
 

 
 

Старт: 30.09.2021  
ОНЛАЙН-ШКОЛА КЕРУВАННЯ РИЗИКАМИ 

Джаннет Аршимової 
 

ADVANCED LEVEL. MANAGEMENT SYSTEMS 
Системи менеджменту охорони здоров’я та безпеки праці  

 
Співорганізатор: Академія управління ризиками журналу «Охорона праці» 

 
Реєстрація за посиланням  

https://forms.gle/fNnsFbdQbQrY4GV39 
 
12 модулів,  3 місяця ,  40  годин  
Практика створення  систем менеджменту охорони  здоров’я  та безпеки праці  на 
Вашому підприємстві  
Пост ійна підтримка експертів  протягом навчання  
Сертифікат  

Формат: онлайн, на платформі ZOOM 
 
КОГО ЧЕКАЄМО НА НАВЧАННЯ 
● Керівників підприємств та організацій усіх форм власності, які планують створювати або 
впроваджувати зміни в систему управління ОЗіБП на основі керування ризиками  
● Спеціалістів з охорони праці 
● Аудиторів систем ОЗіБП 
 
У ЧОМУ ПЕРЕВАГИ ПРОГРАМИ 
Якщо Ви вже маєте досвід та знання в упровадженні інструментів ризикоорієнтованого підходу – 
саме ця програма для Вас, бо ми з Вами підемо на поглиблений рівень, який дасть Вам змогу 
вдосконалити систему менеджменту ОЗіБП на Вашому підприємстві. 

Модульна система навчання. 
Зареєструвавшись, Ви можете вибрати кілька або всі модулі навчання. 

https://forms.gle/fNnsFbdQbQrY4GV39


 

Кожен модуль сформований за певною темою і дає практичні навички застосування набутих знань 
на Вашому підприємстві. 

Програма передбачає проведення воркшопів (англ. workshop – робоча майстерня), 
на яких Ви самостійно розробите політику, цілі системи менеджменту ОЗіБП, заходи з управління 
змінами та отримаєте поглиблені інструменти аудиту та проактивного моніторингу. 

Забезпечуємо інтерактивний зв’язок і підтримку тренерів на кожному модулі. 
Надаємо консультації під час зустрічей та в процесі впровадження змін на Вашому підприємстві. 

Надаємо доступ до матеріалів навчання: стандарти, презентації, відеозаписи модулів, додаткові 
матеріали (статті, аналітичні матеріали, зразки документів). 

Створюємо онлайн-простір для безпосереднього спілкування з учасниками Школи та тренерами в 
Telegram.  

Своїм успішним досвідом з Вами поділяться українські та європейські експерти. 
Ви отримаєте «спресований» досвід різних підприємств світу щодо систем керування ризиками. 

 
ЩО ОТРИМАЄТЕ 
  

• Розберетеся поелементно в системі менеджменту ОЗіБП та у вимогах стандарту 
ISO 45001:2018  

• Розробите політику та цілі системи менеджменту ОЗіБП та заходи з керування 
змінами в системі ОЗіБП 

• Отримаєте поглиблені інструменти аудиту та проактивного моніторингу системи 
ОЗіБП 

• Розробите заходи щодо керування підрядниками в межах ризикоорієнтованої 
системи ОЗіБП 

• Навчитеся розслідувати інциденти 

• Отримаєте поглиблений рівень складання матриці оцінки ризиків і розуміння 
прийнятності та акцептування ризиків 

• РЕЗУЛЬТАТ: отримання сертифіката від Школи керування ризиками Джаннет 
Аршимової та Академії управління ризиками журналу «Охорона праці» 

 

Вартість участі: 12 модулів (пільгова) – 11 040 грн з ПДВ*  
Вартість участі: 12 модулів (повна) – 15 180 грн з ПДВ  

*Пільговий тариф для передплатників журналу та/або учасників Школи Джаннет 
Аршимової попереднього потоку 

 
Реєстрація за посиланням  

https://forms.gle/fNnsFbdQbQrY4GV39 
 
 

https://forms.gle/fNnsFbdQbQrY4GV39


 

 

Загальний огляд 

 

Група 2. Системи менеджменту охорони здоров’я та безпеки праці працівників 

Основні цілі навчання Обсяг Основні елементи програми 

Система управління охороною здоров’я та безпекою праці 

працівників  

 

80% • Основні елементи системи менеджменту 

• Розуміння вимог ISO 45001 

• Політика і постановка цілей 

• Лідерство та участь співробітників 

• Керування підрядниками 

• Керування змінами 

• Інструменти аудиту та проактивного моніторингу 

• Розслідування інциденту 
• Огляд і постійне поліпшення 

Огляд керування ризиками  20% • Ознайомлення з теоріями керування ризиками 

• Розуміння прийняття ризику і матриці ризиків 

 100% 40 годин 

 



