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Постановка проблеми. В даний час охорона праці перебуває на етапі значних 

перетворень. Поряд з відомими формами і методами управління отримують широке 

поширення нові моделі і принципи управлінням безпекою. На зміну сформованих 

традиційних форм і методів управління охороною праці в Україні (і не тільки) приходить 

система управління промисловою безпекою та охороною праці, що базується на міжнародно 

визнаних стандартах та рекомендаціях. [1] 

Мета статті. Ознайомлення широкого кола студентів з новим міжнародним стандартом 

ISO 45001:2018 «Системи менеджменту охорони здоров'я та безпеки праці. Вимоги з 

керівництва по застосуванню» як більш ефективним інструментом ризик-орієнтованого 

підходу до управління охороною праці. [2] 

Основні матеріали дослідження. ISO 45001:2018 приходить на зміну специфікації 

OHSAS 18001:2007 і стає першим в історії стандартизації визнаним на міжнародному рівні 

стандартом для систем управління охороною праці. Новий міжнародний стандарт буде 

сприяти підвищенню ефективності організацій усіх розмірів і галузей, скорочення кількості 

травм і захворювань на робочому місці по всьому світу. 

Стандарт ISO 45001 використовує структуру «високого рівня», аналогічну іншим 

стандартам ISO, і це гарантує його сумісність з ISO 9001: 2015-го, ISO 14001: 2015 і іншими 

стандартами, що є надзвичайно корисним для інтеграції систем менеджменту. 

Ключові особливості ISO 45001: 1) В ISO 45001 застосований підхід, що ґрунтується на 

оцінці ризику, що забезпечує його ефективність і постійне вдосконалення. Удосконалена 

система менеджменту ОЗБП полегшує обізнаність про умови праці, навколишньому 

середовищу, захисту здоров'я працівників на місцях, оснащенні, обладнанні, що дозволяє 

зменшити можливість нещасних випадків, штрафних санкцій, судових процесів. 2) 

Підвищить прибутковість. Відсутність пригод, інцидентів знижує втрати часу, підвищує 

продуктивність, рівень довіри, зменшує плинність кадрів. 3) Дозволить впровадити систему 

контролю і аналізу ризиків в області ОЗБП. 4) Забезпечить успішність дій на ринку праці. 5) 

Поліпшить процеси в ланцюжках поставок, взаємодії з постачальниками та підрядниками з 

можливістю встановлювати цілі, вимоги, завдання відповідно до стандартів ISO. 6) Зведе до 

мінімуму загальні ризики (забороняється укладати договір з компанією, результатами 

діяльності якої може бути загроза життю або здоров'ю працівників чи постачальників). 

Висновки. Запровадження системи управління професійною безпекою та здоров’ям за 

допомогою стандарту ISO 45001 дозволить працівникам відчути, що їхні потреби щодо 

професійної безпеки враховуються, знизить ризики виникнення нещасних випадків, аварій та 

аварійних ситуацій, тим самим скоротивши витрати організацій. ISO 45001 з 2018 року 

допоможе реалізовувати рішення для підвищення безпеки працівників у всьому світі. 

Стандарт може докорінно змінити ситуацію з охороною праці шляхом впровадження 

найкращих світових практик в інтегровані системи управління підприємств. Все це 

позитивно впливатиме на створення корпоративної культури та іміджу організації. 
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