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Вступ. Дотримання принципу еквівалентності
зобов’язань страхувальника і страховика – тарифи
страхових внесків мають встановлюватися в такому
розмірі, щоб величина страхових внесків наближалася до обсягу виплат, пов’язаних з відшкодуванням шкоди потерпілим на виробництві [2,5]. Доступ
до регресійних виплат, рівень яких визначає ставка
страхового внеску на страхування у складі єдиного
внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, забезпечує працівнику якісне лікування і якісну профілактику супутніх захворювань та
профілактику ускладнень. Та ймовірність страхового
випадку, на якому базується розрахунок тарифів, з
часом змінюється з різних причин, тому завдання
моніторингу появи страхового випадку є надзвичайно актуальним [11,12,13].
Особливість визначення тарифних ставок у добровільному медичному страхуванні полягає в тому,
що цей вид страхування, з одного боку, належить
до видів страхування життя, що передбачає виплату страхової суми, з іншого – для медичного страхування характерний ризиковий характер виплат,
що передбачає виплати на принципі відшкодування
збитків [1,2,3]. У зв’язку з цим розрахунки в медичному страхуванні базуються на основних принципах розрахунку тарифних ставок за іншими видами
страхування, ніж страхування життя з урахуванням
особливостей страхування життя. Для цього страхова компанія повинна розробляти окремі програми
медичного страхування з використанням даних медичної статистики (статистики охорони здоров’я), в
яких враховуються як основні демографічні показники (тривалість життя, смертність), так і показники
захворюваності і госпіталізації [1,2,8,13].
Мета дослідження. Визначення відповідності страхових тарифів сучасному стану в державі на
підставі оцінки рівня, структури, залежності від віку
і стажу працюючих захворюваності з тимчасовою

втратою працездатності та професійної захворюваності.
Об’єкт і методи дослідження. Для вирішення
поставленої мети використовувались епідеміологічні та статистичні методи дослідження.
Розмір страхового внеску у відсотках визначається як сума розрахункової складової частини
страхового внеску (у відсотках) і солідарної складової частини страхового внеску. Наші дослідження
можуть впливати лише на розрахункову складову.
Розмір сукупної брутто-ставки визначається за
такою формулою:
Бст=

Нст

(1)

100-н, %

де Бст – брутто-ставка;
Нст – нетто-ставка;
н – навантаження, %.
Нетто-ставка – складається з основної частини
(Н0) і ризикової надбавки (Нр):
Нст = Но+Нр,

(2)

Ризикова надбавка (Нр) розраховується за кількістю договорів, показників гарантії безпеки тощо і
не залежить від даних медичної статистики. А основна частина Но визначається як:
Но = 100*В/С*р,
(3)
де, В – середнє відшкодування;
С – середня страхова сума;
р – ймовірність появи страхового випадку:
р = [1 – (1 – р1)*(1 – р2)*…*(1 – рк)],

(4)

де р1, р2, … рк – ймовірності кожного класу хвороб, який і був нами досліджений в попередніх розділах.
Оцінка страхового випадку від ЗТВП проводилась за методикою [9]. Пропонується два основних
параметри страхового випадку ЗТВП: відносний дефіцит – це дефіцит працівників на виробництві через
ЗТВП (δ) та недоотриманий прибуток через ЗТВП
працівників (через ЗТВП втрачається δ частина не
від можливого прибутку, а від сумарного обороту
підприємства (ΔQ)).
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Таблиця 1.
де n – середнє число хворіючих працівників в інтервалі споРозрахунок нето-тарифу для працівників підземних
стереження,
підприємств
N – чисельність колективу,
D – загальна кількість днів неСередня
Чисельність Нетто-тариф. Недоотриманий
Професії
кількість
працівників,
Відносний
прибуток через
працездатності,
хворіючих, n
N
дефіцит δ, %
ЗТВП, ΔQ %
Y – один рік, тобто Y=365 днів).
Недоотриманий
прибуток Бурильники,
2,7
200
1,35
9,45
через ЗТВП (ΔQ ) розраховуємо за прохідники
Скреперисти
2,7
36
7,5
52,3
наступною формулою:

