандарт OHSAS 18001:2007. 

Висновки. 1. Дослідження теоретико-

методичних засад управління інвестиційною 

діяльністю вугледобувних підприємствах 

дозволило встановити необхідність розроб-

ки теоретико-методичних положень та прак-

тичних рекомендацій щодо підвищення 

ефективності інвестицій в поліпшення умов 

праці працівників вугільних шахт. 

2. Виконано аналіз існуючих методич-

них підходів до оцінки ефективності інвес-

тицій в поліпшення умов праці в різних га-

лузях промисловості. Показано, що існуючі 

підходи, у зв’язку неповним врахуванням 

втрат, обумовлених шкідливими та небез-

печними умовами праці, а також складністю 

визначення показників соціального ефекту 

інвестицій з причини імовірнісного характе-

ру небезпечних подій та їх наслідків, мають 

незначну прогностичну цінність, що обме-

жує можливість їх застосовувати на вугле-

добувних підприємствах. 

3. Удосконалений методичний підхід 

до визначення величини прогнозованого 

збитку від нещасних випадків та професій-

них захворювань. Доведено, що в останньо-

му випадку повинен враховуватись факт по-

стійної (тривалої) дії шкідливих чинників 

виробництва на працівників, чисельність 

персоналу, що працює в зоні дії шкідливих 

чинників, тяжкість роботи та інші показни-

ки, що характеризують умови праці. 

4. Запропоновано методичний підхід 

до оцінювання ефективності інвестицій в 

поліпшення умов праці працівників вугле-

добувних підприємств, що базується на 

оцінці величини відверненого збитку вна-

слідок усунення виробничих небезпек, та 

розроблено алгоритм вибору пріоритетних 

напрямів інвестування. 

5. Запропоновані зміни до системи уп-

равління охороною праці вугільних шахт, 

що дозволяють привести СУОП вугільних 

шахт у відповідність до міжнародних норм. 

Відмінність запропонованої підходу полягає 

в наявності незалежного від суб’єкта управ-

ління зовнішнього аудиту умов праці та пе-

редачі функцій поточного контролю умов 

праці виключно суб’єкту управління й про-

веденні періодичного внутрішнього аудиту 

умов праці. 

6. Розроблено комплексний критерій 

оцінки ефективності функціонування 

СУОП, що визначається як сума критері-

альних оцінок ефективності функціонуван-

ня СУОП з позиції профілактики нещасних 

випадків і з позиції профілактики професій-

ної та професійно обумовленої загальної  

захворюваності з приведення зазначених 

критеріальних оцінок до співставної вели-

чини, шляхом введення коефіцієнту, що ви-

значається співставленням фактичних вели-

чин втрат від нещасних випадків і профе-

сійної захворюваності для конкретного під-

приємства. 
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НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ 

 В УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ ТРУДА РАБОТНИКОВ УГОЛЬНЫХ ШАХТ 

Л. В. Касьяненко, к. э. н., доцент, НТУ «Днепровская политехника» 

 

Методология исследования. В ходе исследования использованы методы системно-

логического анализа – при оценке материального ущерба, обусловленного вредными и 

опасными условиями труда на шахтах; статистико-экономического анализа – при 

исследовании состояния условий труда работников угольных шахт, социально-

экономических и экологических последствий добычи угля; экономико-математического 

моделирования – при разработке методических подходов к оценке социально-экономических 

последствий инвестирования в улучшение условий труда работников угольных шахт. 

Результаты. Проанализированы существующие подходы к оценке эффективности 

инвестиций для улучшения условий труда рабочих угольной шахты. Рассмотрены 

экономические потери, которые обусловлены опасными условиями труда на угольных 

шахтах, а также выделены особенности инвестиционной политики в области охраны труда 

для угольной промышленности Украины. Созданы методологические подходы к 

определению значений предотвращающих потерь вследствие осуществления мер по 

недопущению чрезвычайных ситуаций, а также мер, направленных на недопущение 

несчастных случаев и профессиональных заболеваний с целью оценки эффективности 

инвестиций в улучшение условий труда работников угольной шахты. 

Обоснована процедура определения приоритетных инвестиционных тенденций и 

путей повышения мотивации, экономического стимулирования предприятий к улучшению 

условий труда. Определены факторы комплексной оценки функционирования систем 

контроля безопасности труда на предприятиях угольной промышленности. 

Новизна. Состоит в совершенствовании теоретических и методических подходов к 

повышению эффективности инвестиций в улучшение условий труда на угольных шахтах. 

Практическая значимость. Проведенные теоретические исследования и 

разработанные методические положения позволяют обоснованно выбирать приоритетные 
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направления инвестирования в улучшение условий труда работников угольных шахт, а 

также оценивать эффективность функционирования системы управления охраной труда 

угледобывающих предприятий. 

Ключевые слова: инвестиции, экономическая оценка, условия труда, 

предотвращенные потери, охрана труда, система управления. 

 

INCREASING THE EFFICIENCY OF INVESTMENT IN IMPROVING THE WORKING 

CONDITIONS OF EMPLOYEES OF COAL MINES 

L. V.  Kasyanenko, Ph. D (Econ.), Associate Professor, Dnipro University of Technology 

 

Мethods. In the course of the study, the methods of system-logical analysis are used – when 

evaluating material damage caused by harmful and dangerous working conditions in mines; statis-

tics-economic analysis – when studying the state of working conditions of employees of coal mines 

and the socio-economic and social organizations environmental consequences of coal mining; eco-

nomic-mathematical modeling – when developing methodological approaches to assessing socio-

economic consequences of investing in improving the working conditions of coal mine workers. 

Results. The existing approaches to assessment of investments efficiency to improve work-

ing conditions coal mine workers are analized. Economic losses caused by dangerous working con-

ditions in coal mines are considered, the features of investment policy of labor protection for the 

coal industry of Ukraine are also highlighted. Methodological approaches to determine the values of 

preventive losses due to the implementation of measures to prevent emergency situations are devel-

oped, as well as measures aimed at preventing accidents and occupational diseases in order to assess 

the effectiveness of investments in improving the working conditions of coal mine workers. 

The procedure for determining priority investment trends and ways to increase motivation, 

economic incentives for enterprises to improve working conditions has been substantiated. The fac-

tors of a comprehensive assessment of the functioning of labor safety control systems at the enter-

prises of the coal industry have been determined.  

Novelty consists in improving the theoretical and methodological approaches to improving 

investment efficiency of improving working conditions in coal mines. 

Practical value. The conducted theoretical research and developed methodical provisions 

allow one to reasonably choose priority areas of investment in improving the working conditions of 

coal mine workers, as well as to evaluate the effectiveness of the management system of labor pro-

tection of coal mining enterprises. 

Keywords: investment, economic assessment, labour conditions, coal mines, prevented dam-

age, labour protection, management system. 
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