
28 квітня - Всесвітній День охорони праці 

  

Відзначення Дня охорони праці в Україні у 2021 році проходить під 

девізом 

«Передбачати, готуватися та реагувати на кризи-ІНВЕСТУЙМО ЗАРАЗ 

У СТІЙКІ СИСТЕМИ БЗР» 

Постер до Дня безпеки і здоров'я на роботі 2021  
 

 

 

 

Примітка: БЗР – безпека здоров’я на роботі. 

 

 

https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/events-training/events-meetings/world-day-safety-health-at-work/WCMS_771474/lang--en/index.htm


За оцінками МОП 

Кожні день у світі в середньому близько 5000 чоловік вмирають в 

результаті нещасних випадків і захворюваності на виробництві, 

сумарно досягаючи за рік від 2 до 2,3 мільйона випадків виробничо 

обумовленої смертності. З цього числа близько 350000 випадків 

складають нещасні випадки зі смертельним результатом і близько 

1,7-2 мільйонів смертей, викликаних пов'язаними з 

роботою захворюваннями. 

Крім того, щорічно працівники страждають приблизно від 

270 мільйонів нещасних випадків на виробництві, які ведуть 

до відсутності на робочому місці протягом більше 3 днів, і від 

близько 160 мільйонів випадків хвороб без смертельного результату. 

З історії започаткування Всесвітнього  Дня охорони праці 

Ідея проведення Всесвітнього Дня охорони праці бере початок від 

Дня вшанування пам’яті працівників, які загинули на роботі. Він 

вперше був організований американськими та канадськими 

робітниками в 1989 році. 

У 1996 році Міжнародна організація праці (МОП) приєдналась до 

ініціативи Міжнародної конференції вільних профспілок про 

визнання 28 квітня всесвітнім Днем охорони праці, який вперше 

офіційно був відзначений в 2003 році.  

МОП першою заявила, що економічні, соціальні та культурні 

права так само важливі для людини, як і громадські та політичні. 

Дотримання Конвенцій і Рекомендацій МОП забезпечує право 

кожного працівника, на кожному робочому місці на здорові та 

безпечні умови праці. 

Міжнародна організація праці (МОП) щороку відзначає Всесвітній 

день охорони праці. 

З часом цей день об'єднав усіх, хто прагне зробити роботу людини 

більш безпечною для її здоров'я та життя. В офіційних заходах, 

присвячених цьому Дню, зазвичай беруть участь керівники великих 

компаній, промислових гігантів, громадських організацій і т.д. 

 



Метою Дня охорони праці було привернути увагу світової 

громадськостi до масштабів проблеми, виявити на скільки створення 

та просування культури охорони праці може сприяти зниженню 

смертності на робочих місцях. З огляду на тяжкість наслідків від 

нещасних випадків і захворювань, пов’язаних з працею на 

виробництві та, зважаючи на необхідність створення належних умов 

праці для людини за принципом пріоритетності її життя та здоров’я, 

Згідно з Указом Президента України від 18 серпня 2006 р. № 685/200 

встановлено національний День охорони праці. Він проводиться 28 

квітня на підприємствах, в установах, організаціях усіх форм 

власності та галузей економічної діяльності України. 

 Через пандемію COVID-19 уряди країн, роботодавці, працівники 

та населення в цілому стикнулися з безпрецедентними викликами, 

пов’язаними з вірусом SARS-CoV-2, та численними наслідками, які 

він спричинив у сфері праці. Всесвітній день безпеки та здоров’я на 

роботі буде присвячений стратегіям зміцнення національних систем 

безпеки та здоров’я на роботі (БЗР), спрямованим на посилення 

життєстійкості та протидії нинішнім і майбутнім кризам з 

урахуванням винесених уроків і набутого досвіду в сфері праці. 

 З того часу, як на початку 2020 року пандемія COVID-19 

перетворилася на кризу світового масштабу, вона спричинила 

глибокий вплив на всі сфери життя. Пандемія торкнулася майже 

кожного аспекту світу праці – від ризику передачі вірусу на робочих 

місцях до ризиків щодо безпеки та здоров’я на роботі (БЗР), що 

виникли внаслідок ужиття заходів з ослаблення поширення вірусу. 

Зміщення в бік нових форм організації праці, зокрема масштабний 

перехід на дистанційну роботу, наприклад, створило багато 

можливостей для працівників, але викликало потенційні ризики щодо 

БЗР, зокрема психосоціальні ризики та ризики насильства. 

 

 У 2021 році Всесвітній день безпеки та здоров’я на роботі 

присвячений залученню потенціалу елементів системи БЗР, 

визначених у Конвенції 2006 року про основи, що сприяють безпеці 

та здоров’ю на роботі (№ 187) . У доповіді до Всесвітнього дня 

висвітлено питання про те, як нинішня криза демонструє важливість 

зміцнення систем БЗР, включно зі службами безпеки та охрони 

здоров ՚ я на роботі, як на національному рівні, так і на рівні 

підприємств. 
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 МОП скористається цією можливістю для покращення 

обізнаності та стимулювання діалогу щодо важливості створення 

стійких систем БЗР та інвестування коштів у них, для чого будуть 

висвітлені як регіональні, так і національні приклади зменшення і 

попередження поширення COVID-19 на робочому місці. 


