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Проведено аналіз стану виробничого травматизму на підприємствах машинобудівельної галузі залежно від 

соціально-економічних показників, специфіки галузі й особливостей виробництва. Розроблено критерії визна-
чення осіб, які допустили порушення вимог законодавства про охорону праці і чиї дії або бездіяльність призве-
ли до настання нещасних випадків із тяжким наслідком на підприємствах машинобудівельної галузі. Побудова-
но математичні багатофакторні моделі, які описують залежність показників оцінювання  виробничого травма-
тизму від індексу продукції машинобудування,чисельності працюючих в галузі і показників, які характеризу-
ють діяльність або бездіяльність роботодавця щодо створення безпечних умов праці, діяльність або бездіяль-
ність як роботодавця, так і працівника щодо дотримання трудової та виробничої дисципліни на підприємствах 
машинобудівельної галузі. Встановлено, що найбільший вплив на показники оцінювання  виробничого травма-
тизму має чинник, який характеризує діяльність або бездіяльність роботодавця щодо створення безпечних умов 
праці, і чинник, що характеризує діяльність або бездіяльність як працівника, так і роботодавця щодо дотриман-
ня трудової і виробничої дисципліни. Розроблені моделі можуть бути використані в подальшому для визначен-
ня  показників оцінювання виробничого травматизму в машинобудівельній галузі і при розроблені заходів що-
до оптимізації безпеки праці на підприємствах машинобудівельної галузі. 
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Проведен анализ состояния производственного травматизма в машиностроительной отрасли в зависимости 

от социально-экономических показателей, специфики отрасли  и особенностей производства. Разработаны кри-
терии определения лиц, нарушивших требования законодательства по охране труда и действия или бездействие 
которых привели к несчастным случаям с тяжелыми последствиями на предприятиях машиностроительной 
отрасли. Построены математические многофакторные модели, которые описывают зависимость показателей 
оценивания производственного травматизма от индекса продукции машиностроения, количества работающих в 
отрасли и показателей, которые характеризуют действия или бездействия работодателя по созданию безопас-
ных условий труда, действия или бездействия как работодателя, так и работника по соблюдению трудовой и 
производственной дисциплины на предприятиях машиностроительной отрасли. Определены факторы, которые 
оказывают наибольшее влияние на показатели оценивания производственного травматизма. Предложенные 
модели могут быть использованы в дальнейшем для определения показателей оценивания производственного 
травматизма и при разработке мероприятий по оптимизации безопасности труда на предприятиях машино-
строительной отрасли. 
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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Машинобудівна 

промисловість України істотно впливає на темпи і 
напрями науково-технічного прогресу в різних галу-
зях народного господарства, відіграє роль базового 
комплексу, навколо якого формується раціональна 
структура економіки. Рівень розвитку машинобуду-
вання є одним із основних показників економічного 
розвитку країни. Частка галузі в загальному обсязі 
продукції (робіт, послуг) промисловості становить 
13,4 %, у валовій доданій вартості промисловості – 
15,6 %. У машинобудуванні зосереджено понад 
15 % вартості основних засобів, майже 6 % оборот-
них активів вітчизняної промисловості [1]. 

Машинобудівна промисловість відрізняється 

від інших галузей низкою специфічних особливо-
стей, такими як 

– наукоємність галузі (розвиток галузі може бути 
швидким і ефективним за умови впровадження у 
виробництво наукових досягнень. Для цього потріб-
на інтеграція (об'єднання, спільна робота) науково-
дослідних інститутів з конструкторськими бюро й 
заводами); 

– трудомісткість галузі (для розвитку потрібні 
трудові ресурси високої кваліфікації і тривалий час 
для виготовлення готової продукції); 

– металомісткість галузі (потребує значної кі-
лькості чорних і кольорових металів. 

