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ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ПРОФЕСІЙНИМИ РИЗИКАМИ 

НА ГІРНИЧОДОБУВНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 
 
Постановка проблеми. Статистика виробни-

чого травматизму, професійної захворюваності в 
Україні свідчить про незадовільний стан умов праці 
та зростання рівнів професійного ризику, наслід-
ками цього є те, що щороку мільярди гривень витра-
чаються на реабілітацію потерпілих від нещасних 
випадків на виробництві та осіб із професійними за-
хворюваннями.  

Протягом багатьох років високим залишається 
виробничий травматизм у вугільній промисловості 
як за абсолютними ознаками, так і за їх коефіцієн-
тами частоти. Аналіз обставин та причин смертель-
ного травматизму на підприємствах вугільної галузі 
показує, що його основними чинниками є: зноше-
ність шахтного фонду, погіршення гірничо-геоло- 
гічних умов видобутку вугілля, низький рівень ви-
робничої та технологічної дисципліни працівників, 
відсутність з боку керівників належного контролю 
за безпечним веденням робіт відповідно до норма-
тивно-правових актів про охорону праці. 

За допомогою організаційно-технічних заходів 
не завжди можливо повністю упередити несприят-
ливий вплив ризикових чинників на діяльність під- 
приємств, тому особливої актуальності набувають 
економічні інструменти управління професійними 
ризиками. 

Розгляд питань щодо управління ризиками еко-
номічної діяльності знаходиться у центрі уваги віт-
чизняних науковців. Практика застосування управ-
ління ризиками тільки набуває широкого застосу-
вання на промислових підприємствах України як ді-
євий інструмент сучасного управління. Важливість 
обраного напряму дослідження зумовлена особли-
вими умовами розвитку управління професійними 
ризиками в України, який відрізняється від економі-
чно розвинутих країн. 

Значний внесок у дослідження умов праці як 
чинників професійного ризику зробили вітчизняні й 
зарубіжні вчені: М. Абрамов [1], О. Вагонова [2], 
Н. Вижул [3], П. Дорман [4]. Питання ролі, суті та ви-
дів професійних ризиків, управління ними, підви-
щення рівня професійної безпеки розглядаються в ро-
ботах багатьох вчених, в тому числі в роботах 
О. Амоші [5], В. Вітлинського [6-7], Ю. Драчука [8], 
О. Єфремової [9], С. Ілляшенка [10], В. Надраги [11], 
Н. Святохи [12] та багатьох інших.  

Підвищення конкурентоспроможності країни 
на світовому ринку, пошук чинників її економічного 
зростання вимагає формування ефективної системи 

управління професійними ризиками промислових 
підприємств. Важливим напрямом в досягненні по-
ставленої мети є розвиток існуючого економічного 
механізму управління. 

Але наразі в існуючих дослідженнях не приді-
ляється достатньої уваги розвитку концептуальних 
положень управління професійними ризиками з по-
зиції формування економічного механізму. 

Метою даної статті є розробка економічного 
механізму управління професійними ризиками з 
урахуванням специфіки гірничодобувних підпри-
ємств. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Непослідовність реформ, нестача інвестицій зумо-
вили глибоку кризу вугільної галузі, в якій склалася 
вкрай негативна ситуація у сфері охорони праці. Не-
зважаючи на позитивну динаміку виробничого  
травматизму за останні десять років, в тому числі й 
по вугільній галузі, саме 77% смертельно травмова-
них приходиться на дану галузь. 

В 2015 році відбулися позитивні зміни у вугіль-
ній галузі, загальна кількість травмованих зменши-
лася на 63%, а смертельно травмованих взагалі на 
80%. Вперше вугільна галузь за кількістю травмова-
них (752 особи) з першого місця перейшла на друге, 
бо найбільша кількість травмованих у 2015 році 
була у соціально-культурній сфері та торгівлі (898 
осіб), а за кількістю смертельно травмованих (19 
осіб) взагалі перейшла на шосте місце, або на 77,4% 
менше ніж у агропромисловому комплексі, який по-
сідає перше місце (84 особи) (розраховано за даними 
[13]).  

