
                                                                             

 

 
 
 

ПРОГРАМА 

VIII Міжнародної науково-практичної конференції 

«БЕЗПЕКА ТА ЗДОРОВ’Я НА РОБОТІ: ЧАС ЗМІН» – 2021 
3–4 червня 2021 року 

Онлайн-формат 

 

3 ЧЕРВНЯ 

До 10.00 Реєстрація учасників конференції 

ТЕМА ДНЯ. Реформа системи управління охороною праці в Україні 

10.00–10.10 Відкриття конференції Дмитро Матвійчук, головний редактор ТОВ 
«Редакція журналу «Охорона праці» 

СЕСІЯ 1. РЕФОРМА ЗАКОНОДАВСТВА З БЕЗПЕКИ ТА ГІГІЄНИ ПРАЦІ 

10.10-10.30 

 

Реформа системи управління охороною праці в Україні. 
Керування ризиками та діджиталізація процесів 

Ігор Дядюра, заступник міністра 
Мінекономрозвитку 

Нова система управління безпекою та здоров’ям працівників 
10.30–10.35 Модератор Юрій Кузовой, заступник гендиректора 

Директорату розвитку ринку праці та умов 
оплати праці Мінекономрозвитку 

10.35–10.50 Проект закону «Про безпеку та здоров’я працівників на 
роботі». Основні напрями нової системи управління 
охороною праці в Україні 

Світлана Сокуренко, координатор групи 
законодавчих ініціатив з охорони праці 
ESOSH  

10.50–11.00 Точка зору. Обговорення та коментарі Експерти  

11.00-11.05 Підсумки блоку Юрій Кузовой 

Керування ризиками 
11.05–11.10 Модератор  Джаннет Аршимова, викладач NEBOSH, коуч, 

наставник, тренер 

11.10–11.25 Що таке ризикоорієнтована СУОП, її місце та роль у новій 
системі БЗР 

Павло Окара, керівник напрямку охорони 
праці та промислової безпеки Дирекції зі 
сталого розвитку та взаємодії з колективом 
ТОВ «Метінвест Холдинг» 

11.25–11.35 Методична допомога з оцінки ризиків підприємствам 
у країнах ЄС 

Джаннет Аршимова, викладач NEBOSH, коуч, 
наставник, тренер 

11.35–11.45 Проект методичних рекомендацій щодо оцінки ризиків, 
напрацьований Держпраці 

Олександр Ігнатов, заступник директора 
департаменту нагляду в промисловості і на 
об’єктах підвищеної небезпеки Держпраці  

11.45–11.55 Точка зору. Обговорення та коментарі Експерти 

11.55–12.00 Підсумки блоку Джаннет Аршимова  

Здоров’я на роботі 
12.00–12.05 Модератор Юлія Єрмолова, лікар-гігієніст 

12.05-12.10 Збереження здоров’я працівників на роботі  Людмила Харчук, начальник відділу 
з питань гігієни праці та атестації робочих 
місць за умовами праці Держпраці 

12.10–12.25 Система управління здоров’ям працівників. Атестація 
робочих місць як оцінка ризиків професійних захворювань 

Тамара Білько, доцент кафедри охорони 
праці та інженерії середовища НУБіП 
України 

12.25–12.35 Точка зору. Обговорення та коментарі Експерти 

12.35-12.40 Підсумки блоку Юлія Єрмолова 

Експертиза обладнання підвищеної небезпеки 



12.40–12.45 Модератор Юрій Кузовой, заступник гендиректора 
Директорату розвитку ринку праці та умов 
оплати праці Мінекономрозвитку 

12.45–13.00 Особливості проведення експертизи спроможності 
безпечного виконання робіт та здійснення технічного 
нагляду за експлуатацією обладнання. Нові підходи 

Вадим Гудошник, директор ТОВ СП 
«Товариство технічного нагляду ДІЕКС» 

13.00-13.10 Точка зору. Обговорення та коментарі Експерти  

13.10-13-20 Корупційні ризики національного законодавства з питань 
безпеки праці 

Олексій Мірошниченко, виконавчий 
Віцепрезидент Конфедерації роботодавців 
України, кандидат економічних наук 

13.20–13.25 Підсумки блоку та сесії 1 Юрій Кузовой 

13.25–13.30 Вручення нагород лідерам з оцінки ризиків за рейтингом 
журналу «Охорона праці»  

