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РОЗВИТОК РЕГІОНАЛЬНИХ РИНКІВ ПРОДОВОЛЬСТВА  
В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ

 Копитко В.І., Копитко О.В. Розвиток регіональних ринків продовольства в умовах інноваційної еко-
номіки. У статті відзначено, що інноваційний розвиток продовольчого ринку на рівні регіонів здійснюєть-
ся адекватно соціально-економічному розвитку економіки та покликаний задовольнити потреби населення в 
продуктах харчування з різним рівнем доходів, підвищити якість життя та забезпечити продовольчу безпеку 
країни. Забезпечення інноваційного розвитку регіонального продовольчого ринку має здійснюватися за актив-
ної участі у цьому процесі держави. Перехід до цифрової економіки сприяє реалізації синергетичного ефекту 
основних факторів виробництва та інтелектуального капіталу. Удосконалення ефективності функціонування 
логістичних ланцюгів на мезорівні забезпечать обслуговуючі кооперативи. На базі закладів вищої освіти слід 
формувати дорадчі служби, залучаючи при цьому заклади передвищої освіти з урахуванням регіональних 
особливостей. Це дасть сприятиме створенню маркетингових центрів, розвитку мережі рекламних агенцій, 
транспортної інфраструктури, універсальних і спеціалізованих ярмарків, виставок, удосконаленню системи 
розподілу, використанню інноваційних технологій, Інтернет-технологій, розвитку електронної торгівлі. Забез-
печення стабільного розвитку продовольчого ринку та продовольчої безпеки має здійснюватися наданням по-
даткових пільг, субсидій виробникам продовольства, компенсаційних платежів, стимулювання експорту та ін.

Ключові слова: регіональний продовольчий ринок, інноваційні технології, логістичні ланцюги, обслу-
говуючі кооперативи, продовольча безпека територіальні громади, маркетингові центри, дорадчі служби, 
державне регулювання.

Kopytko Vasyl, Kopytko Olha. Development of regional food markets in an innovative economy.  
The article notes that the innovative development of the food market at the regional level is adequate, socio-eco-
nomic development of the economy and is designed to meet the needs of the population in food with different in-
come levels, improve quality of life and ensure food security. Ensuring the innovative development of the regional 
food market should be carried out with the active participation of the state in this process. The transition to a "digital 
economy" contributes to the realization of the synergistic effect of the main factors of production and intellectual 
capital. Improving the efficiency of logistics chains at the meso level, as well as mechanisms and tools for their 
development in regional food markets should be based on world best practices and should be laid down methods 
of analysis that optimize flow processes and assess the effectiveness of decisions. Service cooperatives will expand 
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the number of suppliers of agricultural products and food, buyers of logistics services, as well as the ability to quickly 
choose them transforms supply chains in the supply network. Advisory services should be formed on the basis of 
higher education institutions, involving higher education institutions taking into account regional peculiarities. This 
will enable the creation of marketing centers for research of certain consumer sectors, development of a network of 
advertising agencies, transport infrastructure, permanent universal and specialized fairs, exhibitions, improvement 
of statistical system, use of innovative technologies, Internet technologies, e-commerce development, leasing funds, 
advisory funds. centers, support for insurance companies, etc. The mechanism of regional food market management 
includes the following elements: creating a favorable climate for entrepreneurs, organizational, methodological and 
financial support of the state, promotion of goods on regional and international markets, training of qualified personnel, 
innovation and other modern forms of trade. Ensuring the stable development of the food market and food security 
should be carried out by providing tax benefits, subsidies to food producers, compensation payments, stimulating the 
export of agricultural products, monitoring the rational use of land resources, etc. To ensure the effectiveness of the 
food market, a state innovation policy should be developed to ensure the functioning of regional food markets.

Key words: regional food market, innovative technologies, logistics chains, service cooperatives, food security 
territorial communities, marketing centers, advisory services, government regulation.

