
Як побудувати шлях ризику
ЛЕЦЬ ВІКТОРІЯ

ГОЛОВНИЙ ЕКСПЕРТ КОМПОНЕНТУ «МОЛОЧНИЙ СЕКТОР»

Фінансова підтримка:



• Подумайте про своє ризик-питання: яка 
кінцева точка інтересу?

• Це й буде 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 / продукт

• Має бути (біо)логічне пояснення для кожного 
шляху 

Як розробити шлях ризику?
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• Який ризик виникнення вірусу пташиного грипу H5N1 через 
перелітних птахів в популяції диких птахів у Кенії?

Шлях ризику
приклад №1: оцінка ризику занесення і 
поширення H5N1 в Кенії

Adapted from RVC, Introduction to Risk Analysis and Risk Assessment . 

Solenne Costard (ILRI, Nairobi, 2nd and 3rd October 2008)

Визначення Кроки шляху

Оцінка 

появи

Ймовірність появи • Інфіковані H5N1мігруючі птахи

• Мігруючі птахи, які потрапили на 

територію Кенії

Оцінка 

впливу

Ймовірність, що 

цільова група 

піддасться впливу

• Інфіковані мігруючі птахи в 

місцях відпочинку

• Контакт з місцевими дикими 

птахами у місцях відпочинку

Оцінка 

наслідків

Наслідки+ймовірність

виникнення і величина

• Місцеві дикі інфіковані птахи

• Місцеві дикі птахи поширили 

хворобу серед популяції птахів 

Кенії



Шлях ризику: приклад № 2
занесення H5N1 в ЄС через мігруючих птахів

інфекція H5N1 у мігруючих
диких птахів

поява H5N1 на території ЄС

Кордон ЄС

інфіковані H5N1 дикі птахи

інфікована H5N1
домашня птиця

забруднене H5N1
навколишнє середовище

зараження H5N1 інших
диких птахів

інфекція H5N1 в
немігруючих диких птахів



Шлях ризику:
приклад № 3
Оцінка ризику 
занесення вірусу ящуру 
на територію східного 
регіону Монголії
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Шлях ризику:
приклад № 4

Оцінка ризику 
ймовірності занесення 
та поширення 
заразного вузликового 
дерматиту ВРХ в 
Україні

Фактори, які розглядалися під час оцінки ризику потрапляння ВЗВД ВРХ в Україну 

УкраїнаВРХ

Дикі жуйні

Сперма, 
ембріони

Біоматеріали
(наприклад, 

кров'яне 
борошно)

Шкіра, 
шкури, 
трофеї 

М'ясо

Молоко

Вектори

Країна/зона, заражена ЗВД ВРХ 
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Шлях ризику:
приклад № 4

Оцінка ризику 
ймовірності занесення 
та поширення 
заразного вузликового 
дерматиту ВРХ в 
Україні
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Шлях ризику:
приклад № 4

Оцінка ризику 
ймовірності занесення 
та поширення 
заразного вузликового 
дерматиту ВРХ в 
Україні
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Шлях ризику:
приклад № 4

Оцінка ризику 
ймовірності занесення 
та поширення 
заразного вузликового 
дерматиту ВРХ в 
Україні

Країна/зона, заражена ЗВД ВРХ 

Трофеї Охолоджене м’ясо
(лише товарна 

продукція)

Молоко/молочні 
продукти (молозиво, 

лише товарна 
продукція)

1. Ймовірність 

того, що трофеї, 
обрані для 

експорту, будуть 
заражені вірусом

2. Ймовірність 
того, що вірус в 

трофеях 
виживе в 

дорозі

3. Ймовірність 
невиявлення 
інфікованого 
трофею при 

імпорті (на ППК)

1. Ймовірність того, 

що м’ясо, обране 
для експорту, буде 
заражене вірусом

2. Ймовірність 
того, що вірус в 
м’ясі виживе в 

дорозі

1. Ймовірність 

того, що 
молоко/молочні 
продукти, обрані 

для експорту, 
будуть заражені 

вірусом

Шкури

1. Ймовірність 
того, що шкури 

обрані для 
експорту, будуть 
заражені вірусом

3. Ймовірність 
невиявлення 
інфікованої 
шкури при 

імпорті (на ППК)

2. Ймовірність 
того, що вірус в 
шкурах виживе 

в дорозі 

3. Ймовірність 
невиявлення 
інфікованого 

м'яса при 
імпорті (на 

ППК)

2. Ймовірність 
того, що вірус в 
молоці/молочні

й продукції 
виживе в дорозі

R10 R12 R14 R15

3. Ймовірність 
невиявлення 
інфікованого 

молока/молочн
ої продукції при 
імпорті (на ППК)

