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Анотація. В роботі представлена специфіка та структура аналізу 

мікробіологічних ризиків. Встановлено, що аналіз мікробіологічних ризиків 

генерує інформацію, необхідну для усунення небезпечного чинника в певному 

виді продукту та є найбільш ефективною системою оцінки і контролю 

безпечності харчових продуктів щодо захисту від патогенів. 
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Abstract. The work are presented specificity and structure analysis of 

microbiological risks. Microbiological risk analysis generates information necessary 

to eliminate hazards in the form of a product are еstablished and it is the most 

effective system of evaluation and control of food safety. 
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У 1995 р. країнам-членам СОТ санітарною та фітосанітарною угодою (SPS) 

було визначено зобов’язання гарантувати, що у разі здійснення діяльності в 

сфері міжнародної торгівлі харчовими продуктами, їх санітарні та фітосанітарні 

заходи повинні базуватися на оцінці та аналізі ризиків для здоров’я й життя 

людини, тварин і рослин, що виникають по ходу всього ланцюга отримання 

продукції. Тоді ж ФАО/ВООЗ розпочала розроблення формалізованої схеми 

аналізу мікробіологічних ризиків (AMP). Нині в світі є значна кількість 

публікацій і цілий ряд рекомендаційних документів Кодексного комітету з 

гігієни харчування (CCFM). AMP визнано найбільш ефективною системою 

оцінки та контролю безпечності їжі для захисту від нових патогенів, зокрема 

під час вирішення питань щодо членства в СОТ [1, 2, 3, 8]. 

Результати дослідження. Метою нашої роботи було з’ясувати специфіку 

та структуру AMP. Попри те, що причинно-наслідкові зв’язки між впливом 

небезпечних чинників (НЧ) мікробної природи (патогенів, мікробних токсинів) 

і захворюваннями харчового походження, як правило, очевидні, AMP, на 

відміну від аналізу хімічних ризиків (AXP), здійснюється значно повільніше. 

Це обумовлено суттєвими особливостями мікробіологічних небезпек, основні 

ознаки яких наведені в табл. 1. 

Таблиця 1 

Відмінності мікробіологічних небезпечних чинників у їжі від хімічних 

Мікробіологічні Хімічні 

Кількість мікроорганізмів може 
збільшуватися, рідше – зменшуватися по 
ходу харчового ланцюга 

Значні зміни щодо вмісту 
контамінантів відсутні 

Одноразова дія наносить шкоду Необхідний багаторазовий 
вплив 

Відсутня кумуляція Кумулятивний ефект 

Різноманітна реакція організму на один  
і той же мікробний агент 

Специфічний ефект 

Залежність реакції від стану сприятливого 
організму (вік, імунний статус); відсутність 
лінійної залежності від кількості 
мікроорганізмів 

Залежність від дози 
контамінанту, носить лінійний 
характер 

 



Очевидно, що розрахунок навантаження на організм, прийнятий в AXP, 

для AMP не зовсім придатний і його методологія повинна розроблятися з 

урахуванням закономірностей живих систем. 

В цілому AMP – це науково-аналітичний процес в загальному контексті 

аналізу ризиків, під час якого вираховуються вірогідність і масштаб 

несприятливих наслідків для окремої людини, групи осіб або населення в 

цілому, що вживали продукти – джерела шкоди, шляхом інтеграції даних, 

отриманих в біології і медицині про збудника та про сприйнятливість 

організму, з даними із галузі сільського господарства, переробки, статистики 

про зміну збудника в продукті, а також про сам продукт. Це абсолютно новий 

засіб для науково обгрунтованої оцінки як фактора ризику, пов’язаних з їжею, 

так і заходів, які будуть вживатися для їх мінімізації або ліквідації [4, 7].  

Структурна схема AMP підпорядковується загальним принципам 

концепції аналізу ризиків і складається із 3-х елементів: (1) оцінки 

мікробіологічного ризику (OMP) з 4-ма піделементами як власне наукового 

процесу, (2) управління ризиками, як ланки політичних і практичних дій, (3) 

комунікацій щодо ризиків (взаємоактивного обміну інформацією серед усіх 

зацікавлених). Згідно CCFH, процес AMP ініціюється державними органами, 

хоча заявити про нього може будь-яка зацікавлена сторона – учасник обігу і 

споживання харчових продуктів. Він починається з формування проблеми, що 

несе суттєву загрозу для здоров’я (профілю ризику). 

