
 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

У світі більше 7700 осіб помирають щодня через 

нещасні випадки на роботі або хвороби, що в сумі 

становить понад 2,78 мільйона людей щороку. 

Наслідки від виробничих травм і хвороб позначаються 

як на роботодавців, так і на економіці в цілому, приводячи 

до дострокового виходу співробітників на пенсію, 

відсутності персоналу і зростання страхових внесків. 

Для боротьби з цією проблемою ІСО розробили новий 

міжнародний стандарт, ISO 45001 «Системи менеджменту 

охорони здоров'я та безпеки праці». Вимоги, які 

допоможуть організаціям при вирішенні даного завдання, 

створюючи основу для підвищення рівня безпеки 

співробітників, знизити ризики на робочому місці і 

створити кращі, а також більш безпечні умови праці в 

усьому світі. 

 



 

ISO 45001: 2018 містить інформацію про надійні і 

ефективні комплекси процесів, спрямовані на підвищення 

безпеки праці в глобальних ланцюжках постачання. 

Девід Сміт (David Smith), голова проектного комітету ISO 

/ ПК283, в компетенцію якого входила розробка ISO 45001, 

вважає, що новий стандарт буде сприяти зміні умов праці 

для мільйонів працівників: «Є надія, що ISO 45001 призведе 

до змін на практиці, на робочому місці, і зниження 

кількості нещасних випадків і хвороб по всьому світу». 

Новий стандарт допоможе організаціям підтримувати 

безпечне і здорове робоче середовище для співробітників і 

відвідувачів за допомогою постійного вдосконалення своєї 

діяльності в галузі охорони здоров'я та безпеки праці. 

Сміт додає: «Розробники міжнародних стандартів 

зібралися, щоб розробити основу для організації більш 

безпечної робочого середовища незалежно від сектора, в 

якому Ви працюєте, і де б Ви не працювали в світі». Понад 

70 країн брали безпосередню участь при підготовці даного 

документа, розробленого ІСО / ПК 283, Системи 

менеджменту охорони здоров'я та безпеки праці, спільно з 

Британським інститутом стандартів (BSI), що є 

секретаріатом комітету. 



 

Оскільки стандарт ISO 45001 призначений для 

інтеграції з іншими стандартами систем менеджменту ІСО, 

маючи високий рівень сумісності з новими версіями, ISO 

9001 (менеджмент якості) та ISO 14001 (менеджмент 

навколишнього середовища), підприємства, які вже 

впровадили стандарт ISO, матимуть переваги при бажанні 

впровадження ISO 45001. 

Новий стандарт на системи менеджменту охорони 

здоров'я та безпеки праці, розроблений на основі 

загальних елементів, виявлених у всіх стандартах систем 

менеджменту ІСО, містить типову методику управління 

якістю (PDCA). Впровадження даної моделі дозволяє 

організаціям мінімізувати ризик заподіяння шкоди. Дані 

заходи вживаються з метою запобігання довгострокових 

проблем, пов'язаних зі здоров'ям і відсутністю на роботі, а 

також з нещасними випадками. 

ISO 45001 замінить OHSAS 18001, попередній документ, 

що містить інформацію про охорону здоров'я та безпеки 

праці. Організації, вже сертифіковані по OHSAS 18001, 

можуть протягом трьох років адаптуватися до вимог 

стандарту ISO 45001, хоча забезпечення відповідності ISO 

45001 не є обов'язковою вимогою. 

 