1. Ймовірність 

того, що 
нелегально 
імпортовані 

шкури будуть 
заражені вірусом

2. Ймовірність 
того, що вірус в 
шкурах виживе 

в дорозі

R11

Легальний Нелегальний Легальний  Нелегальний

R13

1. Ймовірність 

того, що 
нелегально 
імпортовані 

трофеї будуть 
заражені вірусом

2. Ймовірність 
того, що вірус в 

трофеях 
виживе в 

дорозі

Ймовірність потрапляння ВЗВД ВРХ в Україну  

Шлях ризику потрапляння ВЗВД ВРХ через продукцію тваринництва
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Шлях ризику:
приклад №4

Оцінка ризику 
ймовірності занесення 
та поширення 
заразного вузликового 
дерматиту ВРХ в 
Україні

Шлях ризику потрапляння ВЗВД ВРХ через біоматеріали

Країна/зона, заражена ЗВД ВРХ 

Інші біоматеріали (а саме, кров’яне 

борошно) 

2. Ймовірність 

того, що вірус в 

інфікованих 

продуктах виживе

в дорозі 

(зберігання і 

транспортування)

Заморожена сперма/ембріони

1. Ймовірність того, 

що для експорту 

буде обрано 

заражену 

сперму/ембріони 

1. Ймовірність 

зараження ЗВД 

ВРХ 

2. Ймовірність того, 

що вірус в 

інфікованих 

продуктах виживе в 

дорозі (зберігання і 

транспортування)

3. Ймовірність 

невиявлення 

інфікованої 

продукції при 

імпорті (на ППК)

3. Ймовірність 

невиявлення 

інфікованої 

продукції при 

імпорті (на 

ППК)

R16 R18R17

Легальний Нелегальний Легальний

1. Ймовірність 

нелегального 

експорту зараженої 

сперми/ембріонів

2. Ймовірність 

того, що вірус в 

інфікованих 

продуктах виживе 

в дорозі 

(зберігання і 

транспортування)

Ймовірність потрапляння ВЗВД ВРХ в Україну  
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Шлях ризику:
приклад № 4

Оцінка ризику 
ймовірності занесення 
та поширення 
заразного вузликового 
дерматиту ВРХ в 
Україні

Шлях ризику впливу для живих тварин в Україні 

Інфіковані живі тварини (свійські, дикі жуйні)

Прямий
Непрямий

Ймовірність передачі 

вірусу через відповідні 

місцеві вектори

1.Ймовірність 
невиявлення 
інфікованих тварин 
(та невиключення зі 
стада) протягом 
перебування на 
карантині в Україні

2. Ймовірність того, 
що інфікована 
тварина виживе в 
дорозі на 1-е 
господарство 

ВРХ (легальне 

переміщення)
Дикі жуйні

1.Ймовірність 
прямого/непрямо
го контакту диких 
жуйних зі 
сприйнятливими 
видами на 1-му 
господарстві 

E1

3.Ймовірність контакту 
інфікованої тварини зі 
сприйнятливим видом 
на 1-му господарстві

E2

4. Ймовірність 
передачі ЗВД ВРХ 
сприйнятливим 
видам на 1-му 
господарстві від 
інфікованих тварин

2.Ймовірність 
передачі ЗВД ВРХ 
сприйнятливим 
видам на 1-му 
господарстві від 
диких жуйних 

ВРХ (нелегальне 

переміщення)

1. Ймовірність того, 
що інфікована 
тварина виживе в 
дорозі на 1-е 
господарство

2. Ймовірність контакту 
інфікованої тварини зі 
сприйнятливим видом 
на 1-му господарстві

3. Ймовірність 
передачі ЗВД ВРХ 
сприйнятливим 
видам на 1-му 
господарстві від 
інфікованих тварин

E3

1.Ймовірність зараження 
місцевих векторів через 
харчування на ввезених 
заражених тваринах 

3a, 3b . Ймовірність 
передачі ЗВД ВРХ 
сприйнятливим видам на 
1-му господарстві від 
заражених векторів

2a, 2b. Ймовірність 
контакту зараженого 
вектора зі сприйнятливим 
видом на 1-му 
господарстві

E4a, E4b

Ймовірність передачі 

вірусу через 

зараження 

середовища 

(персоналу, 

транспортних засобів, 

тощо) 

3a, 3b. Ймовірність 
передачі ЗВД ВРХ 
сприйнятливим 
видам на 1-му 
господарстві від 
зараженого 
середовища

Персонал
Транспортн

ий засіб

1b.літаюч

і вектори
1a.кліщі

E5

1a, 1b. Ймовірність 
того, що вірус у 
середовищі виживе в 
дорозі до 1-го 
господарства 

2a, 2b. Ймовірність 
контакту зараженого 
середовища зі 
сприйнятливим видом 
на 1-му господарстві 

