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• Оцінка ризику – це лише частина цілого процесу 
аналізу ризику:

Поняття: аналіз ризику
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Для пом’якшення
негативних наслідків
необхідна оцінка

Ризик вимагає
пом’якшення

Ініціювання

Ідентифікація
небезпеки (к)

Початок, експозиція і оцінка 
наслідків

Розробка висновків
і описати
невизначеність

Розробка рекомендацій
і опис невизначеності

Оцінка пом'якшуючих
варіантів ефективності, 

доцільності, впливу

Визначення 
пом’якшуючих 

варіантів дій

Прийняття 
рішення

• описати занепокоєння, яке має потребу в управлінні 

ризиком
• зрозуміти передумови і очікування

•оцінити рекомендації щодо поточного 
середовища і значення для вибору
варіантів дій

Оцінка ризиків

Управління ризиками



• Різні навички необхідні для проведення аналізу ризиків:
o Епідеміологи (ветеринарія, охорона здоров'я)

o Ветеринари

o Вірусологи, мікробіологи, лабораторні експерти

o Експерти по кліматології, ентомології, орнітології

o Екологи,

o Технологи у сфері промисловості,

o Математики, статисти

o Спеціалісти у сфері інформації

o Економісти

Мультидисциплінарний підхід у рамках команди 
проекту

Важливі вимоги :
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Два підходи - продовження
МЕБ (Ковелло-Меркхофера) Метод Кодексу Аліментаріус

Ідентифікація небезпеки

Оцінка ризику
- Початок оцінки
- Оцінка впливу
- Наслідки оцінки
- Оцінення ризику

Оцінка ризику
- Ідентифікація небезпеки
- Характеристика небезпеки
- Оцінка впливу
- Характеристика ризику

Управління ризиком
- Оцінка ризику
- Оцінка варіантів
- Реалізація
- Моніторинг і огляд

Управління ризиком
- Оцінка ризику
- Оцінка варіантів
- Моніторинг і огляд

Оповіщення про ризик Оповіщення про ризик



Оцінка ризику: ключові аспекти 
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Оцінка ризику повинна 
визначити:

• Що може піти не так?

• Наскільки ймовірно, що це може піти не так?

• Наскільки це буде серйозно, якщо це піде не так?

• Що можна зробити, щоб зменшити ймовірність і / або 
серйозність того, що відбувається?

RA Mongolia/May13



Кроки в аналізі ризиків - МЕБ
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МЕБ (Ковелло-Меркхофера)

Ідентифікація небезпеки

Оцінка ризику

- Початок оцінки
- Оцінка впливу                          Оцінення ризику
- Оцінка наслідків

Управління ризиком
- оцінка ризику
- оцінка варіантів
- реалізація
- Моніторинг та огляд

Оповіщення про ризик

Що може заподіяти
шкоду? 

Що може піти не так?
Наскільки ймовірно,
що це може піти не так?

Наскільки це буде 
серйозно, якщо це піде не 
так?

Що можна зробити, щоб 
зменшити ймовірність і / 
або серйозність того, що 
відбувається?



SANTERO – Risk-Based Surveillance for Animal Health in Europe

Початок оцінки

Оцінка впливу

Оцінка наслідків

Оцінення ризику

Ідентифікація 

небезпеки



Оцінка ризику включає наступні кроки:

• Початок оцінки: опис біологічних шляхів для появи 
небезпеки і оцінки її ймовірності.

• Оцінка впливу: опис біологічних шляхів, необхідних для 
впливу на людей / тварин для появи небезпек і оцінка
їхньої ймовірності. 

• Оцінка наслідків: Опис взаємозв’язків між впливом
небезпек і наслідками цих впливів (біологічних і 
економічних). 

