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Роль наукових експертних груп з оцінки ризиків (НЕГОР)

Створення наукових експертних 
груп з оцінки ризиків

Створення бази даних 
експертів

Створення мережі 
наукових організацій

Процес проведення науково-обґрунтованої оцінки ризиків вимагає залучення незалежних
наукових експертів для підготовки об’єктивного та документованого підґрунтя для
прийняття рішень ризик-менеджерами.

Отже, основна роль НЕГОР полягає у наданні науково-технічної підтримки для прийняття
рішень у галузі та сферах, що належать до компетенції Держпродспоживслужби в частині оцінки
ризиків, та здійснення відповідних санітарних заходів. Експерти НЕГОР відповідають за
проведення оцінки ризиків, а також підготовку звіту із висновками та рекомендаціями для
управліннявиявленими ризиками.







Сектор оцінки ризиків ініціює формування НЕГОР за такими напрямками :

❖ Здоров’я та благополуччя тварин (включно із зоонозами)

❖ Біологічні небезпечні фактори 

❖ Забруднюючі речовини в харчовому ланцюгу 

❖ Харчування, новітні харчові продукти та харчові алергени

❖ Харчові добавки та ароматизатори 

❖ Корми та кормові добавки для тварин

❖Матеріали, які контактують з харчовими продуктами, 
ферментами, технологічними речовинами 

❖ Генетично-модифіковані організми

Перелік НЕГОР



Здоров’я та благополуччя тварин (ЗБТ)

НЕГОР надає незалежні наукові висновки та рекомендації з усіх аспектів хвороб тварин та 
благополуччя тварин. Робота НЕГОР головним чином стосується тварин, які призначені 
для виробництва харчових продуктів, включаючи бджіл, рибу та аквакультури.

Членами НЕГОР можуть бути науковці з досвідом у наступних спеціалізованих напрямках:
➢ проведенні кількісної і якісної оцінки ризику, моделюванні;
➢ мікробіології;
➢ вірусології;
➢ епізоотології;
➢ епідеміології;
➢ благополуччі тварин;
➢ тваринництві, птахівництві, бджолярстві, 

рибному господарстві та рибної промисловості.

Перелік НЕГОР



Перелік НЕГОР
Біологічні небезпечні фактори (БІОНЕФ)

НЕГОР надає незалежні наукові висновки та рекомендації щодо біологічних небезпечних 
факторів, що впливають на безпечність харчових продуктів та спричиняють появу хвороб, 
що передаються через споживання харчових продуктів. Зокрема охоплює хвороби тварин, 
що передаються людині (зоонози), трансмісивні спонгіформні енцефалопатії (далі – ТСЕ), 
харчову мікробіологію, гігієну харчових продуктів та пов'язані з цим питання поводження з 
відходами.

Членами НЕГОР можуть бути науковці з досвідом у наступних спеціалізованих напрямках:
➢ епідеміології харчових зоонозів;
➢ антимікробній резистентності;
➢ поводження з побічними продуктами тваринного походження;
➢ вірусології (зокрема з питань вірусів, що спричиняють харчові зоонози);
➢ ветеринарно-санітарній експертизі;
➢ гігієні харчових продуктів та мікробіології;
➢ проведенні кількісної мікробіологічної оцінки ризику;
➢ дослідженнях щодо ТСЕ (епідеміологія, патологія, діагностика, оцінка впливу).



Перелік НЕГОР
Забруднюючі речовини в харчовому ланцюгу (ЗАБРЕ)

НЕГОР надає незалежні наукові висновки та рекомендації щодо забруднювачів харчового 
ланцюга та небажаних речовин, таких як природні токсиканти, мікотоксини, важкі метали, 
радіонукліди та залишки ветеринарних препаратів і речовин, які не передбачені в певному 
продукті.

Членами НЕГОР можуть бути науковці з досвідом у наступних спеціалізованих напрямках:
➢ хімії (органічна, неорганічна, аналітична хімія);
➢ виробництво та переробка харчових продуктів і кормів щодо хімічних забруднень;
➢ проведенні оцінки впливу хімічних забруднювачів;
➢ токсикології людини та ветеринарній токсикології;
➢ токсикологічних дослідженнях на експериментальних тваринах 

(інтерпретація токсичної дії хімічних забруднень
у сільськогосподарських та домашніх тварин);

➢ статистиці (оцінка ефекту дози-реакції, моделювання базових 
доз та аналіз складних (епідеміологічних) наборів даних);

➢ годівлі тварин (оцінка впливу на здоров’я тварин)
➢ радіології.



