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Вступ до обов’язкових документів IAF 

 

Термін «слід» використовується у цьому документі, щоб вказати визнані засоби 

відповідності вимогам стандарту. Орган Оцінки Відповідності (ООВ) може виконувати це 

еквівалентним шляхом, за умови, що це може бути продемонстровано Органу з Акредитації 

(ОА). 

Термін «повинен» («має») використовується в цьому документі, щоб вказати ті умови, 

які є обов’язковими та відображають вимоги відповідного стандарту. 
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Довідкова інформація щодо розробки стандартів для систем управління гігієною та 

безпекою праці (OHSMS) 

 

(ПРИМІТКА. У багатьох країнах під терміном "гігієна та безпека праці" або "ГіБП" 

розуміється "техніка безпеки і гігієна праці" або "ТБГП". Ці два терміни є синонімами.) 

 

Розробка стандартів для OHSMS розпочалася на початку 90-х років, після публікації 

документа BS 8800 в 1996 році. На робочій нараді ІSО у тому ж році обговорювалося питання 

доцільності розробки Міжнародного стандарту OHSMS і було вирішено, що це є передчасним. 

 

Проектна група OHSAS була сформована наприкінці 1990-х років, в результаті чого стандарт 

OHSAS 18001 був опублікований у 1999 році і OHSAS 18002 - у 2000 році. Стандарт AS/NZ 

4801 також було опубліковано в 2000 році, після чого в рамках МОП було опубліковано 

Настанови щодо гігієни та безпеки праці в 2001 році, а в 2003 році був опублікований 

стандарт ANSI Z10. Оновлена версія стандарту OHSAS 18001 була опублікована у 2007 році; 

стандарт OHSAS 18002 був переглянутий у 2008 році. Стандарт ANSI Z10 був переглянутий у 

2013 році. 

 

Незважаючи на те, що проектна група OHSAS володіє авторським правом на OHSAS 18001 у 

повному обсязі, вона уклала ліцензійні угоди та угоди про авторські права на безоплатній 

основі з багатьма національними органами стандартизації. Це сприяло прийняттю та 

використанню стандарту OHSAS 18001 на національному рівні, а також його впровадженню 

на рівні організацій. У свою чергу, це призвело до глобального покращення застосування 

ГіБП.  

 

Подальші консультації в рамках ISO щодо розробки Міжнародного стандарту OHSAS 

відбулися в 2007 році, в результаті чого вдруге було прийнято рішення зачекати. 

 

Останній огляд стандартів та сертифікатів OHSAS (за даними 2011 р.) показав, що 127 країн 

застосовують стандарти OHSMS, в основному на основі прийняття або адаптації OHSAS 

18001, що обумовило необхідність розробки міжнародного стандарту в цій сфері. Отже, в 

березні 2013 р. до ISO надійшла пропозиція щодо нового напряму роботи, що призвело до 

розробки проекту ISO 45001 "Системи управління гігієною та безпекою праці. Вимоги та 

настанови щодо використання".  

 

Слід зазначити, що деякі законодавці/регулятори посилаються на стандарт OHSAS 18001 у 

своїх місцевих правових механізмах, і це необхідно враховувати при переході до стандарту 

ISO. 

 

Крім того, у деяких країнах існують інші стандарти OHSAS, які є схожими, але не повністю 

узгоджені з OHSAS 18001; однак ці стандарти не охоплені даним обов'язковим документом 

IAF. 

 

Проект ISO щодо розробки ISO 45001 націлений на гармонізацію зазначених стандартів та 

обмін передовим досвідом.  

 

 

 

 

 



Вимоги щодо переходу зі стандарту OHSAS 18001:2007  

на стандарт ISO 45001:2018 
 

1. ВСТУП 

 

Цей документ містить вимоги щодо переходу від стандарту OHSAS 18001:2007 до ISO 

45001:2018. Він підготовлений Міжнародним форумом з акредитації (IAF) у співпраці з 

проектною групою OHSAS та ISO для надання рекомендацій зацікавленим сторонам щодо 

розгляду механізмів, необхідних для впровадження стандарту ISO 45001. Даний документ 

визначає заходи, які повинні враховуватися відповідними зацікавленими сторонами, і 

покращує розуміння контексту ISO 45001. 

