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Парадокс смерті у зв’язку з роботою

Соціальна справедливість, гідна  праця

 Причини працювати:

➢ отримання засобів до існування;

➢ підвищення рівня добробуту та якості життя 

людей та їхніх сімей;

➢ покращення самооцінки, власної гідності та 

самореалізації;

➢ заохочення соціальної згуртованості та 

стабільності, миру та економічного 

зростання.

 Парадоксальні наслідки роботи:

➢ Робота вбиває більше людей, ніж війни!

➢ З загальної чисельності працюючих у світі 

(2,84 млрд):

▪ 350 - 360 тисяч осіб щорічно гинуть 

(через близько 270 млн нещасних 

випадків);

▪ близько 2 млн щорічно помирають від 

професійних захворювань.



Втрати і витрати внаслідок нещасних випадків 
на роботі та професійних захворювань

➢ смерть

➢ травми та інвалідність

➢ знижена якість життя;

➢ біль, горе та страждання

➢ самооцінка

➢ втрата заробітків і 

працездатності

➢Прямі:

▪ пошкодження будівель, машин 

обладнання, сировини та матеріалів

▪ цивільна і кримінальна відповідальність

▪ витрати на відшкодування

▪ підвищені страхові виплати

➢Непрямі:

▪ шкода репутації та іміджу

▪ наймання і навчання працівників 

на заміну

▪ мотивація колег, їхня відсутність і 

присутність на роботі

▪ виробнича потужність і продуктивність

▪ якість товарів/послуг і строки доставки

▪ втрати від масштабу й досвіду

▪ альтернативні витрати

➢Прямі:

▪ охорона здоров’я, екстрені 

послуги, допомоги з 

соцзабезпечення 

▪ витрати на відшкодування

▪ витрати на реабілітацію та 

реінтеграцію потерпілих

➢Непрямі:

▪ втрата податків і внесків на 

соцзабезпечення

▪ шкода репутації та іміджу

▪ адміністративні витрати витрати 

на розслідування і перевірки

Жертви та сім’ї : Роботодавці: Держави:

Великобританія: 18,1 млрд євро (HSE, 2015)

США: 250 млрд дол. – 1,8% ВВП (Miller, 1997)

ЄС: 26 млрд євро (Richthofen, 2002)

Світ: 1,2 трлн дол. - 4% світового ВНП

(Hämäläinen, 2009; Takala, 2014, 2005)



Що не так?

Київ, вул. Хрещатик, 2 листопада 2017



Де отримати більше інформації про Проєкт ЄС-МОП…

https://www.facebook.com/shd4Ukraine

https://bit.ly/2YKaLfV

www.ilo.org/shd4Ukraine

Інформаційний бюленень # 1(червень 2020)

Інформаційний бюлетень #2 (грудень 2020)

https://www.facebook.com/shd4Ukraine
https://bit.ly/2YKaLfV
http://www.ilo.org/shd4Ukraine
https://sway.office.com/qeY7RdCpB2eMDmPf?ref=email
https://sway.office.com/WfD1ZbqGAE3ZhI7D


Контакти

Дякую за увагу!

Thank you for your attention!
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