Специфіка машинобудування відображається на 
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рівні і характері галузевого виробничого травматиз-
му. Незважаючи на тенденцію зниження травматиз-
му, в цілому по Україні (порівняно з попередніми 
роками), рівень виробничого травматизму у цій 
галузі залишається на досить високому рівні. За 
кількістю травмованих на виробництві галузь за-
ймає третє місце після вугільної галузі і соціально-
культурної сфери. В останні роки спостерігалось 
погіршення статистичної картини виробничого тра-
вматизму на підприємствах галузі. Тільки у 2013 
році в Україні було зареєстровано 9221 нещасний 
випадок, з них на машинобудування припадало 
приблизно 7,5 % від усіх нещасних випадків. З цьо-
го можна зробити висновок про недостатню вивче-
ність причинно-наслідкових характеристик вироб-
ничого травматизму на підприємствах машинобуді-
вної галузі і недостатній рівень профілактичної ро-
боти на підприємствах галузі.  

Питанням поліпшення умов праці і розробленню 
заходів запобігання виробничого травматизму на 
підприємствах машинобудівельної галузі присвяче-
но значну кількість наукових праць вітчизняних і 
закордонних вчених. Зокрема, обґрунтуванню необ-
хідності комплексного підходу до оцінювання впли-
ву шкідливих виробничих факторів присвячена 
робота О.М. Климової та М.А. Касьянова [2], про-
блемам вибору рішень в системі управління охоро-
ною праці машинобудівного підприємства – 
О.М. Гунченко [3], оптимізації заходів з охорони 
праці – Н.В. Ступницької [4], ефективності управ-
ління охороною праці на підприємствах з викорис-
танням інформаційно-аналітичної підтримки плану-
вання працеохоронних заходів – О.Є. Кружилка [5], 
удосконаленню методичного забезпечення ризико-
орієнтованого підходу при аналізі небезпек і роз-
слідуванні нещасних випадків, плануванні робіт на 
етапі прийняття рішень в СУОП Голубенко О.Л. [6], 
аналізу і встановленню залежності показників трав-
матизму в машинобудівельній галузі від часового 
фактору з метою їх прогнозування на підприємствах 
із середньою і малою чисельністю працюючих – 
дослідження А.І. Гедровича [7]. Водночас слід за-
уважити, що в наукових працях не знайшли послі-
довного і вичерпного розкриття питання, пов’язані з 
аналізом ролі і відповідальності роботодавця за  
створення безпечних умов  праці на виробництві, 
дотримання на трудової і виробничої дисципліни. 

Метою роботи є дослідження тенденцій розвитку 
показників виробничого травматизму в машинобу-
дівній галузі з урахуванням її специфіки в Україні, 
визначення основних чинників, у тому числі зовні-
шніх, що впливають на рівень виробничого травма-
тизму в галузі, і розроблення математичних моде-
лей, які б відображали зв'язок показників оцінюван-
ня виробничого травматизму від чинників, що хара-
ктеризують діяльність або бездіяльність як робото-
давця, так і працівника щодо дотримання вимог 
нормативних актів з охорони праці.  

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. За-
значене обумовило необхідність проведення погли-
блених досліджень особливостей виробничого тра-
вматизму в залежності від специфіки машинобуді-
вельної галузі з метою удосконалення напрямів 

профілактики травматизму з урахуванням новітніх 
підходів. 

Робота виконувалась з використанням теоретич-
них, експериментальних і статистичних методів 
досліджень. Аналіз виробничого травматизму на 
підприємствах машинобудування проводили на 
основі звітів Держгірпромнагляду України і даних 
щодо виробничого травматизму з тяжкими наслід-
ками, отриманих на основі поглибленого  вивчення 
матеріалів спеціальних розслідувань нещасних ви-
падків на виробництві за 2005–2013 рр. Одним із 
показників специфіки галузі є травмонебезпечність, 
яка характеризується кількісними і якісними показ-
никами оцінювання рівня галузевого травматизму. 
При проведенні досліджень із кількісних показників 
оцінювання визначали ті, що найбільш повно відо-
бражають стан травматизму в галузі, а саме:  

– загальну кількість потерпілих в галузі за від-
повідний період (рік), осіб,  

– коефіцієнт частоти травматизму, який пока-
зує кількість випадків травматизму у галузі за від-
повідний період (рік), що  приходиться на 1000 пра-
цюючих в галузі за цей період. 