 

Ці вимоги застосовуються тільки для переходу від OHSAS 18001:2007 до ISO 45001:2018 

одним і тим самим органом з сертифікації. 

 

Відповідні зацікавлені сторони, на які розповсюджується дія цього документу, включають: 

i) Організації, які сертифіковані та / або використовують стандарт OHSAS 18001:2007. 

ii) Органи акредитації (ОА). 

iii) Органи сертифікації (ОС). 

iv) Законодавчі органи та регулятори. 

v) Ради з питань торгівлі / договорів / закупівель. 

vi) Робітники. 

vii) Суспільство. 

 

2. ПЕРЕХІД 

 

2.1 Загальні положення 

 

Проектна група OHSAS детально вивчила та затвердила ISO 45001:2018 як заміну для 

стандарту OHSAS 18001:2007. Тому, після опублікування стандарту ISO 45001:2018, 

офіційний статус стандарту OHSAS 18001:2007 буде розглядатися як "Скасований" з 

урахуванням трирічного перехідного періоду. Ця інформація буде передана проектною 

групою OHSAS до національних органів стандартизації, які використовують стандарт OHSAS 

18001:2007, та відповідним місцевим законодавчим органам/регуляторам, які прийняли його 

для використання у місцевому законодавстві.  

 

Міжнародний форум з акредитації, проектна група OHSAS та ISO домовились щодо 

запровадження трирічного перехідного періоду, починаючи з дати публікації ISO 45001:2018. 

 

ПРИМІТКА. Будь-яке посилання на стандарт OHSAS 18001:2007 також стосується стандарту 

BS OHSAS 18001: 2007 та будь-якого національного еквівалентного стандарту. 

 

Резолюція IAF 2016-15, яка була прийнята Генеральною асамблеєю IAF в Нью-Делі, Індія, 4 

листопада 2016 р., передбачає запровадження трирічного перехідного періоду до стандарту 

ISO 45001:2018. 

 

Планується, що IAF, проектна група OHSAS та ISO будуть передавати усіма необхідними 

каналами інформацію щодо цього перехідного періоду. Комплекти навчальних матеріалів, 

інформаційно-просвітницькі заходи та вебінари - це лише кілька прикладів того, що буде 



створено та виконано членами цих організацій для належного інформування та заохочення 

переходу на новий стандарт існуючих клієнтів, сертифікованих відповідно до OHSAS 

18001:2007, або будь-якого аналогічного національного стандарту. 

  

2.2 Дійсність сертифікатів, виданих на відповідність стандарту OHSAS 18001:2007, у 

межах акредитації 

 

Після завершення переходу на стандарт ISO 45001:2018, IAF сприятиме прийняттю тільки 

сертифікатів, виданих на відповідність стандарту ISO 45001:2018 у межах акредитації. 

 

Закінчення терміну дії сертифікатів, виданих на відповідність стандарту OHSAS 18001:2007 у 

межах акредитації, які були видані протягом перехідного періоду, повинне співпадати із 

закінченням трирічного перехідного періоду. 

 

ПРИМІТКА. Якщо місцеве законодавство/регулювання вимагає акредитованої сертифікації 

OHSMS і це законодавство/регулювання не було змінено із врахуванням стандарту ISO 45001, 

термін дії акредитованого сертифіката по стандарту BS OHSAS 18001 (або національного 

еквівалентного стандарту) може бути продовжений.  

 

3. КОНКРЕТНІ НАСТАНОВИ ДЛЯ ЗАЦІКАВЛЕНИХ СТОРІН, ЗАЛУЧЕНИХ ДО 

СЕРТИФІКАЦІЇ ТА АКРЕДИТАЦІЇ 

 

Для будь-якої організації обсяг необхідних змін залежить від зрілості та ефективності існуючої 

системи управління, організаційної структури та практичної діяльності. Тому, щоб визначити 

реальний обсяг необхідних ресурсів та часу, настійно рекомендується проведення аналізу 

впливу / оцінки недоліків їх запровадження.  

