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Ефективність заходів щодо поліпшення умов і охорони праці оцінюється, в першу
чергу, за показниками соціальної ефективності, які передбачають створення умов праці, що
відповідають санітарним нормам і вимогам правил безпеки [1]. Покращення умов і охорони
праці призводить до зменшення кількості виробничих травм, загальної і професійної
захворюваності; до скорочення чисельності працівників, що працюють в умовах, які не
відповідають санітарно-гігієнічним нормам; зменшення кількості випадків виходу на пенсію
за інвалідністю внаслідок травматизму чи професійної захворюваності; скорочення
плинності кадрів через незадовільні умови праці тощо.
Соціально-економічна ефективність розраховується з метою:
- економічного обґрунтування планових заходів, необхідних для вибору оптимальних
варіантів технологічних, ергономічних та організаційних рішень;
- визначення фактичної ефективності заходів щодо поліпшення умов і охорони праці;
- оцінки результатів управління виробництвом на різних рівнях;
- розрахунку необхідних витрат для приведення умов праці на робочих місцях у
відповідність до нормативних вимог;
- визначення раціональних розмірів матеріального стимулювання працівників
підприємства, науково-дослідних, конструкторських і проектних організацій за розробку і
запровадження працеохоронних заходів.
Економія від впровадження системи управління охороною праці утворюється за
рахунок таких джерел [1]:
- зменшення кількості захворювань і травм і, як наслідок, зниження втрат робочого
часу (у вигляді умовно звільнених робітників та економії їхньої заробітної плати з
відрахуванням);
- зменшення оплати за ставками шкідливих професій і оплати додаткових відпусток за
роботу в шкідливих умовах унаслідок переведення працівників у нормальні умови праці;
- зменшення збитків через професійні захворювання і травматизм;
- скорочення збитків від плинності кадрів через незадоволення умовами праці.
Сумарна економія ЕС, визначається додаванням джерел:

ЕС = ЕР + ЕШ + ЕЛ + ЕП,

де ЕР – зниження собівартості (економія) від зменшення захворювання і травматизму
із заробітної плати умовно звільнених робітників;
ЕШ – зниження собівартості від зменшення виплат за ставками шкідливих професій і
оплати додаткових відпусток;
ЕЛ– зниження собівартості від зменшення виплат за лікарняними листами;
ЕП – зниження собівартості від зменшення збитків через плинність кадрів.
Економічні методи управління охороною праці мають важливе значення, особливо в
умовах переходу підприємств до ринкових відносин. Нещасні випадки і захворювання на
виробництві, погані умови праці дуже негативно впливають на економічну ефективність
підприємства, його прибуток і рентабельність.
Крім того, економічні методи передбачають виплату премій за відсутність випадків
травматизму та захворювання, а також за високий рівень охорони праці.
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