
ДИДАКТИЧНІ МАТЕРІАЛИ 
«Продовольча безпека 

та стале сільське господарство»

до СЕМІНАРУ
«Цілі сталого розвитку в Україні "Подолання 
голоду, досягнення продовольчої безпеки, 
поліпшення харчування і сприяння сталому 

розвитку сільського господарства"»
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Важлива інформація 



Анотація  

Цільова 
аудиторія

Дидактичні матеріали 
рекомендовано для студентів, 
викладачів, науковців, 
представників органів місцевої 
влади, громадських активістів, 
широкого кола зацікавлених 
осіб

Структура 

Теоретична частина:              
основні положення та терміни. 

Практична частина:                  
оцінка сучасного стану 
продовольчої безпеки та 
сталого розвитку 
сільськогосподарського 
землекористування в Україні та 
країнах ЄС. 

Довідкова частина: 
інформаційні джерела, 
нормативно-правові акти 
України та Європейського 
Союзу з досліджуваних питань.

Ключові слова



Теоретична частина 

1.Визначення основних 
термінів

Регулювання 
продовольчої безпеки в 

країнах ЄС та Україні

Правове забезпечення 
сталого розвитку 

сільськогосподарського 
землекористування в 
Україні та країнах ЄС

Методологія та методика 
оцінки продовольчої 
безпеки та сталого 

розвитку 
сільськогосподарського 
землекористування в 
Україні та країнах ЄС



Визначення основних термінів

Словник-довідник з екології: навч.-метод. 
посіб. / уклад. О.Г. Лановенко, О.О. 
Остапішина. Херсон: ПП Вишемирський В. 
С., 2013.
https://cutt.ly/Vcn1LTL

Сталий розвиток для України. Що таке 
сталий розвиток?
https://sd4ua.org/shho-take-stalij-rozvitok/

Інформаційно-аналітичний бюлетень.
Національна бібліотека України ім. В. І. 
Вернадського.
http://nbuviap.gov.ua/index.php?option=co
m_content&view=category&layout=blog&id
=160&Itemid=501

https://doi.org/10.4060/cb3140en
https://www.zhiva-planeta.org.ua/diyalnist/staluy-rozvutok.html
http://nbuviap.gov.ua/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=160&Itemid=501


Регулювання продовольчої безпеки на 
засадах сталого розвитку сільського 
господарства в країнах ЄС та Україні

Miralles-Wilhelm, F. 2021. Nature-based 
solutions in agriculture – Sustainable 
management and conservation of land, 
water, and biodiversity. Virginia. FAO and 
The Nature Conservancy.
https://doi.org/10.4060/cb3140en

Iseman, T. and Miralles-Wilhelm, F. 
2021. Nature-based solutions in 
agriculture – The case and pathway for 
adoption. Virginia. FAO and The Nature 
Conservancy.
https://doi.org/10.4060/cb3141en

Hallstein, E., and Iseman, T. 2021. Nature-
based solutions in agriculture – Project 
design for securing 
investment. Virginia. FAO and The Nature 
Conservancy.
https://doi.org/10.4060/cb3144en

https://doi.org/10.4060/cb3140en
https://doi.org/10.4060/cb3141en
https://doi.org/10.4060/cb3144en


Правове забезпечення продовольчої безпеки 
на засадах сталого розвитку 

сільськогосподарського землекористування в 
Україні та країнах ЄС

Котикова О.І. Можливості України щодо 
ієрархічного перенесення екологічної 
політики ЄС та адаптації земельного 
права. Подільський державний аграрно-
технічний університет. Збірник 
наукових праць. 2012. – Випуск 20, том 
2. – С.20–23. 

Бабич М.М. Нормативно-правове 
регулювання права на харчування в 
Україні. Вісник аграрної науки 
Причорномор’я. 2014. Випуск 3 (79). С. 
51—60. 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/vanp_2014_3%
281%29__8

Бабич М.М. Нормативно-правове 
регулювання продовольчої безпеки в 
країнах Європейського союзу. Молодий 
вчений. 2015. Випуск 1 (16). С. 41—45. 
http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2
015/1/10.pdf

http://nbuv.gov.ua/UJRN/vanp_2014_3(1)__8
http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2015/1/10.pdf


Методологія та методика оцінки продовольчої 
безпеки та сталого розвитку 

сільськогосподарського землекористування  
в Україні та країнах ЄС

INFOSAN members’ guide. Geneva: World 
Health Organization and Food and 
Agriculture Organization of the United 
Nations; 2020.

http://www.fao.org/3/ca8588en/CA8588EN.p
df

Tracking progress on food and agriculture-
related SDG indicators 2020: Methodological 
– Methods

http://www.fao.org/sdg-progress-
report/2020/methods

http://www.fao.org/3/ca8588en/CA8588EN.pdf
http://www.fao.org/sdg-progress-report/2020/methods


