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ФОРМУВАННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ  
НА ЗАСАДАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО 
ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ 

БЮЛЕТЕНЬ ДО КРУГЛОГО СТОЛУ 

  

 
   

   
   

ОРГАНІЗАТОР ЗАХОДУ 
ГО «Регіональний центр 
європейських освітньо-
наукових ініціатив»  
 
linkedin.com/company/centero
feuropeanenterprises 
fb.me/efosdalgo 
@regional_center   
@efosdalgo 
https://sdgs2030.blogspot.com 
efosdalgo@gmail.com 
 

МЕТА 
обговорення актуальних 
питань формування 
продовольчої безпеки на 
засадах сталого розвитку 
сільськогосподарського 
землекористування, а 
також наближення 
перспектив європейської 
інтеграції України шляхом 
адаптації змісту і форм 
організації продовольчого 
забезпечення до 
оптимальних моделей, що 
існують у країнах ЄС 

 

ТЕМИ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ 
1. Сучасний стан продовольчої 
безпеки: Україна та країни ЄС  
2. Рівень сільськогосподарського 
землекористування: Україна та країни 
ЄС 
3. Проблеми продовольчого 
забезпечення та запровадження 
моделі сталого розвитку 
сільськогосподарського 
землекористування в Україні 
4. Європейський досвід забезпечення 
продовольчої безпеки на засадах 
сталого розвитку 
сільськогосподарського 
землекористування 

  

 

https://www.linkedin.com/company/centerofeuropeanenterprises/about/?viewAsMember=true
https://www.linkedin.com/company/centerofeuropeanenterprises/about/?viewAsMember=true
https://fb.me/efosdalgo
https://twitter.com/i/redirect?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fregional_center&t=1&cn=MTEwOTE2MTQwOmxvZ2luX25vdGlmaWNhdGlvbl9lbWFpbA%3D%3D&sig=7e5ca2c8791abb5e0ac68704eeec0dff6a298dd1&iid=9969dba8540b42538c476b38a6be1dd1&uid=1178378769712795649&nid=296+1
https://www.instagram.com/efosdalgo/
https://sdgs2030.blogspot.com/
mailto:efosdalgo@gmail.com
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ПОКАЗНИКИ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ                  
В КРАЇНАХ ЄС ТА УКРАЇНІ 

 

Актуальні дані щодо продовольчої безпеки в країнах 
ЄС та світу загалом у відкритому доступі розміщено 
на сайті FAOSTAT, URL: 
http://www.fao.org/faostat/ru/#data/FS 

Показники продовольчої безпеки України  у 
відкритому доступі розміщено на сайті Державної 
служби статистики України, URL: 
http://www.ukrstat.gov.ua/ 

 

ІНДИКАТОРИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО 

ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ В КРАЇНАХ ЄС           
ТА УКРАЇНІ 

Актуальні дані щодо сталого розвитку 
сільськогосподарського землекористування в країнах 
ЄС та світу загалом у відкритому доступі розміщено 
на сайті FAOSTAT, URL: 
http://www.fao.org/faostat/ru/#data/GL 

З результатами наукових досліджень за визначеною 
проблемою можна ознайомитись на сторінці 
https://www.researchgate.net/profile/Olena_Kotykova/  

 

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ 
 
Website "PO "Regional center 
of European educational 
scientific enterprises" 
http://www.efosdalgo.org 
Website "United Nations 
Ukraine" 
https://www.un.org/ru/ 
Website "World Data Center" 
http://wdc.org.ua/uk 
Website "ECOSOC70" 
https://www.un.org/ecosoc/ru 
Website "FAO" 
http://www.fao.org/home/ru/ 

РЕЙТИНГОВА ОЦІНКА ПОЗИЦІЇ УКРАЇНИ ЗА ОКРЕМИМИ 
ПОКАЗНИКАМИ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ ТА СТАЛОГО РОЗВИТКУ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ                        
СЕРЕД КРАЇН ЄС   

Актуальні дані щодо рейтингової позиції України, країн ЄС та світу загалом у відкритому 
доступі розміщено на сайті FAOSTAT, URL: 
http://www.fao.org/faostat/ru/#rankings/commodities_by_country 

З результатами наукових досліджень за визначеною проблемою можна ознайомитись 
на сторінці https://www.researchgate.net/profile/Olena_Kotykova/  
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