
Впровадження Системи управління безпекою 

дорожнього руху на підприємстві, відповідно до вимог 

ISО 39001. Від теорії до практики 

Уряд розпочав реформування системи управління безпеки дорожнього 

руху в Україні, шляхом побудови трирівневої системи управління безпекою 

дорожнього руху, зокрема на державному, галузевому і регіональному 

рівнях. 

Розпорядженням КМУ від 14 червня 2017 р. № 481-р схвалено 

Державну стратегію підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні до 

2020 року. 

Одним з основних напрямків реалізації Стратегії в системі державного 

управління у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху є запровадження 

як на загальнодержавному рівні, так і на рівні органів державної влади та 

суб’єктів господарювання ДСТУ ISO 39001:2015 “Система управління 

безпекою дорожнього руху. Вимоги та настанова щодо застосування”; 

З 01.07.2017року в Україні вступив в дію Національний стандарт у 

сфері безпеки дорожнього руху (ДСТУ ISO 39001:2015 Система управління 

безпекою дорожнього руху. Вимоги та настанови щодо застосування (ISО 

39001:2012, IDT»).  
ГЛОБАЛ ТРАНС КОНСАЛТИНГ пропонує триденний тренінг на 

тему:«Впровадження Системи управління безпекою дорожнього руху на 

підприємстві, відповідно до вимог ISО 39001. Від теорії до практики» 
 

Цільова аудиторія:керівники підприємств та їх заступники, керівники 

структурних підрозділів з питань безпеки руху, а також діяльність яких 

пов’язана з транспортом. 

Мета тренінгу: 
Ознайомлення з Міжнародним досвідом у сфері безпеки дорожнього 

руху, зокрема, маловитратними, швидкореалізуємими профілактичними 

заходами, практичні аспекти розробкиСистеми управління безпекою 

дорожнього руху, відповідно до ДСТУ ISO 39001:2015, та впровадження 

Системи на підприємстві, методи організації, способи оцінки ефективності, 

формування умінь розробки заходів щодо попередження нещасних випадків і 

підвищення безпеки дорожнього руху, ознайомлення з тенденціями формування 

державної політики в Україні в сфері БДР. 

Короткий огляд: 
 Структура ДСТУ ISO 39001:2015 «Система управління безпекою 

дорожнього руху. Вимоги та настанова щодо застосування (ISO 39001:2012, 

IDT)». Структура. 

 Система менеджменту БДР в середовищі підприємства. 

 Етапи розробки і функціонування системи менеджменту безпеки 

дорожнього руху в підприємстві.Практичні аспекти проведення аудиту, 

навчання персоналу та розробки  і в провадження СУБДР. 



 Роль вищого керівництва з організації системи менеджменту 

безпеки дорожнього руху. 

 Політика на підприємстві у сфері безпеки дорожнього руху. 

 Організація функціонування системи менеджменту БДР. 

 Визначення процедур на підприємстві для запровадження, зокрема 

пов’язаних з підтвердженням професійної компетенції водіїв, з періодичною 

перевіркою придатності до експлуатації транспортних засобів, запровадження 

системи дистанційної психологічної діагностики і оцінки персоналу для 

підприємства, використання сучасних видів страхування на підприємстві, 

організація відомчого контролю за дотриманням водіями вимог безпеки 

дорожнього руху. 

 Система сповіщень про дорожньо-транспортні події. 

 Виявлення та аналіз факторів небезпек. 

 Розуміння факторів небезпек. 

 Методології виявлення (ідентифікації) факторів небезпек. 

 Аналіз факторів небезпек. 

 Управління факторами ризику для БДР. 

 Показники ефективності БДР. 

 Культура управління безпекою дорожнього руху. 

 Розслідування дорожньо-транспортних пригод на дорогах. 

 Аудити з питань функціонування СУБДР. 

 Постійне поліпшування СУБДР. 

 

Характеристика тренінгу: тренінг проводиться протягом трьох днів по 

6 годин. Технічно тренінг складається із прикладних тренінгів, «дискусійного 

клубу» та круглого столу. 

 

ISO 39001 

Road Traffic Safety Management Systems 

Система управління безпекою дорожнього руху створюється з 

метою установлення, забезпечення і підтримки необхідного рівня 

безпеки дорожнього руху та виявлення, оцінки і зменшення 

ризиків дорожньо-транспортних пригод під час здійснення 

діяльності Підприємством. 

 

НАША КОМАНДА МАЄ СПЕЦІАЛЬНІ ЗНАННЯ І ПРАКТИЧНИЙ ДОСВІД У 

ВПРОВАДЖЕННІ ВИМОГ СТАНДАРТУ ISO 39001. 

МИ ВІДКРИТІ ДО СПІВПРАЦІ ДЛЯ ДОСЯГНЕННЯ СПІЛЬНОЇ МЕТИ  

СТВОРЕННЯ КУЛЬТУРИ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ В УКРАЇНІ!!! 

 