Постановка проблеми. Розвиток регіональних 
АПК у сучасних умовах обмеженості ресурсів та зрос-
тання потреб населення в продуктах харчування є 
ключовим чинником, що впливає на соціально-еконо-
мічний розвиток регіону та здоров'я населення. Харак-
терною рисою сталого розвитку індустріальних країн 
є перехід до інноваційної економіки, орієнтованої на 
застосування інновацій в АПК, що позитивно впливає 
на регіональні ринки продовольства з метою забезпе-
чення продовольчої безпеки держави. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослі-
дження функціонування розвитку регіональних рин-
ків продовольства в контексті інноваційного розвитку 
АПК досліджували такі українські вчені: Ю.О. Бакун, 
А.О. Гаєва, Р.Я. Корінець, Т.К. Кваша, Ю.О. Лупенко, 
О.В. Ляшенко, М.Й. Малік, О.В. Нікішина, О.М. Одін-
цов, В.А. Омельяненко, Т.В. Писаренко, В.І. Проко-
пенко, П.М. Сокол, С.Ю. Хамініч, О.Г. Шпикуляк та ін. 

Однак сьогодні недостатньо досліджено проблему 
функціонування регіональних ринків продовольства в 
умовах інноваційної економіки яка вимагає подальших 
досліджень і є актуальною.

Формулювання завдання дослідження. Іннова-
ційний розвиток продовольчого ринку на рівні регі-
онів покликаний задовольнити потреби населення в 
продуктах харчування та забезпечити продовольчу 
безпеку країни. Забезпечення інноваційного розвитку 
регіонального продовольчого ринку має здійснюватися 
за активної участі у цьому процесі держави у викорис-
танні інноваційних технологій. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Однією з пріоритетних стратегічних цілей регіональ-
них продовольчих ринків є досягнення та підтримка 
продовольчої безпеки, яка визначається як здатність 
держави, гарантована відповідним ресурсним потен-
ціалом регіонів стабільно задовольняти потреби 
населення у продуктах харчування та належного 
асортименту та якості. Вплив на регіональні ринки 
продовольства здійснюють суб’єкти господарювання 
агропромислової сфери. Аналізуючи вплив чинників 
інноваційної активності підприємств агропромисло-
вого комплексу на стійкість їх економічного розвитку, 
автор теоретично обґрунтовує методологічні основи 
інноваційної активності підприємств АПК як ступеня 
інтенсивності їхніх дій щодо створення та освоєння 
(практичної реалізації) нововведень в умовах швид-

козмінних зовнішніх умов і жорсткої ринкової конку-
ренції [1, с. 84]. 

Інноваційний розвиток підприємств АПК впливає 
на їхню конкурентоспроможність і функціонування 
регіональних продовольчих ринків, які є досить склад-
ною структурою, що під впливом зовнішніх і внутріш-
ніх чинників вивчення слід спрямовувати на пошук 
оптимальних стратегій розвитку у системі забезпе-
чення продовольчої безпеки і вдосконалити сукупність 
економічних відносин між учасниками відтворюваль-
ного процесу забезпечення потреби населення у про-
дуктах харчування.

Конкурентоспроможність аграрної економіки кра-
їни і регіонів може бути забезпечена на основі фор-
мування інноваційно-інвестиційних агропромислових 
кластерів, успішне функціонування яких сприяє поєд-
нанню потенціалу сільськогосподарських, переробних 
і обслуговуючих підприємств як ключових сегментів 
кластерної структури, створенню інноваційного харак-
теру спільної діяльності учасників, взаємодії з регіо-
нальними органами влади, створенню умов для реалі-
зації конкурентоспроможності підприємств [2, с. 14].