Вплив: Ризик інфікування в 1-му господарстві в Україні   
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Шлях ризику:
приклад № 4

Оцінка ризику 
ймовірності занесення 
та поширення 
заразного вузликового 
дерматиту ВРХ в 
Україні

E8

Довга відстань -
вітер

E6 E9E7

Заражені вектори

Кліщі Комарі/кусючі мухи

Коротка відстань 
- переліт

Вектори (комарі) 
в транспортних 

засобах

2.Ймовірність контакту 
заражених векторів зі 
сприйнятливими 
видами на 1-му 
господарстві

3. Ймовірність передачі 

ЗВД ВРХ 
сприйнятливим видам 
на 1-му господарстві 
від заражених векторів

1.Ймовірність того, 
що заражені 
вектори виживуть і 
залишаться 
зараженими

1. Ймовірність того, 
що заражені 
вектори виживуть і 
залишаться 
зараженими

1. Ймовірність того, 
що заражені 
вектори виживуть і 
залишаться 
зараженими

2. Ймовірність контакту 
заражених векторів зі 
сприйнятливими видами 
на 1-му господарстві

2. Ймовірність контакту 
заражених векторів зі 
сприйнятливими 
видами на 1-му 
господарстві

2. Ймовірність контакту 
заражених векторів зі 
сприйнятливими 
видами на 1-му 
господарстві

3. Ймовірність передачі 

ЗВД ВРХ 
сприйнятливим видам 
на 1-му господарстві 
від заражених векторів

3. Ймовірність передачі 

ЗВД ВРХ 
сприйнятливим видам 
на 1-му господарстві 
від заражених векторів

3. Ймовірність передачі 

ЗВД ВРХ 
сприйнятливим видам 
на 1-му господарстві 
від заражених векторів

Вплив: Ризик інфікування в 1-му господарстві в Україні   

1. Ймовірність того, 
що заражені 
вектори виживуть і 
залишаться 
зараженими

Шлях ризику впливу через вектори
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Шлях ризику:
приклад № 4

Оцінка ризику 
ймовірності занесення 
та поширення 
заразного вузликового 
дерматиту ВРХ в 
Україні

Шлях наслідку по кожному товару 

Інфікована жива тварина в 1-му 
господарстві 

Ймовірність 
передачі через 
прямий контакт
(від тварини до 

тварини)

Ймовірність 
передачі через 
персонал, що 
рухається між 

фермами 

Ймовірність 
ятрогенної 
передачі

Ймовірність 
передачі через 

відповідних 
місцевих 
векторів

Ймовірність 
передачі через 

фоміти, корм та 
воду (що 

перевозиться з 
1-го 

господарства) 

Ймовірність 
передачі через 

осіменіння

Ймовірність подальшої передачі на території України 

Ймовірність 
передачі через 

транспортні 
засоби

Ймовірність 
передачі через 

побічні продукти 
(гній, контакт з 

мертвою 
твариною) 

C2 C3 C4 C5 C6 C8

a.Кліщі b. літаючі 

вектори

C1 C7



Шлях ризику: приклад №5

Поява

Вплив

Наслідок

Оцінка ризику лістеріозу у людей від 

споживання напівм’якого сиру, 

виробленого з сирого овечого молока в 

Лаціо і Тоскані (Італія)

Контамінація на 

фермі

Виготовлення сиру

Споживання сиру

Характеристика 

ризику



Шлях ризику: приклад №6 Оцінка ризику ентеротоксигенних
штамів Staphylococcus spp в пастеризованому молоці в Україні

#КУО в сировині/молоці

1. Передбачити, впливу якої 

кількості ентеротоксинів

піддаються споживачі?

2. Як 

споживач 

реагує на 

такий вплив?

Оцінка впливу Оцінка наслідків:

характеристика

/доза/відповідь

X

QFTP - QUALITY FOOD TRADE PROGRAM

Оцінка початку
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Ризик-питання 1a : яка ймовірність 
присутності та концентрації 
золотистого стафілокока в сирому 
молоці (до пастеризації)?

Ризик-питання 1b : яка ймовірність 
присутності та концентрації 
ентеротоксинів в сирому молоці (до 
пастеризації)?

Ризик-питання 2 (оцінка впливу): чи 
можемо ми якісно оцінити 
концентрацію ентеротоксинів в 
пастеризованому молоці в роздрібній 
торгівлі?

Ризик-питання 3 (характеристика 
ризику): який ризик виникнення 
ентероколіту внаслідок потрапляння в 
організм українців ентеротоксинів
золотистого стафілококу внаслідок 
споживання пастеризованого молока 
на одну заражену порцію на день? 

Шлях ризику



Шлях ризику

транспортування 

QFTP - Quality Food Trade Program
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