• Оцінка ризику: Інтеграція результатів попередніх 3 
кроків для отримання загальних вимірів ризику, 
пов'язаних з небезпеками

Оцінка ризику - МЕБ
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Adapted from RVC, Introduction to Risk Analysis and Risk 
Assessment . Solenne Costard (ILRI, Nairobi, 2nd and 3rd October 
2008)



Оцінення ризику: Якісний vs. Кількісний

• Якісна оцінка ризиків дає результат у таких термінах: ризик 
високий, низький, дуже малий. Якісний метод простіший, швидший 
і дешевший, і може бути виконаний, коли інформація відсутня.

- Як перший крок перед кількісним підходом.

- Результати -> виключає деякі шляхи, визначає значні ризики, які
вимагають кількісної оцінки або ідентифікує прогалини в знаннях, і т.д.

- Якщо числові дані не доступні

- Коли ризики не виправдовують той час і зусилля, необхідні при 
кількісному підході ...

• Кількісна оцінка ризику дає математичний висновок. Він більш 
складним, забирає багато часу і вимагає більше даних і інформації.

Adapted from RVC, Introduction to Risk Analysis and Risk 
Assessment . Solenne Costard (ILRI, Nairobi, 2nd and 3rd October 
2008)



SANTERO – Risk-Based Surveillance for Animal Health in Europe

Chapter 1 Chapter 2 Chapter 3 Chapter 5Chapter 4

Якісна vs. Кількісна оцінка ризиків

Якісна

 Переваги

Часто є достатньою

Потрібно менше ресурсів

Легше представити

 Недоліки

Суб'єктивність важко

уникнути

Невизначеність важко

інтегрувати

Менш стандартизована

Важко навчити!

Кількісна

Переваги

Математично точна

Невизначеність більш формально 

інтегрована

Недоліки

Ресурсоємний

Час

Дані (кількість і якість)

Потужність/можливість

Може означати визначеність

Важко представити



SANTERO – Risk-Based Surveillance for Animal Health in Europe

Якісна оцінка ризику
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Ймовірність Опис

Дуже висока Подія відбувається майже завжди.

Висока Подія відбувається дуже часто.

Середня Подія відбувається регулярно. 

Низька Подія рідкісна, але все ж 
відбувається.

Дуже низька Подія рідкісна, проте не може бути 
виключеною.

Незначна Подія наскільки рідкісна, що її не 
можна з точністю виміряти. 
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• Як здійснити оцінку ризиків

15Milk Safety Project



• Зрозуміле визначення термінів:

- питання ризику

- ідентифікація небезпек

- Якісна оцінка ризику: категорії ризику і поєднання матриці

• Завжди повідомляти джерела інформації

- систематичний огляд

• Забезпечити обгрунтування висновків і рішень

• Опишіть невизначеність й ідентифікуйте прогалини в даних
або області для проведення додаткових досліджень

• Гарантія якості

- Публікація

- Здійснення огляду роботи колегами

Важливі вимоги:
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Як проводити оцінку ризиків?

• Основні етапи оцінки ризику:

1. Ідентифікація і пріоритезація небезпеки(к)

2. Розробка ризик-питань (визначити небажаний результат)

3. Охарактеризувати небезпеки (якщо Комісія Кодексу Аліментаріус )

2.  Визначення кроків (шлях проходження ризику), необхідних, щоб 
прослідкувати шлях від небезпеки до небажаного результату

3.  Визначення необхідних даних та інформації

4. Збір даних та інформації для оцінки ймовірності для кожної події

5.  Оцінка ризику

- Якісно

- Кількісно



1) Ідентифікація небезпеки
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• Основні етапи оцінки ризику:
1. Ідентифікація і пріоритезація небезпеки(к)
2. Розробка ризик-питань (визначити небажаний

результат)
3. Охарактеризувати небезпеки (якщо Комісія

Кодексу Аліментаріус )
2.  Визначення кроків (шлях проходження ризику), 
необхідних, щоб прослідкувати шлях від небезпеки до 
небажаного результату
3.  Визначення необхідних даних та інформації
4. Збір даних та інформації для оцінки ймовірності для 
кожної події
5.  Оцінка ризику