Перелік НЕГОР
Харчування, новітні харчові продукти та харчові алергени (ХАРНА)

НЕГОР надають незалежні наукові висновки та рекомендації щодо питань пов’язаних з 
харчуванням людини новітніми харчовими продуктами, харчовими продуктами для 
особливих груп населення, такими як дитячі суміші, твердженнями про користь харчових 
продуктів, референтними значеннями щодо дієтичних показників та харчовою алергією.

Членами НЕГОР можуть бути науковці з досвідом у наступних спеціалізованих напрямках:
➢ харчуванні;
➢ харчовій епідеміології;
➢ гуманній медицині;
➢ харчуванні новонароджених та дітей старшого віку;
➢ педіатрії;
➢ оцінці дієтичного впливу;
➢ алергології;
➢ токсикології;
➢ харчових технологіях;
➢ мікробіології;
➢ біохімії.



Перелік НЕГОР
Харчові добавки та ароматизатори (ХАРДА)

НЕГОР надають незалежні наукові висновки та рекомендації щодо безпечності хімічних 
речовин, що додаються в харчові продукти, та вплив на споживачів. 

Членами НЕГОР можуть бути науковці з досвідом у наступних спеціалізованих напрямках:
➢ оцінці хімічних ризиків та оцінці безпечності харчових добавок та ароматизаторів; 
➢ ветеринарній токсикології; 
➢ токсикологічних дослідженнях на експериментальних 

тваринах та альтернативних дослідженнях токсичності;
➢ токсикокінетиці та токсикодинаміці речовин;
➢ хімії (органічна, неорганічна, аналітична та синтетична), 

особливо з метою хімічної ідентифікації та 
специфікації хімічних речовин;

➢ проведенні оцінки впливу;
➢ харчових технологіях (виробничі процеси та 

використання харчових добавок).



Перелік НЕГОР
Корми та кормові добавки для тварин (ККД)

НЕГОР надає незалежні наукові висновки та рекомендації щодо безпечності та/або 
ефективності добавок та продуктів або речовин, що використовуються в кормах для тварин. 
Група оцінює їх безпечність та/або ефективність для цільових видів тварин, споживача 
продуктів тваринного походження та навколишнього середовища. Також розглядає 
ефективність біологічних та хімічних продуктів/речовин, призначених для навмисного 
використання в якості кормів для тварин.

Членами НЕГОР можуть бути науковці з досвідом у наступних спеціалізованих напрямках:
➢ годівлі тварин, фізіології тварин, виробництві кормів та кормових добавок;
➢ токсикології;
➢ фармакокінетиці, фармакодинаміці, дослідженнях метаболізму
➢ мікробіології, антимікробній резистентності;
➢ оцінці екологічного ризику - вплив використання 

кормових добавок на навколишнє середовище.



Перелік НЕГОР
Матеріали, які контактують з харчовими продуктами, 
ферментами, технологічними речовинами (МАТКОН)

НЕГОР надає незалежні наукові висновки та рекомендації щодо безпечності хімічних 
речовин, що додаються в харчові продукти або використовуються при пакуванні харчових 
продуктів, а також пов'язаних процесах. 

Членами НЕГОР можуть бути науковці з досвідом у наступних спеціалізованих напрямках:
➢ хімії (особливо щодо хімічної ідентифікації та специфікації хімічних речовин та для 

міграційних випробувань матеріалів, що контактують з харчовими продуктами);
➢ харчові технології (виробничі процеси та використання технологічних засобів);
➢ харчовій мікробіології, включаючи ферментну біотехнологію з використанням 

генетично модифікованих мікроорганізмів.
➢ оцінці хімічних ризиків;
➢ токсикології;
➢ дослідженні токсичності на експериментальних

тваринах та альтернативних дослідженнях токсичності;
➢ токсикокінетиці та токсикодинаміці



Перелік НЕГОР
Генетично-модифіковані організми (ГМО)

НЕГОР надає незалежні наукові висновки та рекомендації щодо безпечності харчових 
продуктів та кормів. Головним чином робота НЕГОР стосується генетично 
модифікованих рослин, мікроорганізмів та тварин.

Членами НЕГОР можуть бути науковці з досвідом у наступних спеціалізованих 
напрямках:
➢ безпечності харчових продуктів та кормів;
➢ харчовій та генетичній токсикології;
➢ імунології;
➢ харчовій алергології;
➢ харчуванні людей та годівлі тварин;
➢ оцінці дієтичого впливу;
➢ біохімії та метаболізму.