Але ці дані не є коректними, бо не враховують 
випадки виробничого травматизму в зоні прове-
дення АТО. Та навіть без урахування виробничого 
травматизму на підприємствах, які знаходяться на 
території, не підконтрольній українській владі, по 
вугільній галузі має місце покращання тільки абсо-
лютних показників, бо у 2015 році порівняно з 2014 
роком коефіцієнт частоти на 1 млн т підвищися з 
56,87 до 61,05, а коефіцієнт частоти на 1000 праців-
ників – відповідно з 7,82 до 8,04 [14]. 

Треба відмітити, що високий рівень виробни-
чого травматизму пояснюється не тільки об’єктив-
ними причинами: зміною характеру виробничих  
відносин всередині підприємств, зламом існуючої 
схеми (вертикалі) управління охороною праці, ста-
рінням основних фондів тощо, а й зменшенням ви-
трат на охорону праці, ослабленням виробничої дис- 
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ципліни, неритмічністю роботи, скороченням служб 
охорони праці. Одним з чинників є і «людський  
фактор», коли внаслідок незадовільної організації 
праці порушується технологічна дисципліна, а уча-
сники виробничих процесів по всій вертикалі управ-
ління неадекватно відносяться до питань безпеки. 
Тим більше, що наразі відсутні ефективні стимули 
(крім самого життя, хоча для багатьох й воно – не 
стимул) працювати безпечно, без ризику для життя 
та здоров’я. 

Аналіз досліджуваних причин свідчить про те, 
що превалюють організаційні причини, їх питома 
вага по вугільній промисловості в сукупності при-
чин становить приблизно 84%. 

Другий вид професійних ризиків, обумовлених 
умовами праці, – це професійні захворювання. Ста-
тистичні дані свідчать про найбільшу кількість 
профзахворювань саме у вугільній промисловості. 
Основні причини виникнення профзахворювань 
пов’язані із недосконалістю технологій, викорис-
танням застарілого устаткування, тривалою робо-
тою в умовах дії несприятливих виробничих чинни-
ків, конструктивними недоліками гірничодобувного 
устаткування, неефективністю засобів захисту пра-
цюючих, порушенням правил охорони праці, режи-
мів праці та відпочинку. 

Дослідники в сфері управління економічним 
ризиком зосереджуються на трьох основних момен-
тах: виявленні наслідків діяльності людей в ситуації 
ризику; умінні реагувати на вірогідні негативні на- 
слідки, які можуть виникнути в результаті цієї ді- 
яльності; розробці і здійсненні заходів, за допомо-
гою яких можуть бути усунені або компенсовані ві-
рогідні негативні результати дій. 

Проаналізувавши існуючі підходи до тракту-
вання поняття «економічний механізм», можна зро-
бити висновок, що використання процесного під-
ходу найбільш доцільне для досягнення цілей дослі-
дження з позиції поєднання економічних важелів, 
стимулів, заходів з метою визначення економічних 
закономірностей процесу управління професійними 
ризиками, тобто під «економічним механізмом уп-
равління професійними ризиками промислового 
підприємства» пропонується розуміти сукупність 
ресурсів економічного процесу, який послідовно та 
ієрархічно упорядковує важелі, стимули й заходи 
впливу на складові професійної безпеки працівника 
на мікрорівні, визначає закономірності взаємодії ма-
теріальних і нематеріальних ресурсів, способів їх 
поєднання для зменшення наслідків професійних 
ризиків та спрямований на збільшення соціально-
економічної ефективності результатів роботи під- 
приємства. 

Управління із застосуванням економічного ме-
ханізму управління професійними ризиками може 
дати необхідний результат лише внаслідок поєд-
нання відповідно спрямованого взаємовпливу усіх 

його елементів. Тому основним завданням у підви-
щенні рівня організації діяльності підприємств є 
створення дієвого економічного механізму управ-
ління професійними ризиками підприємства.  