- Якісно
- Кількісно



• Важливий перший крок в оцінці ризику
• Процес виявлення всіх потенційних небезпек, від

яких товар (молоко) отримує патогенні агенти
• На підставі ряду критеріїв, що визначають, може

бути класифікована чи ні як небезпека для 
подальшого розгляду в оцінці ризику

• Гарне знання хвороб тварин, характер захворювання і 
збудника є обов'язковим

• Критичність для аналізу ризику / оцінки
• Немає небезпеки  немає ризику!
• Якщо одна небезпека пропущена  Результати аналізу

будуть помилковими

Ідентифікація небезпеки
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• Небезпека може стати очевидною в питанні ризику
Приклад:  - Який ризик імпорту АЧС в Україну із сусідніх країн?

- Який ризик зараження M. Bovis під час споживання молока? 

• В іншому випадку повна ідентифікація небезпек повинна 
бути проведена

- Список всіх потенційних збудників хвороб (список МЕБ, інші
захворювання)

- Категоризація збудників хвороб (небезпека так/ні):
- Вид збудника

- Тип товару

- Країна походження/призначення

- Використання існуючих аналізів як прикладів

Ідентифікація небезпеки
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Дерево рішень для скорочення
списку хвороб тварин

Усі хвороби

тварин

Хвороба для 

подальшого

розгляду

екзотична

ендемічна

Штам

відрізняється від

повідомленого на 

міжнародному

рівні

Так

Чи можлива передача?

• сприятливий клімат

• відповідні вектори

• підходить популяції

тварин

• Потенційна територія

дикої природи

зоонози?

Негативний вплив?

• торгівля

• тваринництво / соціальне

забезпечення

• контроль / витрати по 

ліквідації

• дика природа

Ні

так

ні

Офіційна

програма

боротьби з 

хворобою?

Ні

Оцінка 

ризику

Не потребує 

мір безпеки

Не потребує 

мір безпеки

Застосовують

ся звичайні

вимоги МЕБ

звичайні

вимоги МЕБ

+ додаткові

міри безпеки

відповідно до 

вимог

Заборона 

імпорту

Не потребує 

мір безпеки

Області з 

низькою 

превалентні

стю?

ні

2. Оцінка 

ризику

3. Управління 

ризиком

Критерії

Sabirovic et al., MAF New Zealand, 1997



Приклади небезпек в молочних продуктах
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• Listeria monocytogenes (сир, масло з сирого молока і сметана)

• Verocytotoxin-producing Escherichia coli (VTEC) (сир, масло з сирого молока і 
сметана)

• Staphylococcus aureus (сир, масло з сирого молока і сметана)

• Salmonella (сир)

• Campylobacter (сир)

• Brucella spp. (молочні продукти з сирого молока)

• Mycobacterium bovis (молочні продукти з сирого молока)



Приклади небезпек в молочних продуктах
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• Listeria monocytogenes

• Shiga toxin-producing Escherichia coli (STEC) 

• Staphylococcus aureus enterotoxin

• Salmonella spp.

• Campylobacter spp.



• Небезпека/ки повинні бути описані в деталях і цей опис
має входити у звіт з оцінки ризику

• Ця інформація допоможе у визначенні шляхів
проходження ризику й оцінці необхідних даних і 
прогалин

• Характеристика збудника
• Клінічні ознаки
• Епідеміологія
• Діагностика
• Заходи по боротьбі
• І т.п .....

Ідентифікація небезпек
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Для кожної небезпеки збір інформації про 
параметри розмноження, інактивацію та 
виживання; ознаки захворювання; 
середовище проживання, передачу, появу у 
людей, тварин і молочних продуктів.



