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ОНЛАЙН-ТРЕНІНГ (ВЕБІНАР) 

«РАЦІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ХІМІЧНИМИ РЕЧОВИНАМИ (РУХР)» 

Дата: 29 квітня 2020 року 

Час: 11:00-12:30 

Трансляція з YouTube каналу RECP Centre Ukraine 

Спікер вебінару: Олександр Хохотва, к.т.н., експерт Центру РЕЧВ з хімічного 

менеджменту 

Програма вебінару 

№ Тема 

1.  Вступ 

2.  Сталий розвиток і РУХР 

3.  Мета і завдання РУХР 

4.  Основні етапи впровадження РУХР 

5.  Оцінка «гарячих точок» 

 попередній аудит 

 маркування, зберігання, поводження 

 хімікати з підвищеною небезпечністю 

 визначення «гарячих точок» 

6.  Оцінка незадоволених потреб клієнта 

 роботи, що мають бути виконані 

 незадоволені потреби 

 очікувані результати клієнта 

 оцінка та визначення пріоритетів робіт клієнтів 

7.  Генерація інноваційних підходів до вирішення завдань 

 процес створення інновацій 

 області інноваційних рішень 

8.  Вибір опцій 

 вибір інноваційного рішення 

 оцінювання та встановлення пріоритетності опцій 

9.  Впровадження та моніторинг 

 визначення очікуваного результату 

 розробка плану моніторингу 

10.  Перегляд та постійне покращення 

11.  Висновки 
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ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

Хімічні речовини є невід’ємною частиною повсякденного життя в сучасному 

світі. Навряд чи існує галузь промисловості, де не використовуються хімічні 

речовини. Хімічні речовини використовуються в найрізноманітніших 

продуктах і виробничих процесах; вони відіграють важливу роль у 

національній та світовій економіці, тому раціональне управління ними є 

важливим з метою уникнення значних ризиків для екосистем та здоров’я 

людини і помітних витрат у національній економіці. 

 

Метою раціонального управління хімічними речовинами є застосування 

найкращих практик управління хімічними речовинами протягом усього 

життєвого циклу для запобігання та, де це неможливо, зменшення 

негативного впливу на людей та довкілля токсичних та небезпечних хімічних 

речовин. Для цього потрібне удосконалення технологій у виробництві, 

використанні, зберіганні та захороненні/утилізації хімічних речовин. 

 

Практика раціонального управління хімічними речовинами включає не тільки 

власне хімічну продукцію та викиди на заводах, що виробляють хімічні 

речовини, а й повний ланцюжок вартості, що включає хімічну продукцію, яка 

закуповується у постачальників, та товари, які виробляються на підприємстві і 

постачаються споживачам хімікатів, включаючи розробників хімічних 

композицій/сумішей, дистриб’юторів та роздрібних продавців хімікатів. 

 

Запропонований вебінар покроково описує основні етапи впровадження 

системи раціонального управління хімічними речовинами, яка дозволить 

підприємству значно знизити екологічні платежі, ризики для працівників, 

підвищити економічну ефективність і суттєво зміцнити своє положення на 

ринку. 
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