 

3.1 Організації, що використовують стандарт OHSAS 18001:2007 

 

Організаціям, які використовують стандарт OHSAS 18001:2007, рекомендується вжити 

наступні заходи: 

i) Отримати копію стандарту ISO 45001 (або копію попереднього остаточного проекту 

міжнародного стандарту, якщо перевага надається ранньому плануванню та адаптації). 

ii) Визначити недоліки в OHSМS, які необхідно усунути для виконання будь-яких нових 

вимог. 

iii) Розробити план впровадження. 

iv) Забезпечити задоволення будь-яких нових потреб щодо компетентності, а також 

забезпечити обізнаність усіх сторін, що впливають на ефективність OHSМS. 

v) Оновити існуючу OHSМS для виконання нових вимог та забезпечити перевірку її 

ефективності. 

vi) За необхідності підтримувати зв'язок з відповідним органом з сертифікації щодо заходів 

перехідного періоду. 

 

ПРИМІТКА. Користувачам слід пам'ятати про можливі технічні зміни при розробці стандарту 

після оприлюднення Проекту міжнародного стандарту (ПМС) або проекту документу на 

пізнішому етапі його розробки до появи Міжнародного стандарту (МС). Хоча організації 

можуть почати підготовчі процедури на етапі підготовки ПМС або на наступних етапах 

підготовки проекту документа до появи МС, не слід вносити суттєві зміни до OHSМS до 

завершення формування технічного змісту, тобто до етапу формування остаточного проекту 

міжнародного стандарту (ОПМС) або коли стандарт вже опубліковано. 



 

4. ВИМОГИ IAF ЩОДО ПЕРЕХІДНОГО ПЕРІОДУ 

 

4.1 Впровадження переходу сертифікації від стандарту OHSAS 18001:2007 на стандарт ISO 

45001:2018 

 

Цей документ призначений для забезпечення раннього планування та впровадження нових 

вимог стандарту ISO 45001:2018 з урахуванням змін, які все ще можуть виникнути на етапі 

ПМС або на наступних етапах розробки вказаного документу до появи МС.  

 

В той час як проведення планування на етапі ПМС або на наступних етапах розробки вказаного 

документу до появи МС є бажаним, рекомендується, щоб організації проявляли обережність, 

враховуючи можливі подальші технічні зміни до публікації стандарту. 

 

Органи сертифікації повинні слідкувати за всіма заходами з оцінки на етапі ПМС або на 

останньому етапі розробки вказаного документу до появи МС для повної перевірки під час 

проведення аудиту процесу переходу на стандарт ISO 45001:2018. 

 

4.2 Загальні вимоги до органів з акредитації та органів з сертифікації 

 

4.2.1 Органи з акредитації  

 

Здійснення переходу повинно, де це можливо, бути перевірене під час звичайної запланованої 

діяльності із попередженням щодо можливості виникнення необхідності у додатковому часі 

для оцінки.    

 

Додаткові оцінки органів з сертифікації можуть знадобитися у разі їх потреби в акредитації у 

більш стислі терміни. 

 

Органи з акредитації повинні при першій нагоді повідомляти про свої заходи з переходу та 

вимоги до своїх акредитованих органів з сертифікації. Рекомендується, щоб заходи з переходу 

враховували наступне: 

 

i) Навчання та перевірка компетентності аудиторів з акредитації та іншого персоналу, 

включаючи підготовку, пов'язану з проведенням аудиту контролю ризиків, пов'язаними 

з ГіБП.  

 

ПРИМІТКА. Органам з акредитації рекомендовано почати навчання на етапі ПМС, проте 

може  виникнути необхідність у додатковій підготовці для усунення будь-яких 

розбіжностей між проектом документу на останньому етапі його підготовки та 

остаточним варіантом вже опублікованого стандарту.  

 

ii) Органи з акредитації повинні розробити свої програми переходу для повного 

використання наявного часу, включаючи проведення якомога більшої кількості заходів 

на етапі підготовки ПМС або на останньому етапі підготовки проекту цього документу, 

з тим щоб якнайшвидше забезпечити акредитацію відповідно до вимог нового стандарту, 

беручи до уваги ризик, пов'язаний із використанням проекту документа та потенційну 

необхідність проведення додаткових заходів після набуття чинності остаточним 

документом.  