ΔQ = δ*N0*q0 = δ*Q∑

Кріпильники

2,4

58

4,1

28,7

де δ – відносний дефіцит пра- Машиністи
2,45
47
5,2
36,4
цівників на виробництві через електровоза
ІТП
1,78
115
1,5
10,5
ЗТВП,
N0 — частка працівників, що Інші
4,3
406
1,05
7,4
безпосередньо задіяні в трудово- Взагалі
17,4
875
1,98
13,9
му процесі,
Нето-тариф
2,47
2,5
17,5
q0 – вартість продукції,
Клас 2*
Q∑ — оборот, що складається з СТ України**
4,2
29,4
суми витрат на виробництво про- Примітка: * — [4]; ** — [6].
дукції та прибутку.
Таблиця 2.
Якщо, наприклад, прийняти, що
Розрахунок
нетто-тарифу
для
працівників
типового
норма прибутку становить ≈ 15% (
підприємства з відкритим добутком руди
≈ 1/7 частина обігу), то недоотриманий прибуток становитиме ≈ 7*
Середня
Чисельність Нетто-тариф. Недоотриманий
δ частину від можливого прибутку
Показники
кількість
працівників,
Відносний
прибуток через
підприємства). Слід відмітити, що
хворіючих, n
N
дефіцит δ, %
ЗТВП, ΔQ %
з погіршенням умов праці величиПідприємство
5,1
7798
1,5
10,5
на δ зростає від 2% (для допустимих умов праці) до ≈ 4 % для умов Нето-тариф
2,47
2,5
17,5
Клас 2*
праці, що відповідають 3 класу 4
СТ України**
2,1
14,7
ступеня шкідливості.
Примітка: *— [4]; ** — [6].
Для оцінки професійної заТаблиця 3.
хворюваності визначали кумуРозрахунок нетто-тарифу для працівників основних професій
лятивний коефіцієнт:
CI = n/N*100 %

типового підприємства з відкритим добутком руди

де n — кількість профзахвоСередня
Чисельність Нето-тариф. Недоотриманий
рювань,
Професії
кількість
працівників,
Відносний
прибуток через
N — кількість працівників
хворіючих,n
N
дефіцит δ, %
ЗТВП, ΔQ %
що підпадають під дію шкідли- Машиністи
317
2,78
0,9
6,3
вих факторів.
екскаваторів
Обробку матеріалу про- Машиністи
водили
із
застосуванням збагачувальних
514
2,57
0,5
3,5
стандартного пакету програм фабрик
Microsoft Office Excel. Для Слюсарі з ремонту
772
2,22
0,3
2,1
порівняння середніх вели- обладнання
чин кількісних показників при Машиністи
412
4,08
1,0
7,0
нормальному
розподіленні конвеєрів
признаку
використовували Водії
727
2,27
0,3
2,1
t-критерій Стьюдента. Досто- Машиністи
330
3,52
1,1
7,7
вірним вважали рівень значу- тепловозів
щості р<0,05 з надійністю 95%. Бурильники
132
2,57
1,9
13,3
Результати досліджень
Інші професії
2526
4,18
0,17
1,2
та їх обговорення. На підстаНето-тариф
ві проведених досліджень ми
2,47
2,5
17,5
Клас 2*
спробували оцінити нетто-та2,1
14,5
риф для працівників підземних СТ України**
Примітка: * — [4]; ** — [6].
залізорудних підприємств за
Результати, що наведені можуть виступати вирівнем захворюваності з тимхідними даними для оцінки фінансової вигоди (чи
часовою втратою працездатності (табл. 1).
втрат) від заходів по поліпшенню умов праці на ви-
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Таблиця 4.
робництві та можливого часу їх окупності.
Кумулятивний коефіцієнт професійної захворюваності
Як видно із таблиці 1 для галузі ісв гірничо-металургійній галузі
нуючий нетто-тариф відповідає 2 класу
(допустимому), але для окремих проКумулятивний коефіцієнт професійної
фесій він повинен бути вищий в 1,2-1,8
захворюваності CI,%
Роки
Середній СІ
разів.
Підземний
Відкритий
досліджень
по галузі
Металургійне
Для підприємств з відкритим добутвидобуток
видобуток
виробництво
залізної
руди
залізної
руди
ком корисних копалин для оцінки страхового випадку від ЗТВП розраховано 1992
1,5
0,34
1,4
1,2
відносний дефіцит (δ), який складав 2003
2,7
0,32
0,17
0,85
1,5 ,а недоотриманий прибуток через
2013
1,3
0,27
0,04
0,5
ЗТВП – 10,5% (табл. 2).
Середній
СІ
1,8
0,31
0,53
0,85
Таким чином для типового підприємства з відкритим добутком руди і для Нетто-тариф
3,06
2,76
2,76
2,76
галузі взагалі нетто-тариф, при його внесків δ, %
4,2
2,1
2,46
розрахунку за рівнем захворюваності СТ України
з тимчасовою втратою працездатності
разів, а для металургійного виробництва – в 1,46
відповідає 2 класу (допустимому), така ж ситуація
рази.
має місце і при розрахунку тарифу для основних
Тому, якщо для підприємств підземного видопрофесій відкритого видобутку залізної руди (табл.
бутку залізної руди страховий тариф можна вважати
3).
підтвердженим, то для відкритого видобутку залізТаким чином, розрахунок нетто-тарифу, що базуної руди і металургійного виробництва цей відсоток
ється на рівні захворюваності з тимчасовою втратою
працездатності і відповідає 2 класу
Таблиця 5.
(допустимому), є недоцільним,
Співвідношення умов праці та кумулятивного коефіцієнту
тому що значення тарифу значно
професійної захворюваності для вибору нетто-тарифу
занижується і не враховує рівня
професійної захворюваності.
Тому наступним кроком нашого Клас умов праці за ДСНтаП «Гігієнічна
класифікація праці…», наказ № 248
2
3.1
3.2
3.3
3.4
4
дослідження був розрахунок рівня
від 08.04.2014 р.
страхових внесків за рівнем проСІ
0,13 0,97 4,06 4,48 19,06 7,12
фесійної захворюваності. В ході
2,5 2,76 3,06 3,26 3,43
дослідження ми проаналізували, Нетто-тариф внесків, δ %
як змінювався CI протягом одного
занижений, що може негативно вплинути на рівень
покоління працівників (табл. 4).
регресійних виплат і якість лікування, профілактики
Нетто-тариф, що запропоновано для галузі, оріта життя хворого після встановлення зв’язку захвоєнтований на клас умов праці за ДСНтаП «Гігієнічна
рювання з умовами праці. До цього слід додати, що
класифікація праці…», наказ № 248 від 08.04.2014
такі загальні оцінки маскують дуже вразливі для зар., та його співвідношення з СІ і δ (табл. 5).
хворювань професії, що є недопустимим. У зв’язку
Як видно із таблиці 4 найбільше значення кумуз цим страховими компаніями розробляються залятивного коефіцієнту професійної захворюваності
гальні принципи диференціації тарифних ставок за
(1,8%) має місце при підземному видобутку залізної
даними віку, стану здоров’я, умов праці, способу
руди, найменше при відкритому видобутку залізної
життя тощо.
руди, що має пряму залежність