2) Питання ризику
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Основні етапи оцінки ризику:
1. Ідентифікація і пріоритезація небезпеки(к)
2. Розробка ризик-питань (визначити небажаний результат)
3. Охарактеризувати небезпеки (якщо Комісія Кодексу 

Аліментаріус )
2.  Визначення кроків (шлях проходження ризику), необхідних, 
щоб прослідкувати шлях від небезпеки до небажаного результату
3.  Визначення необхідних даних та інформації
4. Збір даних та інформації для оцінки ймовірності для кожної події
5.  Оцінка ризику

- Якісно
- Кількісно



• Ризик, який буде оцінюватися, має бути чітко визначеним

• Кілька різних питань ризику можуть бути задані для тієї ж самої
небезпеки! 

• Якщо недостатньо конкретні питання ризику, то їх можна
інтерпретувати по-різному:

Питання ризику
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Приклад: Який ризик ввезення пташиного грипу в сприйнятливу популяцію в 
Кенії?

АБО
Приклад: Який (щорічно) ризик появи (високо або слабо патогенного) пташиного
грипу H5N1 (через міграцію птахів/ торгівлю птиці / торгівлю дикої птиці?) в
(диких птахів / домашніх / людської популяції?) в Кенії? 



Питання ризику мають бути наскільки ясними, наскільки можливо

• Конкретна небезпека?
•Патоген X або список патогенів

• Які вектори / фоміти розглядати?
•Живі тварини
•Харчові продукти

• Який специфічний ризик буде оцінюватися?
•Вступ
•Зараження через питне молоко

• Період часу? 
•Ризик за рік/місяць?

• Місце?

Питання ризику
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Питання ризику
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‘Який ризик для здоров'я людини від споживання
швейцарських молочних продуктів, беручи до уваги вид 
продукту, який було спожито, і тип підприємства, де 
його було вироблено?’.

Швейцарське законодавство визначає мікробіологічні
межі (порогові значення), за межами якого продукт 
вважається небезпечним для здоров'я людини.



3) Характеристика небезпеки
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Основні етапи оцінки ризику:
1. Ідентифікація і пріоритезація небезпеки(к)
2. Розробка ризик-питань (визначити небажаний результат)
3. Охарактеризувати небезпеки (якщо Комісія Кодексу 

Аліментаріус)
2.  Визначення кроків (шлях проходження ризику), необхідних, 
щоб прослідкувати шлях від небезпеки до небажаного результату
3.  Визначення необхідних даних та інформації
4. Збір даних та інформації для оцінки ймовірності для кожної події
5.  Оцінка ризику

- Якісно
- Кількісно



• "Якісна і / або кількісна оцінка характеру 
несприятливих наслідків для здоров'я, пов'язаних з 
біологічними, хімічними і фізичними агентами, які
можуть бути присутніми у продуктах споживання

- Для хімічних речовин, біологічних чи фізичних агентів, 
оцінка доза-відповідь повинна бути виконана.

• Оцінка дози-відповіді: визначення зв’язку між величиною 
впливу (дози) до небезпеки (хімічної, біологічної або
фізичної), а також тяжкості і / або частоти асоційованих
несприятливих наслідків для здоров'я (відповідь)

Характеристика небезпеки 
(Кодекс Аліментаріус)
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• Акцент на впливі несприятливих наслідків для 
здоров'я

• Кількісний або якісний опис ступеня тяжкості і 
тривалості несприятливих наслідків, які можуть
виникнути в результаті вживання мікроорганізму або
його токсину в харчових продуктах

• Також перевірте порогові значення і т.д. в кодексі
МЕБ, регуляторних документах ЄС і Кодексі
Аліментаріус

Характеристика небезпеки 
(Кодекс Аліментаріус)
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4) Шлях проходження ризику
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Основні етапи оцінки ризику:
1. Ідентифікація і пріоритезація небезпеки(к)
2. Розробка ризик-питань (визначити небажаний результат)
3. Охарактеризувати небезпеки (якщо Комісія Кодексу Аліментаріус)
2.  Визначення кроків (шлях проходження ризику), необхідних, щоб 
прослідкувати шлях від небезпеки до небажаного результату
3.  Визначення необхідних даних та інформації
4. Збір даних та інформації для оцінки ймовірності для кожної події
5.  Оцінка ризику

- Якісно
- Кількісно



Шлях проходження ризику

Як ми уберігаємося від небезпеки…

… до небажаного
результату?