Підприємства різних галузей промисловості 
мають відповідні особливості, які суттєво вплива-
ють на їх функціонування, на можливість виник-
нення професійних ризиків. Зокрема, це повною мі-
рою відноситься до гірничодобувних підприємств, 
тому економічний механізм управління професій-
ними ризиками на них буде мати свої специфічні 
особливості, які повинні враховувати роботу у не- 
безпечних для здоров’я та життя умовах праці. 

Концептуальні положення економічного меха-
нізму управління професійними ризиками на основі 
галузево-процесного підходу повинні базуватися на 
дуже простому критерії: хто створює ризики, той 
ними й управляє, а держава повинна законодавчо за-
кріпити мотивації, щоб керівництво підприємств за-
проваджувало необхідні заходи для зниження про-
фесійного ризику. Таким чином, концептуальні по-
ложення повинні включати:  

запровадження, підтримку й вдосконалення  
системи моніторингу, аналізу, оцінки й контролю 
професійного ризику, умов праці в межах системи 
управління охороною праці на гірничодобувних під-
приємствах; 

підготовку й проведення змін в системі 
обов’язкової підготовки шахтарів з питань запобі-
гання професійним ризикам відносно застосування 
сучасних способів навчання. Найбільшу увагу слід 
приділити саме усвідомленню наслідків впливу  
шкідливих і несприятливих для здоров’я умов праці, 
які є на гірничодобувних підприємствах, а також не-
обхідності застосування профілактики цих небез-
пек; 

підготовку інформаційних програм для праців-
ників шахт на тему запобігання професійним ризи-
кам, які б інформували про наслідки та профілак-
тику професійної небезпеки та пропагували нову ку-
льтуру праці й охорони здоров’я; 

підготовку й проведення відповідних змін з ме-
тою покращення функціонування профілактичного 
сектору послуг, насамперед, системи попереднього 
виявлення професійних захворювань; 

підготовку й проведення змін з метою покра-
щення нагляду за відповідністю правовим вимогам 
щодо запобігання професійним ризикам; 

підготовку й реалізацію проектів з впрова-
дження, підтримки та вдосконалення системи уп-
равління професійними ризиками на базі міжнарод-
них стандартів для гірничодобувних підприємств, 
що стануть важливим елементом відповідного під-
ходу, моніторингу, оцінки і вдосконалення цієї сис-
теми. 

Безумовно, для зниження рівня професійних 
ризиків гірничодобувні підприємства потребують 
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відповідної технічної модернізації, впровадження 
новітніх технологій видобування вугілля. Але, вра-
ховуючи надзвичайно важке фінансове становище 
не тільки вугільної галузі, але й всієї країни, яке на-
разі тільки погіршилося через події на сході, до еко-
номічного механізму управління професійними ри-
зиками, який наведено на рисунку, в першу чергу, 

потрібно включити найменш затратні способи, фор-
ми й інструменти впливу на процес управління про-
фесійними ризиками та на економічні відносини 
його учасників та які залежать не тільки від дер-
жави, керівництва підприємства, а й безпосередньо 
від працівників, від їх відношення до власної без-
пеки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок. Економічний механізм управління професійними ризиками  
на гірничодобувних підприємствах 

 
Але ефективне функціонування економічного 

механізму управління професійними ризиками не-
можливе без: 

ретельного аналізу й діагностики фактичного 
стану профілактики професійних ризиків працівни-
ків вугільної промисловості України; 

підготовки й проведення законодавчих змін 
щодо збільшення відповідальності роботодавців і 
керівників гірничодобувних підприємств за роботу 
своїх працівників у важких, шкідливих та несприят-
ливих для здоров’я умовах без достатньої профілак-
тики запобігання професійним ризикам. Також слід 
законодавчо закріпити їх зацікавленість у покра-
щанні рівня умов праці шляхом запровадження сис-
теми диференційованих страхових внесків до Фонду 
соціального страхування та за рахунок реалізації 
проектів державно-приватного партнерства; 

