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Вступ. Проведено дослідження нового міжнародного стандарту ISO 45001:2016 з 
метою вивчення та подальшого використання на підприємствах харчової 
промисловості, який був опублікований у березні 2016 року та повинен замінити нині 
діючий стандарт ДСТУ ОНSAS 18001:2010 «Системи управління гігієною та 
безпекою праці. Вимоги». 

Матеріали і методи. Матеріалом для дослідження стали міжнародні стандарти, 
які успішно використовуються на підприємствах харчової промисловості. Поведений 
порівняльний аналіз нового міжнародного стандарту з нині діючими.  

Результати і обговорення. Шокуюча статистика інцидентів та захворювань, 
пов’язаних з невиконанням трудових обов’язків на робочих місцях підприємств 
харчової промисловості є проблемою як для керівників підприємств, так і для 
державного суспільства в цілому. Однак, практика використання у роботі 
британського стандарту BS OHSAS 18001:2007 показує, що використання системи 
менеджменту  гігієни та безпеки праці допомагає зменшити кількість нещасних 
випадків та захворювань, що дозволяє зменшувати дороговартісні судові позови, а 
також створити сприятливий соціальний клімат у колективах підприємств. 

З огляду на повсюдне використання в світі стандарту BS OHSAS 18001:2007, як 
вимог до систем менеджменту ОH&S всіма міжнародними та національними 
сертифікаційними центрами, в Україні був прийнятий національний стандарт ДСТУ-
П OHSAS 18001:2006 «Системи управління безпекою та гігієною праці. Вимоги» на 
основі британської специфікації вимог OHSAS 18001:1999, IDT, який діяв в статусі 
пробного з 1 липня 2007 р. З 1 січня 2011 року діє ДСТУ ОНSAS 18001:2010 
«Системи управління гігієною та безпекою праці. Вимоги», розроблений на основі 
британського стандарту BS OHSAS 18001: 2007.  Проект міжнародного стандарту 
ISO/DIS 45001 представлений у лютому 2016 року, 17 березня 2016р. опублікований. 

Важливі зміни, що пропонуються у ISO/DIS 45001:2016, порівняно з OHSAS 
18001, містять: більш пильний фокус на організаційний контекст, а саме організаціям 
наказано розглядати очікування суспільства щодо управління охороною праці; у 
Додатку SL застосування ризик-орієнтованого мислення мається на увазі щодо 
розробки, впровадження та підтримки безпосередньо системи менеджменту 
професійного здоров'я і безпеки, тобто ризики розглядаються не тільки в сфері 
охорони праці, а й для системи в цілому; покладання відповідальності за систему 
управління охороною праці на вище керівництво; заміна поняття "Документи і 
записи" на термін "Документована інформація", що дозволяє використовувати 
електронну інформацію системи документообігу та ін. 

Висновки. Новий міжнародний стандарту ISO 45001:2016 має нову структуру, 
яка зможе забезпечити інтеграцію представленого стандарту у загальну систему 
менеджменту, а також інтеграцію з іншими стандартами, такими як ISO 9001, ISO 
14001, ISO 50001, що дозволить у майбутньому зменшити кількість нещасних 
випадків та захворювань на підприємствах харчової промисловості України. 
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