• Шлях проходження ризику має вигляд блок-схеми, 
схематичне представлення ряду подій

• Шлях проходження ризику показує всі етапи
біологічного процесу, як небезпека може досягти
чутливого хазяїна / країну / продукту, що веде до 
результату

• Це допоможе вам структурувати вашу роботу і 
відповісти на питання ризику

Шлях проходження ризику
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• Початок оцінки: розглядає вплив послідовних кроків по 
харчовому ланцюгу на наявність / відсутність забруднення і 
його величини, поки продукти не досягнуть споживача.

Кроки

(i) превалентність небезпек у молоці в танку, 

(ii) виробничий процес,

(iii) вплив типу молочарні. 

Початок ймовірності (RL) був оцінений як загальна ймовірність
перевищення мікробіологічного граничного значення в 
кінцевому продукті для кожної комбінації небезпеки / продукту 
/ типу молочарні.

Шлях проходження
ризику : приклад
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• Оцінка впливу базувалася на даних про 
виробництво за 2006 і класифікована по продуктах і 
типам молочарні.

• Вплив ймовірності (EL), тобто відносна ймовірність
впливу споживача на певний продукт з певного типу 
молочарні. 
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• Шлях проходження ризику має бути завершеним

• Якщо ризик не знаходиться на шляху, то він не 
враховується при оцінці ризику

• Таким чином, розробка шляху проходження ризику
вимагає знання про небезпеку і можливі шляхи 
передачі

• Список всіх кроків, необхідних для того, щоб ризик
стався,

- диференціюючи початок, вплив і наслідок

Шлях проходження ризику
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• Який ризик виникнення вірусу пташиного грипу
H5N1 через перелітних птахів в популяції диких 
птахів у Кенії?

Шлях проходження ризику: 
приклад №1: H5N1 в Кенії
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Adapted from RVC, Introduction to Risk Analysis and Risk Assessment . Solenne Costard
(ILRI, Nairobi, 2nd and 3rd October 2008)



Приклад шляху проходження ризику №1: 
занесення H5N1 через диких птахів

H5N1 інфекція у мігруючих
диких птахів

H5N1 поява на території ЄС

Кордон ЄС

H5N1 інфіковані дикі птахи

H5N1 інфікована 
домашня птиця

H5N1 забруднене
навколишнє середовище

H5N1 експозиція
диких птахів

H5N1 інфекція в
немігріруючих диких птахів

Adapted from EFSA, 2006



Приклад шляху проходження ризику №1: 
експозиція H5N1 через диких птахів

From EFSA, 2006



Приклад шляху проходження ризику 
№2: поява інфікованої худоби
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Adapted from RVC, Introduction to Risk Analysis and Risk Assessment . Solenne Costard
(ILRI, Nairobi, 2nd and 3rd October 2008)



Приклад шляху проходження 
ризику №3: 
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Приклад шляху проходження 
ризику №3:
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• Подумайте про своє питання: яка кінцева точка 
інтересу?

• Тобто кінцева точка вашого шляху ризику

• Подумайте про небезпеку

• Це є відправною точкою вашого шляху ризику

• Подумайте про всі можливі шляхи, якими небезпека
може досягти кінцевої точки через тварин / товар

• Там має бути (біо)логічне пояснення для кожного 
шляху

Як розробити шлях проходження 
ризику?
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Приклад шляху проходження
ризику №4: 
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Поява

Експозиція

Наслідок



Початок
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Експозиція і наслідок
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Молочний ланцюг виробництва: 
загальна блок-схема

 