від рівня професійної захворюваності та умов праці в цих галузях.
Таким чином на підставі проведених досліджень ми пропонуємо такий рівень страхових
внесків, який забезпечить працівнику якісне лікування і якісну
профілактику супутніх ускладнень (табл. 6).
Таким чином, за нашими
дослідженнями рівень страхових внесків для підприємств
підземного видобутку залізної
руди відповідає існуючим, для
підприємств відкритого видобутку він має бути вищім у 1,7

Таблиця 6.

Рівень страхових внесків для підприємств гірничометалургійної галузі
Тариф внесків δ, %*
Середній
по галузі

Роки

Підземний
видобуток
залізної руди

Відкритий
видобуток
залізної руди

Металургійне
виробництво

2013

3,06

2,76

2,76

2,76

2014

3,7

3,3

3,3

3,3

2015

4,0

3,6

3,6

3,6

**Страховий тариф
(у відсотках до
фактичних витрат
на оплату праці
найманих працівників)

4,2

2,1***

2,46

-

Примітка: * — розрахунок проводився в залежності від прогнозованої ставки дисконтування;
** — [6]; *** – [7].
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Висновки
1. Об’єктивна оцінка рівня страхових внесків –
запорука якісного лікування та профілактики супутніх ускладнень.
2. Визначення рівня страхових тарифів показало,
що існуючий нетто-тариф відповідає 2 класу (допустимому) по галузі, але для окремих професій він
повинен бути вищий в 1,2-1,8 разів. Розрахунок нетто-тарифу, що базується на рівні захворюваності
з тимчасовою втратою працездатності є недоцільним, тому що значення тарифу значно занижується і
не враховує рівня професійної захворюваності.
3. Рівень страхових внесків для підприємств підземного видобутку залізної руди відповідає існуючим, для підприємств відкритого видобутку він має
бути вищим у 1,7 разів, а для металургійного виробництва – в 1,46 разів.
4. Визначення відповідності страхових тарифів
сучасному стану в державі на підставі оцінки рівня,
структури, залежності від віку і стажу працюючих