Із якісних показників використовували коефіці-
єнт тяжкості, який показує скільки днів непрацезда-
тності припадає в середньому на одного травмова-
ного у галузі за відповідний період. 

Тенденції виробничого травматизму у машино-
будуванні за останні дванадцять років можна розді-
лити на два періоди до економічної кризи 2009 року 
і після кризи. Тривалої руйнівної кризи машинобу-
дівельна галузь зазнала ще в період трансформації 
економіки, який характеризувався реформуванням 
відносин власності, структурних деформацій, тощо. 
Ці процеси супроводжувалися значними втратами 
виробничого і кадрового потенціалу, більше ніж 
двократним скороченням частки продукції машино-
будування в промисловому виробництві. Починаю-
чи з 2001 року у машинобудуванні почали спостері-
гатись помітні позитивні тенденції. За п’ять років 
(2001–2005 рр.) виробництво машинобудівної про-
дукції збільшилося у 2,46 рази при середньорічному 
темпі приросту 19,75 %, промислової продукції  
відповідно – у 1,64 рази та 10,4 %. 

У цей період на тлі зростання обсягів валової 
продукції машинобудування відбувалося збільшен-
ня рівня як загального, так і смертельного травмати-
зму у галузі. За період з 2001 по 2005 роки загаль-
ний травматизм в галузі збільшився на 10 %, а смер-
тельний – більш ніж на 40 %. 

Світова економічна криза 2009 р. негативно від-
билася на машинобудівній галузі. Під час кризи 
2009 року відбувся спад виробництва у машинобу-
дівельній галузі – обсяги виробництва знизилися на 
58 %, кількість працюючих в галузі – на 28,2 % по-
рівняно з 2006 р. Кількість загиблих і травмованих у 
2009 році була більш ніж  вдвічі меншою ніж у 2008 
році. Після економічної кризи2009 року рівень ви-
робничого травматизму у машинобудуванні не мав 
чітко вираженої тенденції до зростання незважаючи 
на пожвавлення виробництва у галузі. Кількість 
працюючих в галузі продовжувала зменшуватися 
щонайменше до 2013 року. Кількість працюючих в 
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галузі в 2013 році  становила 61,4 % від  показника 
2006 року.  

За період з 2009 по 2013 рр. кількість потерпілих 
у галузі зменшилася майже на 30 %, а кількість за-
гиблих навпаки – зросла на 59 %. Наочно цю ситуа-
цію в машинобудівельній галузі відображають гра-
фіки тенденцій змін індексів продукції машинобу-
дування і виробничого травматизму за період 2001–
2013 рр. (рис. 1).  
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Рисунок 1 – Тенденція змін показників виробничого 
травматизму і індексу продукції машинобудування 

 
Як видно з графіків, виробничий травматизм в 

машинобудівній галузі віддзеркалює соціально-
економічні зміни, що відбувалися в галузі. Тенденції 
змін показників виробничого травматизму та індек-
су продукції машинобудування в період економічної 
кризи 2009 року мають однаковий характер, тобто 
найнижчому рівню індексу продукції машинобуду-
вання відповідають найнижчі рівні виробничого 
травматизму. Значення коефіцієнтів частоти загаль-
ного травматизму (Кчз) в машинобудуванні до еко-
номічної кризи 2008–2009 років і після неї переви-
щували відповідні загальноукраїнські значення. 
Значення коефіцієнтів частоти смертельного трав-
матизму (Кчс) у досліджуваний період у галузі були 
нижчими, а в 2010 і 2013 роках навіть дорівнювали 
значенням коефіцієнтів частоти по Україні в цілому. 
В той самий час значення коефіцієнтів тяжкості (Кт) 
у період з 2006–2013 роки були нижчими за значен-
нями коефіцієнтів тяжкості в Україні. 

