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За даними Міжнародної організації праці щорічно в результаті нещасних випадків, 

аварій та професійних захворювань гине близько 2,3 мільйонів чоловікна виробництві. 

Ввести в дію  системууправлінняпромисловою безпекоюі впровадити структуру, яка повинна 

знижуватиризики, допоможеміжнародний стандарт ISO 45001: 2018, якийвстановлює 

систему управління промисловою безпекою та охороноюпраці для підприємств.  

Стандарт ISO 45001 : 2018 - це новий міжнародний стандарт, що встановлює вимоги до 

розробки, впровадження системи менеджменту професійної безпеки і здоров'я, а також до 

управління ризиками, можливостями та здійснює планування і управління змінами. Стандарт 

ISO 45001 : 2018  замінює стандарт OHSAS 18001 : 2007, і вже на новому  високому рівні 

розрахований на усі організації, які вирішили управлятипромисловою безпекою та охороною 

праці, включаючи компанії, працюючі в галузях підвищеного ризику для персоналу. 

Створюючи систему, грунтовану на принципах ISO 45001 : 2018, організація  знижує 

ризик бути оштрафованою або піддатися судовому розгляду у разі виникнення травм, 

професійних захворювань та  нещасних випадків на виробництві. Правильне впровадження і 

підтримка в робочому стані системи управління охороною здоров'я і безпеки персоналу 

може бути частиною стратегії компанії, яка є ефективним довгостроковим вкладенням 

коштів в майбутнє підприємств.  

Стандарт ISO 45001 : 2018  цілком враховує нові правила розроблення стандартів на 

систему управління.Загальна мета стандарту ISO 45001: 2018  залишається такою ж, та як за 

змістом та суттю практично повністю повторює BS OHSAS 18001:2007. Однак стандарт ISO 

45001: 2018  повністювраховуєнові правила розробкистандартів на системи менеджменту 

згідно з додатком SL «ISO/IEC Directives, Part 1, Consolidated ISO Supplement, 2014». 

У стандарті ISO/CD 45001 : 2018  більшеспрямування направлено на 

визначення«контексту» організації, активну роль вищого менеджменту та 

керівництва,управління не тількиризикамизниженнярезультативностісистеми менеджменту 

гігієни і безпекипраці а й управлінняможливостямиїїпідвищення. Стандарт ISO/CD 45001: 

2018  поповнивсяновимитермінами та визначеннями, текстовою частиноювимог, які є 

загальними для всіхстандартів длясистеми менеджменту. 

Згідно з новим стандартом організаціїпотрібнозвертатиувагу й на те, щовиходить за 

межі проблемиохорониздоров’я і безпеки персоналу підприємства та враховувати, 

чоговіднеїочікуютьзацікавленісторони. Також, згідно з новим стандартомISO/CD 45001: 

2018 організаціїзобов’язаніподбати про безпекусвоїхпідрядників тапостачальників. 

Цівимогинабагатоширшіпорівняно з тими, якіпредставлені в BS OHSAS 18001:2007, 

тому, ведення в дію  стандарту ISO/CD 45001 : 2018  вияве не 

лишеризикипогіршеннясистеми менеджментуOHSAS, але і можливостіїїполіпшення, 

якімають бути спрямовані на  підвищенняупевненості в тому, щозавдякисистемі 

менеджменту можнадосягтибажаного результату,відвертанняабоскороченнянебажанихдій та 

забезпеченнябезперервногополіпшення промислової безпеки та охорони праці на 

підприємстві. 

  