 

 

Детальна программа 
 

№ Назва семінару 

Системи менеджменту безпеки праці та здоров’я 

Години 

вебінару 

Джаннет 

Аршимова 

Віталій Цопа  Дата (місяць) 

1. Модуль 1. Загальний огляд вимог системи менеджменту ОЗіБП: 
– розуміння того, як системи працюють; 
– загальна модель систем управління; 
– основні елементи системи менеджменту; 
– розуміння вимог ISO 45001; 
– документована інформація; 
– керування невідповідностями і коригувальними діями; 
– керування ризиками та можливостями. 
Домашнє завдання Модуля 1. У моделі системи менеджменту охорони здоров’я та 
безпеки праці встановити до кожного елемента пункти вимог стандарту ISO 
45001:2018. 

4 години 
 

 4 години 30.09.2021 

1Д Модуль 1-Д. Обговорення та дискусія щодо домашнього завдання Модуля 1. 1,0 година  1,0 година 06.10.2021 

2 Модуль 2. Системи управління охороною праці і технікою безпеки (відповідно до вимог ISO 
45001:2018) 
– політика і визначення цілей; 
– лідерство та участь співробітників; 
– ролі та обов’язки; 
– системи безпеки праці; 
– компетентність і комунікація. 
Домашнє завдання Модуля 2. Проаналізувати вивчені елементи під час навчання в 
компанії (політику і цілі в системі менеджменту охорони здоров’я та безпеки праці в 
компанії, компетентність і комунікацію). 

5 годин 5 годин   13.10.2021 

3 Модуль 3. Практика створення програм з розробки та впровадження системи 
управління безпекою праці та здоров’я персоналу на основі керування ризиками та 
базових процедур (відповідно до вимог ISO 45001:2018). 
Домашнє завдання Модуля 3. Розробити програму з розробки та впровадження базових 
процедур ISO 45001:2018 у системах менеджменту охорони здоров’я та безпеки праці 
працівників. 

4 години  4 години 19.10.2021 



 

 

3Д Модуль 3-Д. Обговорення та дискусія щодо домашнього завдання Модуля 3. 1,0 година  1,0 година 22.10.2021 

4 Модуль 4. Системи управління охороною праці і технікою безпеки (відповідно до вимог 
ISO 45001:2018) 
– керування підрядниками; 
– що таке RAMS. 
Домашнє завдання Модуля 4. Проаналізуйте, яку інформацію ви хотіли б включити в 
свій документ RAMS. 
 

5 годин 5 годин - 25.10.2021 

4Д Модуль 4-Д. Обговорення та дискусія щодо домашнього завдання Модулів 2 та 4. 2 години 2 години  27.10 2021 

5 Модуль 5 
Інструменти аудиту та проактивного моніторингу 
Практика проведення аудиту систем менеджменту безпеки праці і здоров’я (відповідно 
до вимог ISO 45001:2018 і рекомендацій ISO 19011:2018): 
– термінологія;  
– модель аудиту систем менеджменту; 
– графік проведення аудиту; 
– критерії аудиту; 
– створення групи аудиторів; 
– невідповідності. 
Огляд і постійне поліпшення: 
– керування невідповідностями; 
– керування коригувальними діями; 
– керування ризиками та можливостями. 
Домашнє завдання Модуля 5. Розробити процедуру з керування внутрішнім аудитом у 
системах менеджменту охорони здоров’я та безпеки праці працівників відповідно до 
вимог ISO 45001:2018. 

4 години  4 години 16.11.2021 

5Д Модуль 5-Д. Обговорення та дискусія щодо домашнього завдання Модуля 5. 1,0 година  1,0 година 23.11.2021 

6a Модуль 6a. 
Особливості управління професійними ризиками в різних країнах і сферах: 
– термінологія;  
– модель ризикоорієнтованого підходу; 
– процес керування ризиками. 
Методи управління професійними ризиками: 
– огляд методів оцінки ризиків відповідно до галузевих стандартів; 

4 години  4 години 10.12.2021 



 

 

– основні методи; 
– алгоритми методів керування ризиками. 

6b Модуль 6b. Найкращі міжнародні практики оцінки ризиків у сфері охорони праці та 
техніки безпеки 
– принцип ALARP; 
– 5 Кроків оцінки ризику; 
– загальні принципи профілактики; 
– засоби керування ризиками. 

5 годин 5 годин  ?? 

 
7 
 

Підсумкова перевірка виконаних учасниками практичних вправ – семінар. Сесія 
запитань і відповідей, практичні заняття. 

2 по 2 
години 

2 години 2 години ?? 

 Загальна кількість  19,0 21,0  

 