Виробництво 

Транспортування 

Переробка 

Корова  

С 

П 

О 

Ж 

И 

В 

А 

Ч 

Ємність 

Ємність 

Торгівля 

Сировина 

Сепарування

Очистка 

Вершки Знежирене молоко 

Дозрівання 

Фермент 

Сир 

Незрілий сир 

Сироватка 

Зрілий сир Масло Йогурт Сухе молоко Морозиво Суха сироватка 

 

Нормалізоване 

молоко 

Згущене 

молоко 

Зберігання Пакування 

Зберігання Пакування 

Зберігання Пакування 

Зберігання Пакування 

Пастеризація 

Гомогенізація 

Стерилізація 
Дозрівання 



5) Необхідні дані
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Основні етапи оцінки ризику:
1. Ідентифікація і пріоритезація небезпеки(к)
2. Розробка ризик-питань (визначити небажаний результат)
3. Охарактеризувати небезпеки (якщо Комісія Кодексу Аліментаріус)
2.  Визначення кроків (шлях проходження ризику), необхідних, щоб 
прослідкувати шлях від небезпеки до небажаного результату
3.  Визначення необхідних даних та інформації
4. Збір даних та інформації для оцінки ймовірності для кожної події
5.  Оцінка ризику

- Якісно
- Кількісно



Необхідні дані

• Оцінка ризику вимагає великої кількості даних: дані, 
необхідні для оцінки ймовірності виникнення 
кожного кроку шляху, мають бути ідентифіковані

• Як визначити, які дані точні?
- Дані мають допомагати відповісти на питання

- Шлях проходження ризику допомагає визначити, які дані
вам потрібно

RA Mongolia/May13



Необхідні дані

• Кожне твердження, зроблене в оцінці ризику має бути 
підтверджене доказами

- Документальне підтвердження

• Кожен крок або шлях передачі у шляху проходження 
ризику веде до підпитань

- На підпитання дається відповідь за допомогою збору 
відповідних даних

RA Mongolia/May13



Необхідні дані: 
приклад №1 поява H5N1 в Кенії
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Adapted from RVC, Introduction to Risk Analysis and Risk Assessment . Solenne Costard
(ILRI, Nairobi, 2nd and 3rd October 2008)



Необхідні дані №2: поява 
інфікованої худоби
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Adapted from RVC, Introduction to Risk Analysis and Risk Assessment . Solenne Costard
(ILRI, Nairobi, 2nd and 3rd October 2008)



Chapter 1 Chapter 2 Chapter 3 Chapter 5Chapter 4

A. Оцінка появи

 Біологічні фактори, які слід розглядати

 Сприйнятливість (чутливість) до небезпеки тваринами, від яких
отримано продукт

 Засоби передачі небезпеки (горизонтальні, прямі, непрямі, 
вертикальні)

 Інфективність, вірулентність і стабільність небезпеки

 Шляхи зараження (оральний, респіраторний тощо)

 Вплив вакцинації, тестування, лікування і карантину

 Результат інфекції (імунітет, прихована інфекція, носій)

 Перевага місцезнаходження небезпеки



Chapter 1 Chapter 2 Chapter 3 Chapter 5Chapter 4

A. Оцінка появи

 Фактор країни має бути розглянутий

 Інцидентність і/або превалентність

 Існування вільних від хвороб територій або з низькою поширеністю

 Склад і рух популяції тварин

 Сільське господарство і практики в тваринництві

 Географічні та екологічні характеристики, в тому числі кількість
опадів і температури



