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Зміст

Всесвітній день безпеки і здоров’я на роботі – як 

як все починалося?

Чому Всесвітній день БЗР?

У що інвестувати, щоб системи БЗР були                                 

стійкими?
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Всесвітній день БЗР – як усе починалося?

Ініційований як міжнародний день вшанування пам’яті загиблих, а також травмованих працівників
(організований у всьому світі профспілковим рухом):

 1984 – Канада, Профспілка працівників державного сектору (CUPE) запровадила день вшанування пам’яті 28
квітня

 1989 - “Американська федерація праці і Конгрес промислових організацій (AFL–CIO), найбільше об’єднання
профспілок США. Оголосила 28 квітня Днем вшанування пам’яті сотень тисяч працівників, які гинуть або
травмуються на роботі щороку

 1991 – Парламент Канади ухвалив Акт, згідно з яким 28 квітня офіційно названо «Днем вшанування пам’яті
працівників»

 1996 - Міжнародна конфедерація профспілок (ITUC) відзначила “День вшанування пам’яті працівників” і
почала щороку визначати тему

 2003 – МОП приєдналася до кампанії відзначення 28 квітня на запит профспілок для вшанування пам’яті
загиблих і просування заходів з попередження нещасних випадків і смерті на роботі
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Для чого Всесвітній день?

 Сприяти на міжнародному рівні попередженню нещасних випадків на роботі і професійних

захворювань

 Розвивати превентивну культуру у сфері БЗР, яка може допомогти скороченню смертельних

нещасних випадків на роботі і травмування

 Привернути увагу міжнародної спільноти до проблеми:

➢ робота вбиває більше людей, ніж війни – із загальної чисельності робочої сили у 2,84 млрд.: бл.

360 тис. працівників помирають щороку (у близько 270 млн. нещасних випадків на роботі); бл. 2

млн. працівників помирають від професійних захворювань щороку

➢ втрата людського життя і страждання, а також втрати бл. 4% ВВП унаслідок нещасних випадків

на роботі і профзахворювань
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На національному рівні: На рівні підприємства:

Напрямки діяльності, в які слід інвестувати для забезпечення 
стійкості систем БЗР

➢ Узгодити національну правову базу з БЗР із МТН та 

законодавством ЄС, починаючи з Директиви 89/391/ЄEC

➢ Забезпечити ефективність системи ІП (узгодженої з 

Конвенціями МОП №№ 81 і 129)

➢ Активізувати роботу Національної тристоронньої 

соціально-економічної ради, зокрема з питань БЗР

➢ Організувати систему професійної підготовки з БЗР

➢ Організувати систему служб БЗР

➢ Заохочувати дослідження в галузі БЗР

➢ Удосконалити систему повідомлення, збирання, 

реєстрації та аналізу даних про нещасні випадки на 

роботі та професійні захворювання

➢ Посилити співпрацю між органами адміністрації праці та 

системою соціального забезпечення і страхування

➢ Розробити та запровадити в дію план профілактики у 

галузі БЗР

➢ Запровадити систему управління професійними 

ризиками (уникнення, оцінювання і контроль ризиків)

➢ Забезпечити організацію та функціонування служб БЗР

на підприємствах

➢ Забезпечити навчання та інформування з питань БЗР

➢ Забезпечити консультації з працівниками та участь 

працівників у прийнятті рішень щодо БЗР (наприклад, 

через представників працівників та комітети з БЗР)

➢ Забезпечити спостереження за станом здоров’я 

працівників

➢ Реалізувати належні запобіжні та захисні заходи й 

забезпечити необхідними ЗКЗ та ЗІЗ



Дізнатися більше …
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Матеріали до всесвітнього дня Безпеки і здоров’я на роботі 2021 українською мовою

Доповідь Брошура 

https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/events-training/events-meetings/world-day-safety-health-at-work/WCMS_771472/lang--uk/index.htm


Дізнатися більше …
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Q&A
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Контакти

Дякую за увагу!

Thank you for your attention!
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