 



ііi) Оцінки, що охоплюють перехід на стандарт ISO 45001:2018, мають зосереджуватися 

на змінах, які повинні бути впроваджені органами з сертифікації в результаті 

застосування нового стандарту: насамперед слід враховувати послідовне тлумачення 

вимог, компетентності, звітності та будь-яких пов'язаних із цим змін у методах 

проведення аудиту. Під час оцінки також необхідно буде проаналізувати заходи органів 

з сертифікації щодо переходу їх клієнтів на вимоги нового стандарту.  

 

iv) Для акредитованих органів з сертифікації по OHSAS 18001:2007, які видавали лише 

сертифікати на відповідність OHSAS 18001:2007 у межах сфери акредитації, органи з 

акредитації повинні, як мінімум, провести аналіз документації протягом як мінімум 

одного людино-дня аудитора з акредитації. 

  

a. Якщо результат аналізу є позитивним, може бути виданий новий атестат 

акредитації. 

 

б. Якщо результат аналізу є негативний, орган з сертифікації має вирішити, чи 

потрібна будь-яка додаткова оцінка (наприклад, додатковий аналіз документації або 

оцінка у приміщенні, або спостереження за проведенням аудиту, який проводиться 

органом з сертифікації). 

 

ПРИМІТКА 1. Органам з сертифікації слід взяти до відома те, що робоча група ISO/CASCO 

48 розробляє документ ISO/IEC TS 17021-10, який включатиме конкретні вимоги щодо 

компетентності для проведення аудиту та сертифікації систем управління ГіБП. Крім того, 

слід взяти до відома те, що новий Обов’язковий документ IAF щодо ГіБП знаходиться на стадії 

розробки і те, що його необхідно буде використовувати для всіх заходів з акредитації по 

стандарту  ISO 45001:2018. 

 

4.2.2 Органи з сертифікації 

 

Органам з сертифікації рекомендується починати інформувати своїх клієнтів на етапі ПМС і, 

в разі необхідності, вони можуть розпочати аналіз прогалин між системами своїх клієнтів та 

ПМС.  

 

Органи з сертифікації повинні слідкувати за всіма заходами з оцінки на етапі ПМС або на 

останньому етапі розробки документу до появи МС для повної перевірки під час проведення 

аудиту переходу на стандарт ISO 45001:2018. 

 

Сертифікати на відповідність стандарту ISO 45001:2018 у межах сфери акредитації, повинні 

видаватися тільки після того, як орган з сертифікації було акредитовано на надання 

сертифікації на відповідність новому стандарту та після того, як організація продемонструвала 

відповідність стандарту ISO 45001:2018. 

 

На підставі угоди з організаціями, сертифікованими на відповідність стандарту OHSAS 

18001:2007, органи з сертифікації можуть проводити заходи з переходу до нового стандарту в 

ході планового нагляду, аудиту повторної сертифікації або спеціального аудиту. У випадках 

проведення аудитів переходу до нового стандарту в поєднанні з плановим наглядом або 

повторною сертифікацією (тобто при застосуванні прогресивного або поетапного підходу), 

потрібно додатково забезпечити щонайменше 1 аудиторський людино-день для охоплення 

існуючих та нових вимог, передбачених стандартом ISO 45001:2018. Беручи до уваги те, що 

кожен клієнт та аудит переходу до нового стандарту є унікальними, тривалість аудиту буде 



перевищувати встановлений мінімум, що є необхідним для достатньо переконливої 

демонстрації відповідності стандарту ISO 45001:2018. 

 

Органи з сертифікації повинні якнайшвидше повідомляти своїм клієнтам про заходи щодо 

переходу до нового стандарту. Це рекомендується робити на етапі ПМС або на останньому 

етапі розробки документу до появи МС. 

 

Органи з сертифікації повинні розробляти плани переходу на новий стандарт для вирішення 

наступних питань: 

 

i) Навчання та перевірка компетентності аудиторів та іншого персоналу. 

 

ПРИМІТКА 1: Незважаючи на те, що органам з сертифікації рекомендується розпочати 

навчання на етапі ПМС, вони повинні знати, що може знадобитися додаткове навчання для 

врахування будь-яких відмінностей між ПМС або проектом цього документу на останньому 

етапі розробки та остаточним опублікованим стандартом. 