Практична частина 

1.Аналіз продовольчої 
безпеки в Україні та 

країнах ЄС

Оцінка сталого 
розвитку 

сільськогосподарського 
землекористування в 
Україні та країнах ЄС

Стан продовольства та 
сільського 

господарства у світі

Європейський досвід 
забезпечення 

продовольчої безпеки 
на засадах сталого 

розвитку  
сільськогосподарського 

землекористування



Аналіз продовольчої безпеки         
в Україні та країнах ЄС

FAO, IFAD, UNICEF, WFP and WHO. 
2020. The State of Food Security and 
Nutrition in the World 2020. Transforming 
food systems for affordable healthy diets. 
Rome, FAO.

https://doi.org/10.4060/ca9692en

Path to Zero Hunger by 2030

http://www.fao.org/3/i7567e/i7567e.pdf

FAO. 2020. Food Outlook – Biannual Report 
on Global Food Markets: June 2020. Food 
Outlook, 1. Rome.
https://doi.org/10.4060/ca9509en

https://doi.org/10.4060/ca9692en
http://www.fao.org/3/i7567e/i7567e.pdf
https://doi.org/10.4060/ca9509en


Оцінка сталого розвитку 
сільськогосподарського 

землекористування в Україні та країнах ЄС

FAO. 2017. Voluntary Guidelines for 
Sustainable Soil Management. Rome. 

http://www.fao.org/3/i6874en/I6874EN.p
df

FAO. 2019. The State of the World’s 
Biodiversity for Food and Agriculture. J. 
Bélanger & D. Pilling (eds.). FAO 
Commission on Genetic Resources for 
Food and Agriculture Assessments. Rome.
https://doi.org/10.4060/CA3129EN

FAO. 2018. The State of Food and 
Agriculture 2018. Migration, agriculture 
and rural development. Rome.

http://www.fao.org/dryland-
assessment/en/

FAO, ITPS, GSBI, SCBD, and EC. 
2020. State of knowledge of soil 
biodiversity - Status, challenges and 
potentialities, Report 2020. Rome, FAO.
https://doi.org/10.4060/cb1928en

http://www.fao.org/3/i6874en/I6874EN.pdf
https://doi.org/10.4060/CA3129EN
http://www.fao.org/dryland-assessment/en/
https://doi.org/10.4060/cb1928en


Стан продовольства та сільського 
господарства у світі

FAO. 2020. The State of Food and 
Agriculture 2020. Overcoming water 
challenges in agriculture. Rome.

http://www.fao.org/3/cb1447en/CB1447E
N.pdf

FAO. 2019. The State of Food and 
Agriculture 2019. Moving forward on food 
loss and waste reduction. Rome.

http://www.fao.org/3/ca6030en/ca6030e
n.pdf

FAO. 2018. The State of Food and 
Agriculture 2018. Migration, agriculture 
and rural development. Rome.

http://www.fao.org/3/I9549EN/i9549en.p
df

http://www.fao.org/3/cb1447en/CB1447EN.pdf
http://www.fao.org/3/ca6030en/ca6030en.pdf
http://www.fao.org/3/I9549EN/i9549en.pdf


Європейський досвід забезпечення 
продовольчої безпеки на засадах сталого 

розвитку  сільськогосподарського 
землекористування

FAO. 2020. In Brief to The State of 
Agricultural Commodity Markets 
2020. Agricultural markets and 
sustainable development: Global 
value chains, smallholder farmers 
and digital innovations. Rome, 
FAO.

https://doi.org/10.4060/cb0665en

Nenci, S. 2020. Mapping global value chain (GVC) 
participation, positioning and vertical specialization in 
agriculture and food. Technical note for The State of 
Agricultural Commodity Markets – Background paper 
for The State of Agricultural Commodity Markets 
(SOCO) 2020. Rome, FAO.

http://www.fao.org/3/cb0850en/CB0850EN.pdf

FAO. 2016. Farmer field school – guidance 
document. Planning for quality programmes. 
Rome.

http://www.fao.org/3/i5296e/i5296e.pdf

FAO. 2017. Building Agricultural Market 
Information Systems: A Literature Review.

http://www.fao.org/3/i7151e/i7151e.pdf

https://doi.org/10.4060/cb0665en
http://www.fao.org/3/cb0850en/CB0850EN.pdf
http://www.fao.org/3/i5296e/i5296e.pdf
http://www.fao.org/3/i7151e/i7151e.pdf


Європейський досвід забезпечення 
продовольчої безпеки на засадах сталого 

розвитку  сільськогосподарського 
землекористування

Food security & climate benefits 
through nationally appropriate 
mitigation actions in agriculture

http://www.fao.org/3/a-
i6012e.pdf

Dellink, R., Dervisholli, E. & Nenci, S. 2020. A 
quantitative analysis of trends in agricultural and 
food global value chains (GVCs). Background paper 
for The State of Agricultural Commodity Markets 
(SOCO) 2020. Rome, FAO.