захворюваності з тимчасовою втратою працездатності та професійної захворюваності є основою для
розробки і впровадження принципів диференціації
тарифних ставок в залежності від класів професійного ризику, що дасть можливість наблизити розмір
страхових внесків до обсягу виплат, пов’язаних з
відшкодуванням шкоди потерпілим на виробництві.
Перспективи подальших досліджень. Таким
чином, об’єктивна оцінка рівня страхових внесків та
їх розрахунок з урахуванням рівня захворюваності
працівників є основою для розробки і впровадження
принципів диференціації тарифних ставок за даними віку, стану здоров’я, умов праці, способу життя
тощо. Отримані результати стануть основою для
розрахунку рівня страхових внесків в залежності
від класів професійного ризику та визначать такий
рівень страхових внесків, який забезпечить працівнику якісне лікування і якісну профілактику супутніх
ускладнень.

Література
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

Аскарова З.Ф. Оценка профессионального риска нарушений здоровья работников горнодобывающей промышленности
/ З.Ф. Аскарова, Э.И. Денисов // Бюллетень ВСНЦ CO РАМН. – 2009 – № 1. – С. 9-14.
За безопасный труд [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.ilo.org/pubIic/russian/region/eurpro/moscow/
areas/safety/docs/safework_fact_sh eetrusl_l.pdf.
Измеров Н.Ф. Профессиональный риск: справочник / Н.Ф. Измеров, Э.И. Денисов. – М.: Социздат, 2001. – 656 с.
Молодкина Н.Н. Обоснование критериев профессионального риска / Н.Н. Молодкина, Г.И. Радионова, Э.И. Денисов //
Профессиональный риск / под. ред. Н.Ф. Измерова. – М.: Социздат, 2001. – С. 48-55.
Нагорна А.М. Медико-соціальні та економічні втрати від професійної патології / А.М. Нагорна, Л.О. Добровольський, Л.М.
Грузова [та ін.] // Укр. журн. з пробл. мед. праці. – 2011. – № 4. – С. 62-69.
Порядок визначення класу професійного ризику виробництва за видами економічної діяльності: Постанова Кабінету
Міністрів України № 237 від 8 лютого 2012 року.
Про страхові тарифи на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та
професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності: Закон України // Відомості Верховної Ради України.
– 2001. — № 17.
Профессиональный риск для здоровья работников: руководство / под ред. Н.Ф. Измерова, Э.И. Денисова. – М.: Тровант,
2003. – 448 с.
Тимофеева Е.И. Страховые тарифы и профэпидемиология / Е.И. Тимофеева, Г.В. Федорович // Безопасность и охрана
труда. – 2011. – № 4. – С. 42-48.
Федорович Г.В. Классификация условий труда по эпидемиологическим данным / Г.В. Федорович // Безопасность и охрана труда. – 2011. – № 4. – С. 49-52.
Федорович Г.В. Профессиональный риск. Количественная оценка и управление / Г.В. Федорович // Безопасность и охрана труда. – 2012. – № 1. – С. 45-50.
UK Health and Safety Executive. Costs to Britain of workplace fatalities and self-reported injuries and ill health, 2010/11. – HSE
books, 2013. – 30 p.
UK Health and Safety Executive. The costs to Britain of workplace injuries and work-related ill health in 2006/07: Workplace
fatalities and self reports. Research report §97. – HSE books, 2011. – 69 p.

