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Фінансова підтримка:



Як проводити оцінку ризиків
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Основні етапи оцінки ризику:

1. Ідентифікація і пріоритизація небезпеки(к)

2. Розробка ризик-питань (визначити небажаний результат)

3. Охарактеризувати небезпеки (якщо Комісія Кодексу Аліментаріус )

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

5. Визначення необхідних даних та інформації

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

7. Оцінка ризику

- Якісно

- Кількісно
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(міністр, голова служби, 

керівники управлінь та ін)
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Problem Formulation and Chemical Risk assessment. Paola Manini, Jean Lou Dorne.
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Розробка ризик-питань

• це важливий крок у проведенні оцінки ризику

• існують різні підходи у всьому світі та в різних установах

Наприклад, в ЄС: 

• В Європі, зокрема в контексті роботи EFSA, формулювання ризик-
питань - це завдання, які вимагають конкретної оцінки ризику для 
однієї чи декількох небезпек, і найчастіше їх надають ризик-
менеджери з Європейської комісії або країни-члени ЄС. 

• Завершення етапу формування ризик-питання часто вимагає тісного
діалогу між менеджерами ризику та оцінювачами ризиків для 
уточнення контексту запитуваної оцінки ризику, щоб сформульовані
питання мали надійну наукову основу для оптимізації підтримки
прийняття рішень та управління ризиками.
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Розробка ризик-питань

• якщо ризик-менеджер не правильно 
сформує ризик-питання, то є ризик, 
що він не отримає відповідь, яка 
допоможе йому прийняти рішення!
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• 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…

Розробка ризик-питань

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?



Розробка ризик-питань
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Питання ризику мають бути наскільки ясними, наскільки можливо!

➢ Яка конкретна небезпека?
▪ Патоген X або список патогенів

➢ Які вектори / фоміти розглядати?
▪ Живі тварини
▪ Вектори
▪ Харчові продукти

➢ Який специфічний ризик буде оцінюватися?
▪ Занесення
▪ Зараження через прямий контакт між 

дикими і  свійськими тваринами
➢ Період часу?

▪ за рік/місяць?
➢ Місце?
➢ Якісна чи кількісна оцінка?



Розробка ризик-питань: приклади

‘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?’.

Підхід якісної оцінки ризику для швейцарських 

молочних продуктів: можливості і обмеження



Розробка ризик-питань: приклади

Кількісна оцінка ризику занесення ящуру в 

Іспанію через імпорт живих тварин

Кількісна оцінка ризику лістеріозу у людей 

внаслідок споживання м’яких сирів, вироблених 

із сирого молока‘Яка ймовірність занесення ящуру в Іспанію через 

імпорт живих тварин?’.

‘Яка ймовірність зараження населення Listeria 

Monocytogenes через споживання м'яких сирів 

вироблених із сирого молока?’.



Розробка ризик-питань: приклади
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Кількісна оцінка ризику занесення вірусу 

ящура у вільну зону без вакцинації Аргентини 

через легальну торгівлю яловичих кісток і

невакцинованих сприйнятливих видів тварин.

Ризик поширення ящуру через доступ 

громадськості до сільської місцевості під час 

спалаху. 



1. Яка ймовірність появи 
ентеротоксинів (ET) Staphylococcus
spp в пастеризованому молоці, 
виробленому в Україні?

2. Який ризик вживання 
ентеротоксинів (ET) Staphylococcus
spp через споживання 
пастеризованого молока 
населенням України?

Розробка ризик-питань: приклади

11MILK SAFETY PROJECT



Розробка ризик-питань: приклади
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Якісна оцінка ризику ймовірності занесення та поширення 
заразного вузликового дерматиту ВРХ в Україні

• Який ризик занесення ЗВД ВРХ в Україну в наступному році?

• У випадку занесення ЗВД ВРХ в Україну, який ризик подальшої 
передачі вірусу в країні протягом наступного року?
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