
 
 

 

 

Стратегічна і координаційна зустріч міжнародних експертів з 

представниками Держпродспоживслужби щодо інтеграції 

компетентним органом ризик-орієнтованих концепцій в процедури 

управління ризиками  

Дата: 25 листопада 2021  

Тривалість: 2,5 години 

Місце проведення: онлайн 

Відеоконференція: з використанням платформи ZOOM (посилання буде надіслано після реєстрації) 

 

Учасники: представники Держпродспоживслужби - Голова, заступники Голови, директор 

Департаменту безпечності харчових продуктів, ветеринарної медицини та контролю у сфері 

органічного виробництва та начальники управлінь Департаменту безпечності харчових продуктів, 

ветеринарної медицини та контролю у сфері органічного виробництва, представники профільного 

Міністерства, представники наукових установ та університетів, представники міжнародних організацій, 

експерти швейцарсько-української програми «Розвиток торгівлі з вищою доданою вартістю в 

органічному та молочному секторах України» (QFTP), експерти Проєкту ЄС «Вдосконалення 

законодавства, контролю та поінформованості у сфері безпечності харчових продуктів, здоров’я та 

благополуччя тварин в Україні» (ILCA) 

 

Цілі: обговорити з експертами міжнародних організацій важливість інтеграції ризик-орієнтованих 

концепцій у процедури управління ризиками та основні аспекти для повноцінного функціонування 

Сектору оцінки ризиків Держпродспоживслужби, а також отримати стратегічні рекомендації щодо 

удосконалення процесу аналізу ризиків в Україні для забезпечення дотримання вимог національного 

законодавства та міжнародних зобов’язань 

 

Програма: 

25 листопада 2021 

Час (GMT +2) Порядок денний Доповідач/фасилітатор 

10:00-10:10 Вітання та відкриття зустрічі 

 

 

Владислава Магалецька,  

Голова Держпродспоживслужби 

 

Ігор Кравченко,  

місцевий керівник Програми QFTP 

 

Манон Шуперс,  

міжнародний експерт Програми 

QFTP 

 

10:10-10:25 Стан впровадження діяльності з аналізу ризиків 

в Україні: 

• вимоги національного законодавства; 

Ольга Шевченко, 

заступник Голови 

Держпродспоживслужби 

 



 
 

 

 

• Сектор оцінки ризиків 

Держпродспоживслужби та його 

завдання; 

• ролі і завдання учасників процесу аналізу 

ризиків в Держпродспоживслужбі;  

• меморандуми про співпрацю з 

науковими організаціями; 

• процес оцінки ризиків в 

Держпродспоживслужбі; 

• оцінки ризику, які були проведені в 

Держпродспоживслужбі. 

10:25-10:35 Сесія «питання-відповіді» та обговорення 

 

Всі учасники 

 

Фасилітатор:  

Манон Шуперс, міжнародний 

експерт Програми QFTP 

Вікторія Лець, головний експерт 

компонента «Молочний сектор» 

Програми QFTP 

 

10:35-10:50 Управління ризиками: 

Як оцінка ризику впливає на ризик-менеджерів 

та процес управління ризиками? 

• ідентифікація потреби в оцінці ризиків; 

• обмін інформацією з оцінювачами 

ризику під час оцінки ризиків; 

• інтеграція результатів оцінки ризиків у 

процеси управління ризиками і 

спостереження. 

Саня Сепарович,  

обіймала посаду директора 

Управління ветеринарії 

Департаменту ветеринарії та 

безпечності харчових продуктів 

Міністерства сільського 

господарства Хорватії, 

міжнародний ветеринарний 

консультант 

10:50-11:05 Оцінка ризиків: 

Які основні аспекти проведення ефективної 

оцінки ризиків? 

• співпраця між ризик-менеджерами та 

оцінювачами ризиків на різних етапах 

оцінки ризику; 

• планування необхідних ресурсів для 

оцінки ризику; 

• тривалість проведення оцінки ризиків; 

• джерела даних. 

Йохан Штайнвайдер,  

керівник відділу оцінки ризику 

Австрійського агентства з охорони 

здоров'я та безпечності харчових 

продуктів (AGES) 

 

11:05-11:15 Сесія «питання-відповіді» та обговорення 

 

Всі учасники 

 

Фасилітатор:  



 
 

 

 

Манон Шуперс, міжнародний 

експерт Програми QFTP 

Вікторія Лець, головний експерт 

компонента «Молочний сектор» 

Програми QFTP 

 

11:15-11:30 Досвід створення підрозділу оцінки ризиків на 

прикладі Хорватії 

• створення групи оцінки ризиків у 

існуючих структурах; 

• планування ресурсів; 

• організація робочих процесів та каналів 

спілкування з ризик-менеджерами. 

Боріс Антунович, керівник 

Проєкту ЄС ILCA 

11:30-11:40 Сесія «питання-відповіді» та обговорення Всі учасники 

 

Фасилітатор:  

Манон Шуперс, міжнародний 

експерт Програми QFTP 

Вікторія Лець, головний експерт 

компонента «Молочний сектор» 

Програми QFTP 

 

11.40-11.55 Управління ризиків в ЄС: 

Як оцінка ризику впливає на ризик-менеджерів 

та процес управління ризиками? 

 

Томмазо Ацені, спеціаліст з 

питань політики 

Альфонс Васкес Обіолс, спеціаліст 

з питань політики 

Генерального Директорату 

Європейської Комісії з питань 

охорони здоров'я та безпечності 

харчових продуктів (DG SANTE) 

 

11.55-12.10 Оцінка ризику в ЄС та актуальність для 

управління ризиками  

 

Стіліанос Кулуріс,  

фахівець із залучення та наукового 

співробітництва Європейського 

агентства з безпечності харчових 

продуктів (EFSA) 

 

12.10-12.30 Сесія «питання-відповіді» та обговорення Всі учасники 

 

Фасилітатор:  

Манон Шуперс, міжнародний 

експерт Програми QFTP 

Вікторія Лець, головний експерт 

компонента «Молочний сектор» 

Програми QFTP 



 
 

 

 

 

12.30 Завершення зустрічі  

 

Даний захід проводиться за підтримки Швейцарії в рамках швейцарсько-української програми 

«Розвиток торгівлі з вищою доданою вартістю в органічному та молочному секторах України», що 

впроваджується Дослідним інститутом органічного сільського господарства (FiBL, Швейцарія) у 

партнерстві із SAFOSO AG (Швейцарія), www.qftp.org та за участі Держпродспоживслужби України і 

Проєкту ЄС «Вдосконалення законодавства, контролю та поінформованості у сфері безпечності 

харчових продуктів, здоров’я та благополуччя тварин в Україні» (ILCA).  

http://www.qftp.org/