Chapter 1 Chapter 2 Chapter 3 Chapter 5Chapter 4

A. Оцінка появи

 Фактори продукції, які необхідно розглянути

 Легкість забруднення

 Відповідні процеси і методи виробництва

 Вплив обробки, зберігання та транспортування

 Кількість товару для імпорту / ввезення



Chapter 1 Chapter 2 Chapter 3 Chapter 5Chapter 4

C. Оцінка впливу

 Фактор країни має бути розглянутий

• Наявність проміжних хазяїнів або векторів

• Демографічні дані про популяцію людей і тварин

• Сільське господарство і практики в тваринництві

• Митниця і культурна практика

• Географічні та екологічні характеристики



Chapter 1 Chapter 2 Chapter 3 Chapter 5Chapter 4

C. Оцінка впливу

Фактори товару слід розглядати

• Очікуване використання імпортованих тварин або продуктів

• Практика утилізації відходів

• Кількість товару для імпорту



Винятки - Дані відсутні

• Іноді необхідно виключити певний суб-шлях від оцінки
ризику

- Наприклад, всі незаконні дії, виключаються з оцінки ризику

• Такі винятки повинні бути чітко вказані

• Валідність оцінки ризику піддається впливу
- Результати оцінки ризику є дійсними тільки для тих 

областей/сфер, які були включені
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Винятки - Дані відсутні
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Adapted from RVC, Introduction to Risk Analysis and Risk Assessment . Solenne Costard
(ILRI, Nairobi, 2nd and 3rd October 2008)



5) Джерела інформації
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Основні етапи оцінки ризику:
1. Ідентифікація і пріоритезація небезпеки(к)
2. Розробка ризик-питань (визначити небажаний результат)
3. Охарактеризувати небезпеки (якщо Комісія Кодексу Аліментаріус)
2.  Визначення кроків (шлях проходження ризику), необхідних, щоб 
прослідкувати шлях від небезпеки до небажаного результату
3.  Визначення необхідних даних та інформації
4. Збір даних та інформації для оцінки ймовірності для кожної події
5.  Оцінка ризику

- Якісно
- Кількісно



– Кількість джерел:

• література, експеримент, експертний висновок …

– Врахування валідності:

Найбільш оновлені

– Є посилання (прозорість)

– Для якісного підходу, нові дані не зібрані;

• ідентифікації прогалин в знаннях / даних

Джерела інформації
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Джерела даних

• Оцінка ризику вимагає велику кількість даних

• Дані, які вам будуть потрібні, будуть розкидані по 
багатьом різним джерелам

- Деякі джерела ви вже знаєте

- Деякі інші джерела досі невідомі вам
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Які типові джерела даних та 
інформації?

Наукова література Як правило, приймаються і розглядаються

Систематична помилка публікації

Дані по 
спостереженню

Найкраща інформація про стан хвороби

Протоколи відбору проб і проведення тестувань
можуть бути погано стандартизовані

Звіти залежать від якості ветеринарних медичних
послуг

Можуть бути застарілими

Торгівельні
документи

Найкраща інформація про торгівлю

Звіти залежать від якості статистики по торгівлі

Галузеві документи 
(по промисловості)

Краща інформація про промисловість

Може бути важко отримати

Експертна оцінка Може бути єдиним варіантом

Чи має суб'єктивний характер
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Де отримати дані?

• Коли дані були опубліковані:
- інтернет

- бібліотеки

- звіти про інспекції

- матеріали з наукових нарад

- запит від джерела (державні установи, автори, торговий
партнер, і т.д.)

• Коли дані ще не були опубліковані:
- проведення опитування, дослідження, анкетування і т.д.
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Де отримати дані?

• Немає фіксованого рецепта, де ви знайдете потрібні 
вам дані

• Кожна країна структурована по-різному

• Діяльність може здійснюватися різними органами 
(наприклад, уряд / приватна структура, дослідницька / 
промисловість)

• Ви повинні бути творчими і стійкими!
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Як ви знайдете ці джерела?

• Розпочніть з джерел, які ви знаєте

• Запитайте людей:
- Чи вони мають інформацію

- Чи вони знають, хто володіє необхідною інформацією

• Проведіть певний час у пошуках в інтернеті 

• Перевірте посилання в корисних публікаціях
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Якщо дані не доступні

• Проведіть власне дослідження, наприклад,:

- Опитувальники

- Відбір зразків і їх дослідження

- Експертні семінари

- Участь в оцінках сільської місцевості
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Thank you for your attention

04/03/2016
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