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Зміст презентації

• Основні поняття і визначення

o Ризик

o Небезпечний фактор чи небезпека

• Підходи до аналізу ризиків:

o МЕБ vs Кодекс Аліментаріус

o Якісний vs Кількісний

• Як проводити оцінку ризику
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QFTP - QUALITY FOOD TRADE PROGRAM https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/images/infographics/hazard-vs-risk-2016.pdf

Щось, що має потенціал  
негативного впливу на  

наше здоров'я

АКУЛА

Ймовірність того, що
станеться щось 

неприємне

Акула в морі  
це ???

Плавання з акулою  
це ???

НЕБЕЗПЕКА РИЗИКvs

http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/images/infographics/hazard-vs-risk-2016.pdf


• Ризик vs Небезпека:

– Небезпека: щось, що має потенціал завдати шкоду

– Ризик: ймовірність виникнення і величина наслідків  
зазначеної небезпеки

Основні поняття і визначення:



Основні поняття та визначення: 
небезпечний фактор 
• Небезпечний фактор: 

Щось, що має потенціал негативного впливу на наше 
здоров'я. Ми називаємо це негативний ефект з 
небажаним результатом.

• Небезпечний фактор:

Біологічний, хімічний або фізичний агент або стан 
продукту харчування, який має потенціал викликати 
несприятливі наслідки для здоров'я (Комісія Кодекса
Аліментаріус)

Умова або фізична ситуація з потенційно небажаним
наслідком (Спільнота аналізу ризику
http://www.sra.org/resources_glossary)
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Основні поняття та визначення: 
ризик та невизначеність

• Ризик -> ймовірність конкретного 
результату в поєднанні з впливом

• Невизначеність -> відображає
відсутність знань щодо ймовірності

“чим більше ми знаємо, тим краще
знаємо, що ми не знаємо, і тим краще
розвивається наша усвідомленість про 
ризик”

QFTP - QUALITY FOOD TRADE PROGRAM



Підходи до аналізу ризиків
МЕБ Кодекс Здоров'я Тварин:

- Базується на моделі Ковелло-Меркхофера
- Універсальні методи. Мають змогу відповідати на питання

ризику різних типів

Основний фокус: ризик від імпортованих тварин або продуктів
тваринного походження

Комісія Кодексу Аліментаріус :

- Базується на моделі Національної академії наук США
- Розроблений для того, щоб дати відповідь на питання щодо

максимальних рівнів речовин і патогенних мікроорганізмів у  
харчових продуктах;

Основний фокус: акцент на безпечності харчових продуктів
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Підходи до аналізу ризиків

МЕБ (Ковелло-Меркхофера) Метод Кодексу Аліментаріус

Ідентифікація небезпеки  

Оцінка ризику

- Оцінка появи
- Оцінка впливу
- Оцінка наслідків
- Оцінення ризику

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

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

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

Повідомлення про ризик Повідомлення про ризик



Підходи до аналізу ризиків
МЕБ vs Кодекс Аліментаріус

• Хоча існують відмінності, проте обидві моделі включають крок, який
використовує результати попередніх кроків, щоб дати остаточну
оцінку ризику:

- Оцінення ризику (МЕБ)

- Характеристика ризику (Комісія Кодексу Аліментаріус)

• Вони в основному включають в себе одні й ті ж основні кроки, хоча в 
дещо іншій послідовності
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Визначення терміну оцінка ризику в Кодексі Аліментаріус наступне:

науково обґрунтований процес, що складається з наступних етапів:

▪ ідентифікація небезпеки 

▪ характеристика небезпеки 

▪ оцінка впливу 

▪ характеристику ризику

Ідентифікація небезпеки - це «Ідентифікація біологічних, хімічних і фізичних 

агентів, здатних спричиняти шкідливу дію на здоров'я і які можуть бути 

присутніми в тих чи інших продуктах або групах продуктів.»

Характеристика небезпеки - це «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.»

oДля хімічних речовин оцінка «доза-відповідь» повинна бути виконана.

oДля біологічних чи фізичних агентів оцінка «доза-відповідь» повинна бути 

виконана, якщо дані будуть отримані".

Методологія Кодексу Аліментаріус



Оцінка впливу – це "якісна і / або кількісна оцінка ймовірного

надходження біологічних, хімічних і фізичних агентів через продукти

харчування, а також вплив з інших відповідних джерел ".

Характеристика ризику – це "якісна і / або кількісна оцінка, в тому 

числі супутніх факторів невизначеності, ймовірності виникнення та 

тяжкості відомих або потенційних несприятливих наслідків для здоров'я 

в даній групі населення на основі ідентифікації небезпеки, 

характеристики небезпеки і оцінки впливу."

(Всесвітня організація охорони здоров’я, 2010)

Методологія Кодексу Аліментаріус



Кроки в аналізі ризиків згідно МЕБ

QFTP - QUALITY FOOD TRADE PROGRAM

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?

МЕБ (Ковелло-Меркхофера) 

Ідентифікація небезпеки

Оцінка ризику

Оцінення ризику

Управління ризиком
- оцінка ризику
- оцінка варіантів
- реалізація
- моніторинг та перегляд

Повідомлення про ризик

- Оцінка появи
- Оцінка впливу
- Оцінка наслідків



Для пом’якшення
негативних наслідків
необхідна оцінка

Ризик вимагає
пом’якшення

Ініціювання

Ідентифікація  
небезпеки (к)

Поява, експозиція (вплив) і оцінка  
наслідків

Розробка висновків
і опис невизначеності

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



Оцінка ризику включає наступні кроки:

• Оцінка появи (занесення): опис біологічних 
шляхів для появи небезпеки і оцінки її
ймовірності.