Профіль ризику повинен максимально деталізуватися для підтвердження 

зв’язку конкретних патогенів з основними джерелами їх надходження – 

певними видами харчових продуктів, і з чинниками, за яких ці патогени будуть 

концентруватися саме в них. Для цього необхідно зібрати дані про 

захворюваність конкретною інфекцією, та їх наслідках, і пов’язати їх з 

об’ємами споживання, ресурсами і технологіями, регламентами та способами 

контролю. Нині Комісією Кодекс Аліментаріус (ККА) заявлено про 24 

небезпечних мікробіологічних ризиків (HMP) – найбільш важливих у 

міжнародній торгівлі збудників інфекцій: 22 підтверджені комбінації «патоген-



продукт», знаходяться на різних стадіях оцінки, 2 – формується 

профіль (табл 2.). 

Першою умовою ОМР є системність підходу: для отримання об’єктивних 

підсумкових величин навантаження і усвідомлення, в якій ланці відбувається 

основне накопичення збудника; поширеність; концентрація в продуктах 

повинні оцінюватися на кожному етапі ланцюга, від сировини до кінцевого 

споживання. У зв’язку з тим, що характеристики ризику повинні бути 

вичерпними, а прийняті в підсумку рішення абсолютно погодженими, друга 

умова – мультидисциплінарність і участь у її виконанні всіх зацікавлених 

сторін. 

Таблиця 2 

Приклади комбінацій «патоген-продукт» для розроблення ОМР 

Бактерії роду Salmonella Курячі яйця  
М’ясо курчат-бройлерів 

Listeria monocytogenes Продукти, готові до вживання (м’ясні 
делікатеси, паштети, риба холодного 

коптіння) 
Compylobacter spp. М’ясо курчат-бройлерів 

Bacillus cereus Пюре із капусти броколі 

E. coli 0-157 М’ясні напівфабрикати із яловичини 
Пророщене зерно 

Vibrio parahaemolyficus Живі устриці 
Риба морська 

Enterobacter sakarakii Дитячі сухі суміші 

 

Це дозволить забезпечити доступ до матеріалів, первинних даних і 

консультацій від різних відомств, а також до знань в спеціальних галузях. 

З урахуванням накопиченого досвіду ОМР з’ясовано, що різні типи 

проблем вимагають різних типів оцінки: якісних (або консервативних, грубих) і 

кількісних (як простих, так і прогнозних, вірогіднісних). Якісна оцінка є 

описовим або порівняльним способом обробки інформації та переважно 

використовується для оцінки ризику забруднення продуктів НЧ мікробної 



етіології під час проведення експертиз. Дозволяє, як мінімум, проводити 

ранжування ризиків за категоріями, наприклад, як наведено в табл. 3. 

Цей спосіб можна застосувати швидко, що прискорює вирішення 

специфічних проблем, або, навпаки, показує, що стосовно конкретного питання 

немає необхідності детальних кількісних оцінок дій. 

Таблиця 3 

Варіанти якісної оцінки ризику 

I II III 

Високий 
Середній 
Низький 

Більше, ніж 
Менше, ніж 

За регіонами,  
Сезонами, тощо 

Оцінка відносно будь-
якого відомого рівня 

впливу 

Звичайна оцінка 
кінцевого результату 
(наприклад, «середнє 

число» або «найгірший 
випадок») 

 

Кількісна оцінка – це математичний аналіз числових даних у всіх 

піделементах ОМР, що проводиться як для характеристики НЧ, так і їх 

несприятливих наслідків для споживачів. У свою чергу, вона поділяється на 2 

категорії (детерміністичну та схоластичну), в основі яких лежать принципи, 

використовуваних розрахунків. Детерміністична ОМР базується тільки на 

фактичних цифрах величинах (Мср, min, max) і дозволяє отримати середню 

оцінку або найгірший варіант очікуваного ризику. Ці оцінки також називають 

простими, прямими або точковими. 