УДК 351.84 + 613.62 : 622 (477)
ОЦІНКА РІВНЯ СТРАХОВИХ ВНЕСКІВ ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
Орєхова О. В.
Резюме. Об’єктивна оцінка рівня страхових внесків – запорука якісного лікування та профілактики супутніх ускладнень. Визначення рівня страхових тарифів показало, що існуючий нетто-тариф відповідає 2
класу (допустимому) по галузі, але для окремих професій він повинен бути вищий в 1,2-1,8 разів. Розрахунок
нетто-тарифу, що базується на рівні захворюваності з тимчасовою втратою працездатності є недоцільним,
тому що значення тарифу значно занижується і не враховує рівня професійної захворюваності. Рівень страхових внесків для підприємств підземного видобутку залізної руди відповідає існуючим, для підприємств
відкритого видобутку він має бути вищим у 1,7 разів, а для металургійного виробництва – в 1,46 рази. Визначення відповідності страхових тарифів сучасному стану в державі на підставі оцінки рівня, структури, залежності від віку і стажу працюючих захворюваності з тимчасовою втратою працездатності та професійної
захворюваності є основою для розробки і впровадження принципів диференціації тарифних ставок в залеж-
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СОЦІАЛЬНА МЕДИЦИНА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
ності від класів професійного ризику, що дасть можливість наблизити розмір страхових внесків до обсягу
виплат, пов’язаних з відшкодуванням шкоди потерпілим на виробництві.
Ключові слова: страхові внески, гірничо-металургійна галузь, захворюваність з тимчасовою втратою
працездатності, професійна захворюваність.
УДК 351.84 + 613.62 : 622 (477)
ОЦЕНКА УРОВНЯ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ ДЛЯ РАБОТНИКОВ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ
ОТРАСЛИ УКРАИНЫ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Орехова О. В.
Резюме. Объективная оценка уровня страховых взносов – залог качественного лечения и профилактики сопутствующих осложнений. Определение уровня страховых тарифов показало, что существующий
нетто-тариф соответствует 2 классу (допустимому) по отрасли, но для отдельных профессий он должен
быть выше в 1,2-1,8 раз. Расчет нетто-тарифа, что базируется на уровне заболеваемости с временной утратой трудоспособности является нецелесообразным, потому что значение тарифа значительно занижается
и не учитывает уровня профессиональной заболеваемости. Уровень страховых взносов для предприятий
подземной добычи железной руды отвечает существующим, для предприятий открытой добычи он должен быть выше в 1,7 раз, а для металлургического производства – в 1,46 раза. Определения соответствия
страховых тарифов современному состоянию в государстве на основании оценки уровня, структуры, зависимости от возраста и стажа работающих заболеваемости с временной утратой трудоспособности и профессиональной заболеваемости являются основой для разработки и внедрения принципов дифференциации тарифных ставок в зависимости от классов профессионального риска позволит приблизить размеры
страховых взносов к объему выплат, связанных с возмещением вреда пострадавшим на производстве.
Ключевые слова: страховые взносы, горно-металлургическая отрасль, заболеваемость с временной
утратой трудоспособности, профессиональная заболеваемость.
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ASSESSMENT OF THE LEVEL OF INSURANCE PREMIUMS FOR EMPLOYEES OF THE MINING AND
METALLURGICAL INDUSTRY OF UKRAINE AT MODERN STAGE
Orіekhova О. V.
Abstract. The principle of equivalence of obligations of the policyholder and the insurer – payment of insurance
premiums shall be installed in such amount that the amount of insurance contributions was approaching the volume
of payments related to compensation of damage to victims in the workplace. Access regression of payments, the
level of which determines the rate of insurance premium for insurance as part of a single fee for obligatory state
social insurance provides the employee with quality care and quality prevention of opportunistic diseases and
prevention of complications. And the probability of the insured event on which is based the calculation of tariffs
changes over time, for various reasons, therefore, the task of monitoring the occurrence of the insured event is
extremely important. Objective assessment of the level of insurance contributions – the key to quality treatment
and prevention of related complications. Determination of the level of insurance rates has shown that the existing
net rate corresponds to class 2 (permitted) in the industry, but for certain professions it needs to be above 1.2-1.8
times. The net settlement rate, which is based on the level of morbidity with temporary disability is inappropriate
because the value of the rate is significantly understated and does not account for the level of professional
morbidity. The level of insurance premiums for enterprises of underground extraction of iron ore meets the existing,
for enterprise open-pit mining it should be above 1.7 times, and for steel production of 1.46 times. Determine
compliance of insurance rates the modern state in the state based on the evaluation of structure, depending on
the age and experience of the working of morbidity with temporary disability and occupational illness is the basis
for the development and implementation of the principles of differentiation of tariff rates depending on classes
of professional risk will bring the contributions to the volume of payments related to compensation of damage to
victims in the workplace. Thus, an objective assessment of the level of premiums and their calculation taking into
account the level of morbidity of workers are the basis for the development and implementation of the principles of
differentiation of tariff rates according to the age, health status, working conditions, lifestyle and the like. The results
obtained will be the basis for calculating the level of insurance premiums according to the classes of professional
risk and determine a level of insurance premiums that will provide the worker the medical treatment and quality
prevention of related complications.
Keywords: insurance premiums, mining sector, morbidity with temporary disability, professional morbidity.
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