Таблиця 1– Динаміка показників оцінювання 
виробничого травматизму в Україні 

та в машинобудуванні 

Рік 
Кчз Кт 

Україна Машино-
будування Україна Машино-

будування 
2006 1,18 1,54 25,4 21,45 
2007 1,08 1,79 25,22 17,68 
2008 1,02 1,64 26,27 20,11 
2009 0,86 1 27,55 16,46 
2010 0,82 1,16 26,14 17,21 
2011 0,76 1,15 29,88 24,17 
2012 0,71 1,05 26,42 23,09 
2013 0,62 0,86 26,08 21,97 

 
 
Для дослідження впливу зовнішніх чинників  на 

рівень травматизму в машинобудівній галузі і ви-

значення зв’язку залежної змінної (кількість потер-
пілих) від декількох незалежних (індекс продукції 
машинобудування, кількість працюючих в галузі) 
було використано множинний регресійний аналіз. 
Рівняння множинний регресії має такий вигляд: 

        푌 =  –2149,12 + 4,45X1 + 2,49X2,                (1) 

де X1 – індекс продукції машинобудування, 
X2 – кількість працюючих.  

Оцінку якості математичної моделі визначали за 
допомогою помилки апроксимації, яка дорівнювала  
6,55 %  і вказувала вірний підбір рівняння  до вихід-
них даних. Тісноту сумісного впливу факторів на 
результативну ознаку оцінювали за індексом мно-
жинної кореляції, який для рівняння (1) становив 
0,987, тобто наближався до 1, що дало підставу вва-
жати, що між ознакою Y факторами X сильний зв'я-
зок. Коефіцієнти еластичності вказували на те, що 
найбільший вплив на результативну ознаку має 
фактор X2, при збільшенні якого на 1% від свого 
середнього значення при фіксованому положенні 
іншого фактору результативна ознака збільшиться 
більш ніж на 1 %. Значення коефіцієнта детермінації 
(R² = 0,9872 = 0,973) свідчило про високу інформа-
тивність побудованої моделі. Оцінку значимості 
рівняння множинної регресії здійснювали за F-
статистикою розподілу Фішера: 

퐹фак  =  
푅 (푛 – 푚 – 1)

(1 – 푅 )푚  =  
0,973 (8 – 2 –  1)

(1– 0,973)2 =  90,78 . 

Табличне значення Fkp при ступенях вільності 
k1=2 і k2=n–m–1 п’ять дорівнює 5,79. Оскільки  
Fфакт. >Fkp, то коефіцієнт детермінації статистично 
значимий і рівняння регресії статистично надійно. 
Статистика Дарбіна–Уотсона (DW=1,57) указувала 
на відсутність автокореляції залишків. Довірчі інте-
рвали з імовірністю 0,95 для індивідуального зна-
чення результативного признака становили (277,36; 
914,14). 

Розроблення дієвих заходів щодо запобігання 
виробничого травматизму в машинобудівельній 
галузі, окрім визначення  зовнішніх чинників, пот-
ребує інформацію щодо тих чинників, що безпосе-
редньо призводять до настання нещасних випадків 
на виробництві з визначенням осіб, діяльність або 
бездіяльність яких призводить до настання нещас-
них випадків в галузі. 

У машинобудуванні настання майже 83,0 % не-
щасних випадків з тяжкими  наслідками пов’язано з 
п’ятьма видами подій, а саме: дія предметів та дета-
лей, що рухаються, розлітаються, обертаються; па-
діння потерпілого; падіння, обрушення, обвалення 
предметів, матеріалів, породи, ґрунту тощо; дорож-
ньо-транспортні пригоди й ураження електричним 
струмом. 