Розвиток регіонального продовольчого ринку зна-
чною мірою залежить від стану та перспектив розвитку 
ресурсного потенціалу регіонів, що забезпечує форму-
вання інноваційно-інвестиційних агропромислових 
кластерів і забезпечить спільну діяльність учасників 
в ОТГ. Ресурсний потенціал України свідчить про 
наявність достатнього обсягу ресурсів, що формують 
основу регіональних продовольчих ринків: продукції 
сільського господарства, переробної промисловості, 
імпорту продуктів харчування та ін. В Україні та її регі-
онах різні види аграрної продукції та продовольства 
мають особливості в логістиці постачання. 

Так, реалізація плодоовочевої продукції на 80% йде 
саме через ринки, на супермаркети припадає не більше 
20%, і там велику частку завжди становив імпорт, адже 
у мереж досить високі вимоги до стандартів пакування, 
безпеки, обсягів та якості, і не кожен дрібний фермер 
може їм відповідати [3]. На тлі посилення карантинних 
заходів в Україні працюють лише окремі оптові ринки, 
такі як «Шувар» у Львові і «Столичний» у Києві, у 
Великих Копанях – найважливіший канал збуту пло-
доовочевої продукції для дрібних і середніх фермерів 
південних регіонів країни. Основними напрямами тех-
нічного процесу молочної промисловості є комплексна 
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механізація виробничих процесів є впровадження без-
перервно-поточних методів виробництва, застосування 
високовиробничого обладнання, яке дає змогу збіль-
шити вихід продукції, та поліпшення її якості (безпе-
рервно діючих стерилізаторів, апаратів із програмним 
управлінням, розфасувально-пакувальних та розливних 
ліній), прогресивних засобів і засобів транспортування 
та збереження готової продукції, а також створення та 
широке застосування нових видів пакунку, збільшення 
випуску продукції в малій розфасовці [4, с. 4]. 

Важливим джерелом ресурсного потенціалу продо-
вольчого ринку плодовоочевого ринку та молока і част-
ково м’яса є фермерські господарства та господарства 
населення, за рахунок виробництва яких задовольня-
ється значна частина потреб населення у продоволь-
стві. У них виробляється значна частка картоплі, овочів, 
баштанних, фруктів, молока та молочних продуктів. 
Тому необхідно активізувати діяльності споживчих коо-
перативів в ОТГ для забезпечення логістики із цими 
товаровиробниками та оптово-роздрібними ринками 
продовольства. Прийнятою новою редакцією Закону 
України «Про сільськогосподарську кооперацію» врегу-
льовано ключові питання щодо створення та діяльності 
сільськогосподарських кооперативів в Україні в єдиному 
законодавчому акті [13]. Із метою регулювання розвитку 
продовольчого ринку та якості імпортного продоволь-
ства доцільно посилити контроль увезення товарів на 
ці ринки, кооперативи повинні розробити ефективну 
систему заходів із боку держави щодо підтримки вітчиз-
няного товаровиробника та забезпечення продовольчої 
безпеки. Реалізація перерахованих вище напрямів дає 
змогу ефективніше використовувати ресурсний потен-
ціал продовольчого ринку.

Під час поширення коронавірусу Європа стимулює 
малих виробників, щоб вони забезпечували продо-
вольчу безпеку у своїх містах та регіонах. Держпрод-
споживслужба мала розробити відповідний регламент 
функціонування ринків і разом із МВС організувати 
їхню роботу. Той факт, що зараз відкрили понад 800 рин-
ків – це однозначно дасть позитивний ефект, пожва-
вить внутрішню торгівлю та підтримає фермерів [5]. 
Роздрібна торгівля як важливий складник ринку продо-
вольчих товарів робить значний внесок у його розвиток, 
оскільки є заключною фазою товароруху, що характе-
ризує рівень споживання населення. Однак тут слід 
законодавчо врегулювати питання обліку, обов’язкове 
впровадження ЕККА, сертифікацію продукції і т. д. На 
2022 р. застосування РРО/ПРРО залежить від системи 
оподаткування, виду діяльності та місця її здійснення 
(за винятком розташованих на її території магазинів, 
кіосків, палаток, павільйонів, приміщень контейнер-
ного типу), її ФОП-загальносистемнику дозволено 
проводити без РРО/ПРРО.