підготовки й проведення змін законодавчих ак-
тів щодо підвищення рівня профілактики професій- 
них ризиків працівників, в тому числі профілактики 
професійних захворювань. Відповідні зміни у зако-
нодавчих актах повинні базуватися на вивченні та 
вимірюванні чинників, шкідливих для здоров’я, у 
тому числі канцерогенних. Вони повинні врахову-
вати частоту, правила реєстрації результатів гігі- 
єнічної оцінки умов праці, профілактичного медич-
ного обстеження, обсяги та якість медичних закла-
дів. При цьому повинні бути забезпечені незалеж-
ність і відповідальність за дослідження стану здо-
ров’я і психологічної сумісності та психологічні до-
слідження. 

Висновки. Економічний механізм управління 
професійними ризиками на підприємстві включає 
комплекс послідовних заходів, спрямованих на  
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Цілі: 
безпечні умови праці  
для життя і здоров’я 

Модель управління  
професійними ризиками 

Методи: 
економіко-матема-
тичне та імітаційне 

моделювання 

Інструменти: 
техніко-технологічна модернізація,  

контроль за дотриманням норм техніки безпеки й охорони праці,  
профілактичні заходи, інформаційні програми 

Інструменти:
законодавчі акти щодо підвищення рівня профілактики професійних 
ризиків, збільшення відповідальності та зацікавленості керівників  
відносно запобігання професійним ризикам, реалізація стратегії роз-
витку соціального страхування, впровадження міжнародних стан- 
дартів, сертифікації, проектів державно-приватного партнерства 
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адаптацію, оновлення і вдосконалення складових 
механізму, передбачає узгодження управлінських 
рішень, економічних методів, інструментів, важелів, 
організаційного забезпечення діяльності щодо уп-
равління професійними ризиками з урахуванням 
специфіки гірничодобувних підприємств. Його  
ефективне функціонування неможливе без: ретель-
ного аналізу й діагностики фактичного стану профі-
лактики професійних ризиків працівників вугільної 
промисловості України; підготовки й проведення 
законодавчих змін щодо збільшення відповідально-
сті роботодавців і керівників гірничодобувних під- 
приємств за роботу своїх працівників та підвищення 
рівня профілактики професійних ризиків працівни-
ків. 
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Бойченко М. В. Економічний механізм уп-

равління професійними ризиками на гірничодо-
бувних підприємствах 

В статті обґрунтовано потребу в управлінні 
професійними ризиками на гірничодобувних під- 
приємствах, сформульовано концептуальні поло-
ження формування економічного механізму управ-
ління професійними ризиками з урахуванням специ-
фіки гірничодобувних підприємств та запропоно-
вано відповідний механізм. 

Ключові слова: професійні ризики, економіч-
ний механізм, управління, гірничодобувні підпри-
ємства. 

 
Бойченко Н. В. Экономический механизм 

управления профессиональными рисками на 
горнодобывающих предприятиях 

В статье обоснована необходимость в управле-
нии профессиональными рисками на горнодобыва-
ющих предприятиях, сформулированы концепту-
альные положения формирования экономического 
механизма управления профессиональными рис-
ками с учетом специфики горнодобывающих пред-
приятий и предложен соответствующий механизм. 

Ключевые слова: профессиональные риски, 
экономический механизм, управление, горнодобы-
вающие предприятия. 

 
Boichenko M. Economic mechanism for occu-

pational risks management at mining enterprises 
In the article the demand for occupational risks 

management is substantiated, conceptual issues are 
formed on the economic mechanism of occupational 
risks management subject to specifics of mining enter-
prises, and the corresponding mechanism is proposed. 

Keywords: occupational risks, economic mecha-
nism, management, mining enterprises. 
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