Склад НЕГОР

➢ До складу НЕГОР входять:

✓ незалежні наукові експерти, які мають науковий 
ступінь та працюють у вищих навчальних закладах, 
науково-дослідних інститутах та інших наукових 
установах.



Яким вимогам повинні відповідати 
кандидати до НЕГОР?

➢ науковий ступінь в одній або кількох спеціалізаціях 
відповідно до НЕГОР;

➢ відсутність конфлікту інтересів; 

➢ можливість спілкуватись і працювати іноземними 
мовами, зокрема англійською (є перевагою, але 
необов’язковою вимогою). 



Які документи повинні подавати
кандидати до НЕГОР?

Заяву із додатками :

➢ Резюме;

➢ Згода на обробку персональних даних;

➢ Згода з умовами участі в НЕГОР;

➢ Декларація про відсутність конфлікту інтересів
(оновлюється у разі появи нових обставин).

Такі документи вважаються прийнятими, якщо
вони були надані у визначений строк та 

відповідно до вимог!



Які документи повинні подавати
кандидати до НЕГОР?



Які документи повинні подавати
кандидати до НЕГОР?



Процедура відбору кандидатів до НЕГОР

➢ Розгляд заяв на участь та відбір кандидатів здійснюється 
комісійно фахівцями Сектору оцінки ризиків та 
затверджується протокольно з формуванням списку 
відібраних експертів

➢ Процедура відбору передбачає першочерговий розгляд 
декларацій про відсутність конфлікту інтересів та у 
разі підтвердження виконання такої вимоги кандидати 
проходять подальшу оцінку на відповідність 
вищезазначеним вимогам та критеріям

➢ Під час оцінки кандидатів враховується їх сфера наукової 
компетенції і запитуваний рівень спеціалізації для 
відповідності завданням НЕГОР. Також враховується 
принцип територіального розподілу для відображення 
всебічних наукових аспектів



Процедура відбору кандидатів до НЕГОР

➢ Члени НЕГОР обираються строком на три роки. 

➢ Члени НЕГОР, строк діяльності якої закінчився, можуть
приймати повторну участь у відборі до такої або іншої
НЕГОР. 

➢ Члени НЕГОР обираються на умовах особистої участі, що
означає, що вони не можуть делегувати свої обов’язки
іншим членам або третім сторонам. 



Процедура відбору кандидатів до НЕГОР

Сектор оцінки ризиків повідомляє усім кандидатам,

про те що вони включені до складу НЕГОР, а у разі

відхилення кандидатур повідомляє вимоги чи критерії,

яким вони не відповідають не більше одного місяця від

дня їх надходження.



Процедура відбору кандидатів до НЕГОР

Сектор оцінки ризиків формує та подає на
затвердження керівництву Держпродспоживслужби
списки НЕГОР, які будуть здійснювати свою діяльність в
якості постійних науково-дорадчих органів та
надаватимуть науково-обґрунтовані рекомендації щодо
санітарних та ветеринарно-санітарних заходів у галузі та
сферах, що належать до компетенції
Держпродспоживслужби в частині оцінки ризиків.



Якими будуть основні обов’язки експертів НЕГОР?

НЕГОР буде функціонувати як постійна робоча група і
буде активізуватися/збиратися за необхідності відповідно
до Запиту встановленої в СОП з оцінки ризиків форми

Експерти НЕГОР:

- виконують умови технічного завдання, отриманого
від Сектора оцінки ризиків;

- обов’язково приймають участь в усіх засіданнях
НЕГОР;

- готують в строк звіти за результатами проведеної
оцінки ризику відповідно до отриманих запитів
(мандатів);

- чітко дотримуються політики конфіденційності.



24

Вдячні за Ваш відгук та 
запитання за посиланням:
(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLS
cJ8A1BUYkxhL-MV6vc5tYB7mRHeYu5i-
xuizJFvq9UzNzAkw/viewform)

Контакти:

k.chuzhakina@dpss.gov.ua

https://docs.google.com/forms/d/1PVWxYR0pkmfjlgSKAsqcX-8xL3ZJ_f_Z3qfz5TiQtGk/edit
https://docs.google.com/forms/d/1PVWxYR0pkmfjlgSKAsqcX-8xL3ZJ_f_Z3qfz5TiQtGk/edit
mailto:k.chuzhakina@dpss.gov.ua


Дякуємо за увагу!
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