Для визначення особливостей виробничого тра-
вматизму з тяжким наслідком в машинобудівельній 
галузі було проведено аналіз повікового розподілу 
тяжко травмованих за період 2005–2013 роки, який 
дозволив встановити значні відмінності у віці серед 
тяжко травмованих і визначити ті вікові групи, які 
мають найвищий рівень травмування (рис. 2). 
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Рисунок 2 – Розподіл тяжко травмованих  

за віком 

При порівнянні питомої ваги тяжко травмованих 
за віком (рис. 2) було встановлено, що понад 31,0 % 
нещасних випадків з тяжким наслідком на підпри-
ємствах машинобудування стається з молодими 
працівниками віком 17–34 роки, при цьому най-
більш травмонебезпечним віком серед молоді є 
віковий інтервал 25–29 років. Тільки через дію пре-
дметів та деталей, що рухаються, розлітаються, 
обертаються відбувається 24,5 % нещасних випадків 
з тяжким наслідком з молодими працівниками віком 
17–34 роки. Серед працівників старших вікових 
груп найбільша кількість нещасних випадків з тяж-
ким наслідком стається з працівниками віком 45–49 
років, а із смертельним наслідком – з працівниками 
віком 50–54 роки – майже 16,6 %. Серед працівни-
ків, які отримали смертельні травми, майже 53 % 
мали загальний трудовий стаж 20 і більше років, а 
16,7 %  – від 10 до 20 років. За результатами аналізу 
стану проходження потерпілими спеціального на-
вчання та перевірки знань за професією чи видом 
роботи, під час виконання якої стався нещасний 
випадок, показав, що тільки серед смертельно трав-
мованих не пройшли навчання 24 %, а перевірку 
знань – понад 27 %. 

Статистичний аналіз дає можливість дослідити 
загальну картину травматизму в галузі, встановити 
його динаміку і виявити певні зв’язки і залежності. 
Однак при цьому не вивчаються поглиблено вироб-
ничі умови, в яких стались нещасні випадки, зокре-
ма не досліджується показники, які характеризують 
діяльність або бездіяльність як працівника, так і 
роботодавця на час настання нещасного випадку. 
Врахування впливу зазначених чинників на безпеку 
праці на виробництві і на рівень виробничого трав-
матизму при розробленні запобіжних заходів дозво-
лило би посилити відповідальність осіб чиї дії або 
бездіяльність призводять до настання нещасних 
випадків.  

Відповідно до ст. 13 Закону України «Про охо-
рону праці» роботодавець зобов'язаний створити на 
робочому місці в кожному структурному підрозділі 
умови праці відповідно до нормативно-правових 
актів, а також забезпечити додержання вимог зако-
нодавства щодо прав працівників у галузі охорони 
праці. Однак в Україні щонайменше 9,0% нещасних 
випадків з тяжкими наслідками стається при роботі  
на несправному обладнанні, а в машинобудуванні –

понад 16,0 %. Показник зносу виробничих фондів у 
машинобудуванні порівняно з 1990 роком зріс із 
41,6 до 70–75 %, а у 2010 році становив вже 83,4 %, 
при цьому середній вік обладнання й устаткування 
збільшився з 14 до 30 років, а відповідно в машино-
будуванні наразі використовуються технологічні 
процеси 70-х–80-х років минулого сторіччя. Зазна-
чене свідчить про те, що з боку роботодавців приді-
ляється недостатня увага питанням створення здо-
рових і безпечних умов праці, впровадженню про-
гресивних технологій, досягнень науки і техніки, 
засобів механізації та автоматизації виробництва, 
тощо. Адже багаторічні дослідження виробничого 
травматизму свідчать, що настання більш ніж 30 % 
всіх нещасних випадків відбувається через технічні 
причини, і цей показників останні роки має тенден-
цію до зростання. Необхідно зауважити, що в краї-
нах Євросоюзу з метою мінімізації ризику школи 
здоров’ю робітника особлива увага приділяється 
питанням відповідальності роботодавців за створен-
ня безпечних умов праці при виконанні виробничих 
процесів, навчання і дотримання працівниками ви-
мог охорони праці [9, 10]. 