Українські виробники м'яса птиці, ВРХ, свиней, а 
також курячих яєць [6] активно освоюють зовнішні 
ринки збуту і розширюють географію постачання. 
За даними UBTA, продукти тваринного походження 
займають 8,3% в українському експорті. На світових 
майданчиках українські продукти тваринного похо-
дження реалізують 280 експортерів. У 2020 р. експорт 
продуктів тваринного походження був налагоджений 
у 134 країни. Основними імпортерами є Саудівська 
Аравія, ЄС, Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ), Китай 
і Узбекистан.

Досвід зарубіжних країн із розвиненою ринко-
вою економікою показує, що застосування інновацій у 
діяльності суб'єктів господарювання є тією рушійною 
силою, яка здатна підвищити конкурентоспроможність 
та забезпечити сталий розвиток усього господарського 
життя. Досліджуючи специфіку діяльності виробни-
ків сільськогосподарської продукції, можна зробити 
висновок, що основними перешкодами функціонування 
ринку є проблеми, пов’язані з логістикою та транспор-
туванням, переговорним процесом, умовами оплати, 
необхідністю державної підтримки. Поліпшення ситу-
ації можливе лише завдяки великим спеціалізованим 
сільськогосподарським підприємствам, які вирощувати-
муть та зберігатимуть продукцію за допомогою сучас-
них технологій, що дадуть змогу зменшувати собівар-
тість, тим самим знизити ціни реалізації [7, с. 85–86]. 
Процес формування логістичних ланцюгів в організації 
регіональних продовольчих ринків України відбувається 
із залученням обслуговуючих кооперативів та потенці-
алу у логістичній діяльності агрохолдингів. Цей процес 
повинен носити комплексний характер і сприяти проце-
сам реформування, враховувати інтереси всіх учасників 
цього ланцюга та мати соціальні наслідки (зниження цін 
на продовольчі товари). 

Проведені емпіричні дослідження засвідчили 
низький ступінь інклюзивності корпоративних ЛЛАР 
(логістичні ланцюги аграрного ринку), через які реа-
лізується понад 90% агропродукції в Україні. Завдання 
підвищення конкурентоспроможності інклюзивних 
ланцюгів аграрного ринку, на нашу думку, доцільно 
вирішувати одночасним поєднанням конструктивних 
заходів двох напрямів. Перший передбачає зміцнення 
конкурентоспроможності ринкових ланцюгів коо-
перативного типу шляхом стимулювання створення 
багатофункціональних СОК (сільськогосподарські 
обслуговуючі кооперативи), орієнтованих на пере-
робку сировини, виробництво та збут продукції з висо-
кою доданою вартістю. Указаний напрям передбачає 
підтримку та участь держави в розбудові кооператив-
них ЛЛАР. Змістом другого напряму виступають ста-
новлення та розвиток оптимальних форм взаємодій 
сільськогосподарських кооперативів і стейкхолдерів, 
реалізація гнучкої політики залучення внутрішніх і 
зовнішніх стейкхолдерів до формування кооператив-
них ланцюгів, яка може забезпечити їм конкурентні 
переваги на аграрному ринку України [8, с. 53–54]. 
Удосконалення ефективності функціонування логіс-
тичних ланцюгів на мезорівні, а також механізмів та 
інструментів їх розбудови на регіональних продоволь-
чих ринках повинно здійснюватися на базі передового 
світового досвіду і повинна бути покладена методика 
аналізу, яка оптимізує потокові процеси, а також оцінку 
ефективності прийнятих рішень. Обслуговуючі коопе-
ративи дадуть змогу розширити кількість постачаль-
ників аграрної продукції та продовольства, покупців 
логістичних послуг, а також можливість їх швидкого 
вибору перетворює ланцюги постачання на мережі 
постачання. Це дасть змогу використовувати систему 
електронного бізнесу як систему інтеграції в електро-
нному просторі бізнесу, споживачів та держави. 