Дмитро Матвійчук 

Перерва 13.30–13.55 

СЕСІЯ 2. РЕФОРМА ДЕРЖПРАЦІ 

13.55–14.00 Модератор  Дмитро Матвійчук 

14.00–14.15 Інспекція праці: європейське обличчя Ігор Дегнера, заступник голови Державної 
служби України з питань праці  

14.15–14.35 Нагляд і контроль по-новому. Права держави та бізнесу Олена Коновалова, заступник директора 
департаменту з питань праці Держпраці 

14.35–14.50 Діджиталізація процесів взаємодії між державою та 
бізнесом у сфері охорони праці 

Вікторія Суханенко, координатор групи 
«Інформаційні технології в охороні праці» 
ESOSH  

14.50–15.10 Підсумки проекту ЄС-МОП щодо реформування 
законодавства України про охорону праці. Куди 
рухаємось, чого не вистачає 

Антоніу Сантуш, координатор Проекту ЄС-
МОП в Україні 

15.10–15.15 Підсумки сесії 2 Дмитро Матвійчук 

СЕСІЯ 3. ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА З ПИТАНЬ БЗР 

15.15–15.20 Модератор Ольга Богданова, голова правління ESOSH 

15.20–15.27 Формальна та неформальна освіта у сфері охорони праці Сергій Чеберячко, д-р техн. наук, професор 
кафедри охорони праці та цивільної безпеки 
НТУ «Дніпровська політехніка» 

15.27–15.35 Формування компетенцій у сфері охорони праці у фахівців 
з ОП та представників інших спеціальностей 

Оксана Гунченко, професор кафедри 
охорони праці та навколишнього 
середовища Київського національного 
університету будівництва та архітектури 

15.35-15.45 Чи буде «Охорона праці» окремою спеціальністю 
в системі вищої освіти?  
 

Володимир Медведєв, член секретаріату 
Національного агентства із забезпечення 
якості вищої освіти  

15.45–15.55 Ризикоорієнтовані підходи в системі підготовки 
викладачів вищої та професійної освіти 

Наталія Бородіна, професор кафедри 
технологій навчання, ОП та дизайну 
Білоцерківського інституту неперервної 
професійної освіти 

15.55–16.15 Роль професійних об’єднань фахівців з безпеки праці 
у створенні системи постійного професійного розвитку 
інженерів з охорони праці 

Ольга Богданова, голова правління ESOSH 

16.15–16.20 Підсумки сесії 2. Анонс практикумів. Ольга Богданова 

Перерва 16.20–16.30 

Секція № 1 Практикум. Навички виявлення професійних небезпек 
і зниження ризиків їх виникнення 

Олена Родіонова, комерційний директор 
ТОВ «Систем Менеджмент» 

Секція № 2 Практикум. Досвід і практика впровадження управління 
ризиками в системи управління ОП підприємств 

Віталій Цопа, д.т.н, професор МІМ-Київ, 
міжнародний аудитор 
Тетяна Годяк, в.о. директора Департаменту з 
ОП компанії «Нова пошта» 
Анатолій Севрук, головний інженер 
з охорони праці ПрАТ «Київський картонно-
паперовий комбінат» 

17.30–17.35 Підбиття підсумків практикумів та першого дня 
конференції 

Дмитро Матвійчук 



 
 

4 ЧЕРВНЯ 

До 10.00 Реєстрація учасників конференції 

СЕСІЯ 4. ДОСВІД І ПРАКТИКИ ІЗ ВПРОВАДЖЕННЯ РИЗИКООРІЄНТОВАНИХ СУОП 

10.00-10.05 Відкриття другого дня конференції. Підсумки першого дня  Дмитро Матвійчук, головний редактор ТОВ 
«Редакція журналу «Охорона праці» 

10.05-10.12 Розвиток культури охорони праці в компанії «Кернел» Сергій Росс, керівник відділу охорони праці 
дивізіону виробничих активів ТОВ «Кернел-
Трейд»  

10.12-10.20 Упровадження ризикоорієнтованих підходів 
у систему управління охороною праці на ПрАТ «Київський 
картонно-паперовий комбінат» 

Анатолій Севрук, головний інженер 
з охорони праці ПрАТ «Київський картонно-
паперовий комбінат» 

10.20-10.30 Упровадження керування ризиками на вугільних 
підприємствах  

Іван Дєдич, начальник відділу з управління 
ризиками промислової безпеки Дирекції 
з охорони праці, промислової безпеки та 
екології ПАТ "ДОНЕЦЬКСТАЛЬ" - 
МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД" 

