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«Управління біоцидами в Україні: базова ситуація і прогалини, 
які необхідно вирішити для зниження ризиків біоцидів на 

здоров'я»  
 
 

ДУ “Інститут громадського здоров’я  
ім. О.М. Марзєєва НАМН України” 



 вивчення та попередження 
забруднення навколишнього 
середовища; 

 нормативно-методичного 
регулювання рівнів фізичних і 
біологічних чинників довкілля; 

 створення державних механізмів 
функціонування збалансованої 
системи охорони здоров’я  та 
довкілля; 

 зміцнення здоров’я населення; 

 опрацювання соціальних детермінант 
здоров’я дітей та підлітків; 

 дослідження проблем радіаційної  
безпеки … 

Наукові дослідження колективу спрямовані на: 
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Стратегія розвитку наукових досліджень : 

 міжгалузеві підходи до проблем; 

 постійний моніторинг реалізації планів в 

сфері гігієни довкілля;  

 чітке визначення загроз здоров’ю людини 

від дії чинників довкілля; 

 застосування методології оцінки ризиків, 

методів аналітичної епідеміології, 

молекулярно-генетичних методик; 

 активне міжнародне співробітництво.  



Співробітництво з провідними міжнародними організаціями 

 Робочими групами ВООЗ:  

  - з питань якості повітря; 

  - змін клімату та здоров‘я; 

  - оточуюче середовище та здоров'я; 

 Світовим банком в Україні (екологічний сектор); 

 Агентством США з охорони навколишнього середовища; 

 Шведським державним органом з радіаційної безпеки (SSM); 

 Міжнародним агенством з атомної енергії (МАГАТЕ) -                 
Комітетом стандартів безпеки; 

 Всесвітньою організацією алергології; 

 Інститутом радіаційної безпеки , Білорусь; 

 ДУ «Науково-практичний центр гігієни республіканського 
унітарного підприємства МОЗ Білорусі»; 

 Університетом Нагасакі, Інститутом атомної бомби, Японія; 

 Медичним університетом  Доккіо, Японія. 



 Впровадження Національного плану дій по боротьбі з 
неінфекційними захворюваннями в Україні відповідно до 
стратегії «Здоров'я 2020: європейська політика в галузі 
охорони здоров'я та добробуту» 

 Проект до Цільового фонду Програми швидкого старту 
Стратегічного підходу до міжнародного регулювання 
хімічними речовинами (СПМРХВ, SAICM) (ЮНЕП-ВООЗ)  

 Проект ООН – ВООЗ «Глобальний аналіз та оцінка стану 
санітарії та питного водопостачання» 

 Проект «Глобальне опитування школярів України щодо 
тютюнопаління» 

 Участь у виконанні проекту «Дослідження натурних 
експериментів» 

Співробітництво з ВООЗ  

МІЖНАРОДНІ ПРОГРАМИ ТА ПРОЕКТИ :   



«Зміцнення потенціалу для раціонального управління біоцидами 
(пестицидами та дезінфікуючими засобами) для зменшення впливу на 

населення в Україні» 
 

 У 2013 р. Уряд України в особі Інституту, за експертної підтримки ВООЗ, 
підготував і подав пропозицію по проекту «Зміцнення потенціалу для 
раціонального управління біоцидами (пестицидами та дезінфікуючими 
засобами) для зменшення впливу на населення в Україні» в тринадцятому 
раунді заявок до Цільового фонду Програми швидкого старту Стратегічного 
підходу до міжнародного регулювання хімічними речовинами (СПМРХВ).  

 

 У березні 2017 р. підписано Угоду щодо реалізації проекту між Програмою 
ООН з навколишнього середовища (ЮНЕП), як  адміністратором Цільового 
фонду Програми швидкого старту СПМРХВ та ВООЗ (організація-учасник, що є 
виконавчим органом).  

 

 В серпні 2017 р. ВООЗ укладено угоду з Інститутом щодо впровадження 
проекту на національному рівні, у співпраці з МОЗ України та  Мінприроди 
України. 