http://www.fao.org/3/cb0729en/CB0729EN.pdf

Santos Valle, S. and Kienzle, J. 2020. Agriculture 
4.0 – Agricultural robotics and automated 
equipment for sustainable crop 
production. Integrated Crop Management Vol. 24. 
Rome, FAO.

http://www.fao.org/3/cb2186en/cb2186en.pdf

FAO. 2020. Transforming agricultural research 
and extension systems. Unlocking the potential 
of agricultural innovation to achieve the 
Sustainable Development Goals. Rome.

http://www.fao.org/3/ca8737en/CA8737EN.pdf

http://www.fao.org/3/a-i6012e.pdf
http://www.fao.org/3/cb0729en/CB0729EN.pdf
http://www.fao.org/3/cb2186en/cb2186en.pdf
http://www.fao.org/3/ca8737en/CA8737EN.pdf


Довідкова частина 

•http://www.efosdalgo.org
PО "Regional canter of European 

educational scientific enterprises"

•https://www.wfp.org/World Food Programme

•https://www.un.org/en/United Nations Ukraine

•http://wdc.org.ua/
World Data Center for Geoinformatics 

and Sustainable Development

•https://www.undp.org/en/
United Nation Development 

Programme 

•http://www.fao.org/FAO

•https://www.ifad.org/en/
International Fund for Agricultural 

Development

•https://www.greenclimate.fund/Green Climate Fund

•http://www.fao.org/cfs/home/en/Committee on World Food Security

http://www.efosdalgo.org/
https://www.wfp.org/
https://www.un.org/en/
http://wdc.org.ua/
https://www.undp.org/en/
http://www.fao.org/
https://www.ifad.org/en/
https://www.greenclimate.fund/
http://www.fao.org/cfs/home/en/


План семінару

Зміст поняття 
“Сталий розвиток”

Доповідь з 
презентацією до 7 хв.

Цілі сталого 
розвитку в Україні

Доповідь з 
презентацією до 7 хв.

Зміст та завдання 
цілі “Нульовий 

голод”

Доповідь з 
презентацією до 7 хв.



План семінару

Проблеми 
продовольчого 
забезпечення: 

Україна та країни ЄС

Доповідь з презентацією 
до 7 хв.

Рівень сільсько-
господарського 

землекористування: 
Україна та країни ЄС

Доповідь з презентацією 
до 7 хв.

Стале сільське 
господарство

Доповідь з презентацією 
до 7 хв.



Програма проведення семінару

1 етап 

• визначення учасників 
семінару (від 25 осіб)

• розподіл учасників на 
групи (6 груп)

• підготовка учасників до 
семінару за планом (6 
тем) з використанням 
дидактичних матеріалів

2 етап 

• доповіді представників 
груп за планом (6 тем)

• обговорення 
доповідей (запитання 
та доповнення від 
учасників інших 5 
груп)

• узагальнення від 
модератора заходу 

3 етап

• опитування учасників 
семінару 
(https://docs.google.com
/forms/d/1stFnLQnEPWY
kueZDrsJvlfeR32PIIb6aY
dLBfyiBOCk/edit?usp=dri
ve_web)

• узагальнення 
результатів опитування,  
підготовка та 
оприлюднення звіту на 
сайті ГО та інших 
ресурсах (останній 
слайд)

https://docs.google.com/forms/d/1stFnLQnEPWYkueZDrsJvlfeR32PIIb6aYdLBfyiBOCk/edit?usp=drive_web


Важлива 
інформація! 

1. Після завершення 
заходу, будь ласка, 
дайте відповіді на 
питання стосовно 
сьогоднішнього заходу: 
https://docs.google.com
/forms/d/1stFnLQnEPWY
kueZDrsJvlfeR32PIIb6aY
dLBfyiBOCk/edit?usp=dri
ve_web

2. Дидактичні матеріали 
та звіт за результатами 
проведеного заходу 
будуть розміщені на 
ресурсах ГО.

https://docs.google.com/forms/d/1stFnLQnEPWYkueZDrsJvlfeR32PIIb6aYdLBfyiBOCk/edit?usp=drive_web


Більше інформації за 
посиланнями:

linkedin.com/company/centerofeuropeanenterprises

fb.me/efosdalgo

https://twitter.com/regional_center

https://www.instagram.com/efosdalgo/

https://www.youtube.com/channel/UCNcDs_NY-_x9mtlqBS0fuRg?view_as=subscriber

http://www.efosdalgo.org

https://sdgs2030.blogspot.com

efosdalgo@gmail.com

https://www.linkedin.com/company/centerofeuropeanenterprises/about/?viewAsMember=true
https://fb.me/efosdalgo
https://twitter.com/regional_center
https://www.instagram.com/efosdalgo/
https://www.youtube.com/channel/UCNcDs_NY-_x9mtlqBS0fuRg?view_as=subscriber
http://www.efosdalgo.org/
https://sdgs2030.blogspot.com/
mailto:efosdalgo@gmail.com