СЕСІЯ 5. МАЙСТЕР-КЛАСИ 

10.30–10.35 Анонс тематичних секцій  Модератор Дмитро Матвійчук  

Секція № 1 

10.35–11.35 Майстер-клас. Робота з підрядниками Джаннет Аршимова, викладач NEBOSH, коуч, 
наставник, тренер 

11.35–11.40 Анонс секцій № 2, 3 Дмитро Матвійчук 

Секції № 2, 3 

Секція № 2 
 

Майстер-клас. Розслідування інцидентів. Внутрішні та 
зовнішні інциденти 

Сергій Росс, керівник відділу охорони праці 
дивізіону виробничих активів компанії ТОВ 
«Кернел-Трейд» 

Секція № 3 
 

Майстер-клас. Виконання робіт на висоті Павло Окара, керівник напрямку охорони 
праці та промислової безпеки Дирекції зі 
сталого розвитку та взаємодії з колективом 
ТОВ «Метінвест Холдинг» 

Перерва 12.40–13.00 

13.00–13.10 Спільна сесія. Тренери підбивають підсумки. Анонс секції 
№ 4 

Дмитро Матвійчук 

Секція № 4 

13.10-14.10 Майстер-клас. Метод аналізу ризиків «краватка-метелик» 
(BOW-TIE) 
 

Роберт Трач, міжнародний експерт 
у галузі оцінки ризиків, лектор HSE 
Джаннет Аршимова, викладач NEBOSH, коуч, 
наставник, тренер 

14.10-14.15 Анонс секцій № 5, 6, 7  Дмитро Матвійчук 

Секції №5, 6, 7 

Секція № 5 
 

Майстер-клас. Управління знаннями в охороні праці Євгеній Годнєв, управляючий партнер ООО 
«Хелікс» 

Секція № 6 
 

Майстер-клас. Формування культури довіри 
в організації. Мотивація безпечної праці 

Дмитро Григоренко, генеральний директор 
ESOSH 

Секція №7  
 

Секція лісівників. Система управління охороною праці та 
ризиками на підприємствах лісового господарства 
України сьогодні. Шляхи вдосконалення відповідно до 
директив ЄС і міжнародної практики 

Модератор – Андрій Мусійовський, 
головний спеціаліст відділу використання 
лісових ресурсів Державного агентства 
лісових ресурсів України 

10 хв Система управління безпекою праці та ризиками на 
державних підприємствах лісогосподарської галузі 

Василь Степанишин, головний спеціаліст 
відділу лісових ресурсів, машин та 
технологій Львівського обласного 
управління лісового та мисливського 
господарства 



15 хв Пілотний проект щодо оцінки ризиків на підприємствах 
лісового господарства Волинської області. Шлях до 
нульового травматизму 

Олександр Боровицький, головний 
спеціаліст відділу використання лісових 
ресурсів Волинського обласного управління 
лісового та мисливського господарства 

10 хв Перспективи удосконалення діючої системи управління 
охороною праці та ризиками лісового господарства. 
Упровадження ISO 45001 

Віталій Гільперт, завідувач навчальної 
лабораторії з охорони праці Українського 
центру підготовки, перепідготовки та 
підвищення кваліфікації кадрів лісового 
господарства («Укрцентркадриліс») 

4 хв 
 

Відеоролик. Лісозаготівельні роботи сьогодні та погляд у 
майбутнє. Час змін настав 

 

15.15–15.25 Спільна сесія. Тренери підбивають підсумки. Анонс секції 
№ 8 

Дмитро Матвійчук 

Секція № 8 

15.25-16.25 Майстер-клас. Аналіз корінних причин інцидентів Антоніна Сулхова, гендиректор компанії 
«Ямнаска», директор Ради директорів 
NEBOSH (Велика Британія) 

Перерва 16.25–16.30 

16.30–16.35 Спільна сесія. Анонс секцій № 9, 10 Дмитро Матвійчук 

Секції № 9, 10 

Секція № 9 
 

Майстер-клас. Підходи до створення інтегрованої системи 
управління комплексною безпекою промислового 
підприємства 

Віталій Решетняк, начальник відділу ОП та 
ПБ ПрАТ «Сєвєродонецький ОРГХІМ» 

Секція № 10 
 

Майстер-клас. Людський фактор. Чому люди не працюють 
безпечно. Розуміння першопричин 

Олег Токар, директор з розвитку ESOSH 

17.35–17.45 Спільна сесія. Тренери підбивають підсумки Дмитро Матвійчук 

17.45–17.50 Підбиття підсумків другого дня конференції Дмитро Матвійчук 

 