 

ПРИМІТКА 2. Органам з сертифікації слід взяти до відома те, що робоча група ISO/CASCO 

48 розробляє документ ISO/IEC TS 17021-10, який включатиме конкретні вимоги щодо 

компетентності для проведення аудиту та сертифікації систем управління ГіБП. Крім того, 

слід взяти до відома те, що новий Обов’язковий документ IAF щодо ГіБП знаходиться на стадії 

розробки і те, що його необхідно буде використовувати для всіх заходів з акредитації по 

стандарту  ISO 45001:2018. 

 

ii) Механізми підтримання зв’язку між органами з сертифікації та їх клієнтами. 

 

iii) Заходи органів з сертифікації щодо проведення аудиту відповідності новому стандарту. 

Наприклад, це може бути одноразовий візит або поетапний аудит. 

iv) Яким чином орган з сертифікації буде забезпечувати поточну відповідність клієнтів 

вимогам стандарту OHSAS 18001:2007 протягом перехідного періоду. 

v) Яким чином органи з сертифікації планують використовувати результати будь-якої 

діяльності з оцінки, що проводиться на етапі ПМС або на останньому етапі розробки цього 

документу до появи МС.  

vi) Заходи, які мають бути вжиті по відношенню до клієнтів, які не змогли пройти  перехідний 

період впродовж трьох років після публікації стандарту ISO 45001:2018. Наприклад, рівень 

аудиту, необхідний для відновлення сертифікації. 

 

Також має бути забезпечене наступне: 

 

i) Всі питання, що потребують дій клієнта для відповідності новим вимогам, повинні 

бути чітко визначені та сформульовані як документально зафіксовані висновки. 

ii) Аудитори можуть рекомендувати сертифікацію на відповідність опублікованому 

стандарту ISO 45001:2018 тільки тоді, коли всі виявлені неврегульовані питання 

належним чином вирішено та ефективність системи управління продемонстрована. 

iii) Доступність записів для перевірки того, що всі результати попереднього аудиту 

перехідного періоду були враховані для виконання коригувальних дій та 

забезпечення відповідності до будь-якої рекомендації щодо затвердження переходу 

до стандарту ISO 45001:2018. 

iv) Орган з сертифікації повинен забезпечити, що оцінка відповідності клієнта новим 

вимогам протягом перехідного періоду не перешкоджає діючій відповідності 



клієнта вимогам стандарту OHSAS 18001:2007. 

v) У тих випадках, коли заходи з оцінювання проводяться на етапі ПМС або на етапі 

ОПМС, особою, яка приймає рішення, повинен бути здійснений аналіз того, що 

придатність вказаних заходів враховано у процесі прийняття рішення.  

vi) Рішення про надання сертифікації на відповідність стандарту ISO 45001:2018 

повинно прийматися тільки після того, як були проаналізовані, визнані та перевірені 

дії стосовно всіх неусунених суттєвих невідповідностей, а також аналізу та 

схвалення плану коригувальних дій клієнта щодо усунення будь-яких несуттєвих 

невідповідностей. 

 

ПРИМІТКА. Очікується, що всі органи акредитації та сертифікації поінформовані щодо 

документа AAPG - належні практики для ОА та ООВ у процесі переходу на стандарт ISO 

9001:2015, які, навіть якщо вони стосуються іншого стандарту, є дуже важливими для 

врахування в контексті цього перехідного процесу. Документ AAPG може бути завантажений 

безкоштовно за посиланням: 

http://www.iaf.nu/articles/Accreditation_Auditing_Practices_Group_(AAPG)/2 0). 

  

Положення документа IAF ID 10 щодо переходу на стандарт ISO 14001:2015 також слід 

використовувати як належну практику. 

 

Завершення Обов’язкового документа IAF “Вимоги переходу зі стандарту OHSAS 18001:2007 

на стандарт ISO 45001:2018“ 

 

 

Подальша Інформація 

 

Для отримання подальшої інформації щодо цього документа або інших документів IAF, 

зверніться до будь-якого члена IAF або Секретаріату IAF. 

Інформацію щодо контактів членів IAF ви можете отримати на офіційному сайті IAF: 

http://www.iaf.nu   

 

Секретаріат: 

 

Корпоративний секретар IAF  

Телефон: +1 (613) 454-8159  

E-mail: secretary@iaf.nu  

http://www.iaf.nu/
mailto:secretary@iaf.nu