Для визначення показників, що характеризують 
діяльність або бездіяльність роботодавця щодо 
створення безпечних умов праці, а також діяльність 
або бездіяльність як роботодавця, так і працівника 
щодо дотримання трудової та виробничої дисциплі-
ни, було розроблено методику оцінювання, в основу 
якої було покладено групування причин настання 
нещасних випадків з тяжким наслідком за відповід-
ними критеріями [8]. При аналізі виробничого трав-
матизму з тяжким наслідком у машинобудуванні за 
період з 2005–2013 рр. було встановлено, що через 
діяльність або бездіяльність роботодавця щодо 
створення безпечних умов праці щорічно в серед-
ньому ставалось майже 36,0 % нещасних випадків з 
тяжкими наслідками. Середній щорічний показник 
відносної кількості нещасних випадків з тяжким 
наслідком, настання яких пов’язано з діяльністю або 
бездіяльністю щодо дотримання трудової та вироб-
ничої дисципліни працівником становив 23,3 %, а  
роботодавцем і працівником  – 34,4 %. 

Визначення зв’язку показників, що характеризу-
ють діяльність або бездіяльність роботодавця щодо 
створення безпечних умов праці, а також діяльність 
або бездіяльність як роботодавця, так і працівника 
щодо дотримання трудової та виробничої дисциплі-
ни з показниками оцінювання виробничого травма-
тизму в машинобудівельній галузі проводили за 
методом множинного регресійного аналізу шляхом 
побудови математичних багатофакторних моделей. 

Математична модель коефіцієнта частоти вироб-
ничого травматизму, яка відображає зв’язок залеж-
ної змінної (коефіцієнта частоти виробничого трав-
матизму) від декількох незалежних (показника, що 
характеризує діяльність або бездіяльність роботода-
вця щодо створення безпечних умов праці, індексу 
продукції машинобудування і показника, що харак-
теризує діяльність або бездіяльність працівника 
щодо дотримання трудової і виробничої дисциплі-
ни), має такий вигляд:  
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푌  =  1,21 + 0,00369푋 +  0,00234푋 + 0,017푋 , (2) 

де 푌  – коефіцієнт частоти (результативна озна-
ка); 푋  – показник, що характеризує діяльність або 
бездіяльність роботодавця щодо створення безпеч-
них умов праці; X2 – індекс продукції машинобуду-
вання; 푋  – показник, що характеризує діяльність 
або бездіяльність як працівника,так і роботодавця 
щодо дотримання трудової і виробничої дисципліни. 

Математична модель коефіцієнта тяжкості виро-
бничого травматизму, яка відображає зв’язок коефі-
цієнта тяжкості виробничого травматизму (залежна 
змінна) від декількох незалежних (показника, що 
характеризує діяльність або бездіяльність роботода-
вця щодо створення безпечних умов праці,кількості 
працюючих в галузі і показника, що характеризує 
діяльність або бездіяльність працівника щодо до-
тримання трудової і виробничої дисципліни), має 
такий вигляд:  

Y  =   24,41 − 0,0156X +  0,29X + 0,0595X ,  (3) 

де 푌  – коефіцієнт тяжкості (результативна озна-
ка); 푋  – кількість працюючих в галузі; X2 – показ-
ник, що характеризує діяльність або бездіяльність 
роботодавця щодо створення безпечних умов 
ці; 푋  – показник, що характеризує діяльність або 
бездіяльність працівника щодо дотримання трудової 
і виробничої дисципліни.  

Тісноту сумісного впливу факторів на результа-
тивну ознаку оцінювали за індексом множинної 
кореляції, який для рівняння (2) становив 0,945, а 
для рівняння (3) – 0,885, тобто наближався до 1, що 
дало підставу вважати, що між ознаками Y   ,  Y  і  
факторами X, що включені  до відповідних матема-
тичних моделей,  існує  сильний зв'язок. 

На високу значимість регресії вказує F критерій 
Фішера: фактичне значення F >Fkp (14,04> 5,41) (для 
рівняння 2) і (6 > 5,41) (для рівняння 3), тобто кое-
фіцієнти детермінації статистично значимі і рівнян-
ня регресії статистично надійні.  

Довірчі інтервали з імовірністю 0,95 для індиві-
дуального значення коефіцієнта частоти знаходяться 
в межах (0; 2,55), а коефіцієнта тяжкості (15,46; 
33,36).  