• Оцінка впливу: опис біологічних шляхів, необхідних для  
впливу на людей / тварин за появи небезпеки і оцінка  
цієї ймовірності.

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

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

МЕБ - Міжнародний Кодекс Здоров'я  

Тварин



Оцінка появи

Оцінка впливу

Оцінка наслідків

Оцінення ризику

Ідентифікація 

небезпеки



МЕБ - Міжнародний Кодекс Здоров'я Тварин

Експортуюча
країна

Імпортуюча країна

Оцінка появи Оцінка впливу Оцінка наслідків



МЕБ vs Кодекс Аліментаріус: 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



Оцінка ризику: Якісна vs Кількісна

Якісна оцінка ризиків дає результат у таких термінах:

ризик високий, низький, дуже низький та ін.

➢якісний метод простіший, швидший і дешевший
➢може бути виконаний, коли дані відсутні
➢як перший крок перед кількісним підходом
➢ідентифікує прогалини в знаннях
➢якщо числові дані не доступні
➢коли ризики не виправдовують той час і зусилля, 
необхідні при кількісному підході ...

Кількісна оцінка ризику дає математичний висновок.

Вона більш складна, 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)



Оцінка ризику: Якісна vs Кількісна

QFTP - QUALITY FOOD TRADE PROGRAM

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

• Важко представити



Якісна оцінка ризику

QFTP - QUALITY FOOD TRADE PROGRAM

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.



Приклади оцінки ризику

Оцінка ризику вірусу пташиного грипу в соколиній охоті

Якісна оцінка факторів ризику, які сприяють 

спалахам ящуру ВРХ вздовж західного кордону 

Національного парку Крюгера

Як кількість випадків бруцельозу людей в Кампалі може бути 

знижена найбільш ефективно? Стохастична оцінка ризиків 

стихійного ринку молока.



Як проводити оцінку ризиків

QFTP - QUALITY FOOD TRADE PROGRAM

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 чи кількісно

- МЕБ чи Кодекс Аліментаріус



Важливий перший крок в оцінці ризику

• процес виявлення всіх потенційних небезпек, які можуть
знаходитись в продукті (наприклад, молоко)

• Немає небезпеки → немає ризику!

• Якщо одна небезпека пропущена → Результати оцінки
будуть помилковими

1. Ідентифікація і пріоритизація небезпеки(к)

?



1. Ідентифікація і пріоритизація небезпеки(к)
• Небезпека може стати очевидною в питанні ризику

Приклад: 

- Який ризик занесення 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 хвороб відповідно до:

- вид збудника

- тип товару

- країна походження/призначення



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



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 .....

1. Ідентифікація і пріоритизація небезпеки(к)

Для кожної небезпеки збір інформації

про параметри розмноження, 

інактивацію та виживання; ознаки

захворювання; середовище

проживання, передачу, появу у людей, 

тварин і молочних продуктів.

Підхід якісної оцінки ризику для 

швейцарських молочних продуктів: 

можливості і обмеження



• 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…

Про це все в презентації «Формування ризик-питань»!

2. Розробка ризик-питань



• 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 
регуляторних документах ЄС і Кодексі
Аліментаріус

3. Охарактеризувати небезпеки
(якщо методологія Кодексу Аліментаріус )

https://www.rbc.ua/ukr/styler/pishchevye-otravleniya-

okazat-bolnomu-pervuyu-1558620157.html

https://www.rbc.ua/ukr/styler/pishchevye-otravleniya-okazat-bolnomu-pervuyu-1558620157.html


• "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)

3. Охарактеризувати небезпеки
(якщо методологія Кодексу Аліментаріус )



4. Шлях
проходження  
ризику

Визначення кроків (шлях 
проходження ризику), 
необхідних, щоб
прослідкувати шлях від
небезпеки до небажаного
результату.
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4. Шлях
проходження  
ризику
• 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
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5. Визначення необхідних даних та інформації

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

• Як визначити, які необхідні дані?

- дані мають допомагати відповісти на питання

- шлях проходження ризику допомагає визначити, 
які дані вам потрібно
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5. Визначення необхідних даних та інформації

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

• Завдання по збору даних 
розподіляються між експертами і 
визначаються чіткі терміни

QFTP - QUALITY FOOD TRADE PROGRAM



7. Оцінка ризику

• Якісна чи кількісна?

• Підхід МЕБ чи Кодекс 
Аліментаріус?
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Підготовка звіту

Звіт повинен бути структурований та містити такі основні розділи:
• анотація;
• ключові слова;
• ризик-питання;
• склад робочої групи експертів, залучених до проведення оцінки ризиків;
• технічне завдання на проведення оцінки ризиків;
• передумова (вступ);
• дані та методології;
• оцінка ризиків (підрозділи залежно від сфери діяльності, в якій проведена оцінка 
ризиків);
• невизначеність;
• висновки;
• рекомендації;
• посилання на використані джерела.

При потребі звіт може містити додаткові розділи.
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Оцінювач ризику Ризик-менеджер



Різні навички необхідні для проведення оцінки 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

Важливі вимоги до проведення оцінки ризиків:



Важливі вимоги до проведення оцінки ризиків:
• Зрозуміле визначення термінів:

- питання ризику
- якісна чи кількісна оцінка ризику
- якщо якісна, то категорії ризику і поєднання матриці

• Завжди повідомляти джерела інформації
- систематичний огляд

• Забезпечити обґрунтування висновків і рішень
- описати невизначеність й ідентифікувати прогалини в даних або
визначити області для проведення додаткових досліджень

• Гарантія якості
- Публікація
- Здійснення огляду роботи колегами
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Дякую за увагу!


