
ПРОГРАМА СЕМІНАР-ПРАКТИКИМУ 

«РОЗРОБКА, ВПРОВАДЖЕННЯ ТА АУДИТ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТУ ОХОРОНИ ПРАЦІ 

НА ОСНОВІ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ. ВИМОГИ НОВОГО 

СТАНДАРТУ ISO 45001: 2018» 

 Місце проведення - м Київ 

 Дата - проведення – 26 лютого 2019 року. 

Мета семінару - дати практичні знання і розуміння основних підходів в розробці і впровадженні 

систем менеджменту гігієни і безпеки праці на основі управління ризиками  згідно державної 

концепції реформування охорони праці в Україні на основі вимог Рамкової Директиви 89/391/ЄЕС 

"Про впровадження заходів для поліпшення безпеки та охорони здоров'я працівників під час роботи" 

та вимог нового стандарту ISO 45001: 2018, як інструменту реалізації державної  концепції на 

українських підприємствах. 

Семінар призначений для керівників і фахівців, які бажають знати нові підходи в галузі охорони 

праці, питання управління ризиками небезпек, і вимог нового міжнародного стандарту ISO 45001: 

2018, впровадження яких дозволить значно знизити втрати здоров'я і життя працівників на робочих 

місцях українських підприємств. 

Викладач - міжнародний експерт, викладач і аудитор по стандартам ISO, професор МІМ-Київ, 

доктор технічних наук - Цопа Віталій Андрійович. 

№ Тема Час 

 1 день – 26 лютого  

 Реєстрація слухачів 9.00  - 9.30 

1. Вступ 9.30 – 9.45 

2. Тема 1. РОЗРОБКА  МОДЕЛІ МЕНЕДЖМЕНТУ ГіБП ПІДПРИЄМСТВА 

Системи менеджменту втрат на основі управління ризиками 

Принципи систем менеджменту втрат 

9.45-10.15 

3. Тема 2. РОЗРОБКА ПРОЦЕДУРИ ВИЯВЛЕННЯ НЕБЕЗПЕК І МОЖЛИВОСТЕЙ 

В СИСТЕМАХ МЕНЕДЖМЕНТУ ГіБП ПІДПРИЄМСТВА: 

- виявлення причин втрат; 

- виявлення небезпек втрат; 

- виявлення можливостей зменшення втрат. 

9.45-10.30 

4. Тема 3. РОЗРОБКА ПРОЦЕДУРИ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ В СИСТЕМАХ 

МЕНЕДЖМЕНТУ ГІБП: 

-     ризик-орієнтоване мислення. 

10.30-11.00 

 

 Кава-брейк 11.00-11.25 

 Продовження теми 3. РОЗРОБКА ПРОЦЕДУРИ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ В 

СИСТЕМАХ МЕНЕДЖМЕНТУ ГІБП: 

- міжнародні стандарти; 

- методи оцінки ризиків; 

11.25-13.00 

 

 Обід 13.00-13.45 

5. ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ  

на підприємстві ПАТ «ОБОЛОНЬ» 

 

 Виїзд на підприємство ПАТ «Оболонь»  13.45-14.15 

 ВИВЧЕННЯ  УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

ПРАКТИКА СКЛАДАННЯ КАРТИ РИЗИКІВ 

14.15-17.00 

 Від’їзд до редакції журналу «Охорона праці»  17.00-17.30 

Курс розроблений на основі вимог Європейських директив, міжнародних стандартів та кращих практик з 

управління ризиками в системах менеджменту ГіБП, а також практичного досвіду і впровадження систем 

гігієни і безпеки праці на основі управління ризиками на зарубіжних і вітчизняних підприємствах України, 

Білорусії, Казахстану та Росії. Слухачам видається сертифікат учасника семінару від Академії управління 

ризиками в системах менеджменту редакції журналу «Охорони праці». 