Схоластична (або пробабілістична, від англ. “probability”) OMP базується 

на вірогіднісному розподіленні. У якості ввідних тут використовуються 

величини, поняття та параметри, які в готовому вигляді відсутні, але можуть 

бути отримані шляхом моделювання, що базуються на знанні закономірностей 

поведінки мікроорганізмів. Даний підхід відрізняється від прямого тим, що 

враховує у всіх піделементах ОМР такі важливі характеристики як мінливість і 

невизначеність. 



Мінливість властива будь-яким біологічним системам (мікроорганізмам, 

вищим організмам) як здатність до пристосування. Під час проведення ОР – це 

головний атрибут, який підлягає обліку і виміру і в якому полягає відмінність 

мікробної шкоди від хімічної. 

Невизначеність виникає із-за недоліку знань про явища та неможливості 

їх отримання сучасними існуючими засобами. Як правило, це відноситься до 

інформації, яка недоступна для оцінки, а тому вона має бути постулована або 

виведена. Для зниження невизначеності, з метою її отримання 

використовуються математичні та статистичні моделі. 

Схоластичний підхід дозволяє дати оцінку поширенню ризику та 

характеризувати його ступінь для різних популяцій населення. Цей вид оцінок 

корисний тим, що дає перспективні спрямування розвитку як в галузі наук і 

виробництва, так і в удосконаленні заходів профілактики захворювань, 

спричинених їжею. У зв’язку з цим він може бути використаний не тільки для 

вирішення існуючих проблем, але й попередньої дії на здоров’я з метою 

прогнозування очікуваного ризику. Вже розпочаті такі ОМР для ТММ в 

продуктах ферментації та для продуктів, отриманих шляхом нетермічного 

консервування. 

В концепції АМР сугубо важливою ланкою є поширення інформації про 

ризик. Цей процес – не тільки взаємодія між органами, що відповідають за 

заходи щодо усунення ризику (фахівцями з ОМР, виробниками, науковцями), 

але й обов’язковим є відкритість і доведення (донесення) рішень, що 

приймаються до споживачів, зокрема через ЗМІ з урахуванням специфіки цього 

боку процесу, для здійснення діяльності з ОМР і АМР ФАО/ВООЗ рекомендує 

створювати спеціальні органи, які кооперують на легальній підставі 

спеціалістів усіх зацікавлених сторін [2, 3]. 

Підсумком процесу АМР є розроблення заходів для усунення НЧ, суть 

яких залежить від масштабів охарактеризованого ризику. Основними є офіційні 

нормативи, стандарти на продукцію, які рекомендуються вводити, якщо 

усунути ризик забруднення тільки санітарними заходами на виробництві 



неможливо. До інших заходів, які можуть забезпечити належний рівень захисту 

або усунути ризик, відносяться рекомендації промисловості, торгівлі, 

споживачам, зокрема щодо параметрів технології. Відносно новим засобом є 

цільові настанови, наприклад, для зниження захворюваності, шляхом 

спрямованої діяльності у всіх ланках громадської та господарської діяльності 

на державному рівні. Так, з метою зниження захворюваності лістеріозом у 2 

рази до 2010 р. в США у 2000 р. було прийнято рішення про ревізію внутрішніх 

систем контролю якості, їх заміни на НАССР з поетапним за 6 років його 

впровадженням на всіх харчових підприємствах країни, без виключення. Тут 

необхідно підкреслити, що поняття АМР і НАССР не тотожні. 

НАССР – практичні заходи, один із інструментів управління ризиком з 

метою забезпечення безпечності конкретної продукції конкретного 

підприємства, тоді як АМР генерує інформацію, яка слугує обгрунтуванням 

усіх елементів щодо усунення НЧ в даному виді продукту як такому [5, 6]. 

Висновки. Для гарантування безпечності їжі, необхідно створити 

ефективну систему її оцінки та контролю під час виробництва, обігу та 

експорту-імпорту. Aналіз мікробіологічних ризиків є найбільш ефективною 

системою оцінки і контролю безпечності харчових продуктів щодо захисту від 

патогенів, в якій мікробіологічний ризик виступає як функція вірогідності 

виникнення негативного ефекту для здоров’я (захворювань, ускладнень, 

смертності) і величини цього ефекту внаслідок присутності небезпечного 

чинника у спожитому продукті. 
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