При побудові регресійної моделі за МНК важли-
вим є незалежність значень випадкових відхилень 
від значень відхилень у всіх інших спостереженнях, 
що гарантує відсутність корельованності між будь 
якими відхиленнями.Наслідки автокореляції сходні 
з наслідками гетероскедастичності, тобто висновки 
за t- и F-статистиками, які визначають значимість 
коефіцієнта регресії і коефіцієнта детермінації, мо-
жливо будуть невірними. Для виявлення наявності 
автокореляції використовували статистику Дарбіна-
Уотсона(4): 

    퐷푊 =  ∑(   )
∑

  = ,
,    

= 1,87 ,          (4) 

де 푒   – оцінка відхилення ε; ε – випадкова поми-
лка (відхилення). 

Критичні значення d1 и d2 визначали на основі 
спеціальних таблиць для необхідного рівня значи-
мості α, кількості спостережень n = 8 і кількості 

змінних m=3. Автокореляція відсутня, якщо викону-
ється  така умова: d1< DW и d2< DW < 4–d2.  

На основі табличних критичних значень статис-
тики 퐷푊  при 5 % рівні значущості визначили межу 
значущості статистики 퐷푊 даних, що аналізуються 
 0,82 ⋜    퐷푊 ⋜ 2,25. Для побудованих моделей 
퐷푊 =1,87 (для моделі 2) і 퐷푊 =1,96 (для моделі 3), 
що свідчить про відсутність значимої автокореляції 
залишків. 

У результаті проведеного аналізу можна зробити 
висновок, що моделі побудовані вірно й можуть 
бути використані в подальшому для визначення 
показників оцінювання виробничого травматизму в 
машинобудівельній галузі. 

ВИСНОВКИ. Проведено аналіз виробничого 
травматизму з тяжким наслідком в машинобудіве-
льній галузі України, визначено зовнішні  і внутрі-
шні фактори, що суттєво впливають на його рівень. 

Розроблено методику визначення осіб, діяльність 
або бездіяльності яких призводить до настання  
нещасних випадків з тяжким наслідком в машино-
будуванні, в основу якої покладено критерії, які 
враховують причини настання нещасних випадків 
на виробництві. 

Побудовано математичні моделі залежності по-
казників оцінювання виробничого травматизму в 
машинобудівельній галузі від індексу продукції 
машинобудування, кількості працюючих в галузі і 
показників, що характеризують діяльність або безді-
яльність як роботодавця, так і працівника. Встанов-
лено, що на коефіцієнт частоти виробничого трав-
матизму на підприємствах машинобудівельній галу-
зі найбільше впливає фактор, який характеризує 
діяльність або бездіяльність роботодавця щодо 
створення безпечних умов праці, а на коефіцієнт 
тяжкості виробничого травматизму діяльність або 
бездіяльність як роботодавця, так і працівника щодо 
дотримання трудової і виробничої дисципліни. 
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THE MATHEMATICAL MODELING OF EVALUATION INDICATORS  
OF OCCUPATIONAL INJURIES IN THE ENGINEERING INDUSTRY 
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K. Tkachuk  
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The analysis of occupational injuries in the engineering industry depending of the socio-economic performance, 

specific features of industry and production was produced. The criteria for determining the persons who have violated 
the requirements of the legislation on occupational safety and whose actions or inactions lead to accidents with severe 
consequences in the engineering industry have developed.  The mathematical multifactor models that describe the de-
pendence the indexes of evaluation of occupational injuries from the index of engineering products, the number of em-
ployees and from the factors which characterize the actions or inactions of the employer to create safe working condi-
tions, actions or inaction of both the employer and the employee to comply the labor and production discipline at the 
enterprises of machine-building industry have built.  It were determined the factors that have the most effect on the 
indexes of evaluation of occupational injuries. The proposed models may be used to determine the indexes of evalua-
tion of occupational injuries and to develop the measures to optimize safety in mechanical engineering enterprises. 

Key words: mathematical model, evaluation indicators of occupational injuries. 
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