У структурах аграрного бізнесу є формування, які 
завдяки достатнім фінансовим можливостям, перш 
за все залученню капіталу з інших галузей, системно 
впроваджують передові інноваційні розробки. Це під-
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приємства з вирощування зерна та технічних культур, 
свинарського, птахівничого напряму, галузі овочівни-
цтва закритого ґрунту, що використовують сучасну тех-
ніку та новітні технології. Формування інфраструктури 
ринку інноваційної та інтелектуальної власності – один 
із важливих напрямів активізації загальнодержавної 
інноваційної політики. Пожвавлення маркетингових 
досліджень у цій сфері, проведення аукціонних торгів, 
діяльність інноваційних бірж мають сприяти стимулю-
ванню й задоволенню попиту на об’єкти інтелектуаль-
ної власності [9, с. 4]. Для вирішення наявних проблем 
доцільне: створення маркетингових центрів дослі-
дження певних секторів споживачів, розвиток мережі 
рекламних агенцій, транспортної інфраструктури уні-
версальних і спеціалізованих ярмарків, виставок, що 
постійно функціонують, удосконалення статистич-
ної системи, використання інноваційних технологій, 
Інтернет-технологій, розвиток електронної торгівлі, 
створення лізингових фондів, консультативних цен-
трів, підтримка страхових компаній та ін. Це дасть 
змогу мінімізувати витрати на процесі руху товарів від 
виробництва до споживачів, забезпечити оптимізацію 
цін на продовольство, поліпшити постачання насе-
лення продуктами харчування.

Потреба в консультаційних послугах та наданні 
інформації для агровиробників надзвичайно висока. 
Практично 70% агровиробників незалежно від вели-
чини та організаційно-правової форми потребують 
такої підтримки. Відповідно до напрямів виробництва, 
інформаційної підтримки потребують 86% виробників 
тваринницької продукції. Частка реальних користува-
чів консультаційними послугами досить висока − 59%, 
Періодичність звернення за консультаційними послу-
гами також висока − 50%. Дослідження доводить, що 
ринок консультаційних та, зокрема, дорадчих послуг 
виглядає доволі перспективним, зважаючи на існую-
чий попит [10, с. 83–84]. Забезпечення інноваційного 
розвитку регіонального продовольчого ринку має здій-
снюватися за активної участі у цьому процесі держави: 
надання податкових пільг, субсидій виробникам про-
довольства, компенсаційних платежів, стимулювання 
експорту сільськогосподарської продукції, контроль 
над раціональним використанням земельних ресур-
сів, підготовка кадрів та ін. На базі закладів вищої 
освіти слід формувати дорадчі служби, залучаючи 
при цьому заклади передвищої освіти, з урахуванням 
регіональних особливостей. Так, у Львівській області 
дорадчі служби слід формувати, використовуючи нау-
ковий потенціал Львівського національного універ-
ситету ветеринарної медицини та біотехнологій імені 
С.З. Гжицького та Львівського національного аграр-
ного університету, Інституту сільського господарства 
Карпатського регіону, які можуть надавати послуги 
сільськогосподарським обслуговуючим кооперативам, 
аграрним підприємствам, фермерським господарствам, 
господарствам населення, використовуючи кадровий 
потенціал закладів передвищої освіти. Ці послуги ста-
ють наближеними до суб’єктів виробничо-комерційної 
діяльності і матимуть позитивний вплив на функціону-
вання регіональних ринків продовольства. Аналогічно 
можна використовувати в Одеській та Миколаївській 
областях (Одеська національна академія харчових тех-
нологій, Одеський державний аграрний університет та 
Миколаївський національний аграрний університет). 

Тобто в усіх регіонах України державне регулювання 
АПК повинно бути націлене на використання науко-
вого потенціалу ЗВО, закладів передвищої освіти та 
наукових установ.

Україна має високий потенціал для виробництва 
сільськогосподарської продукції. У середньому на 
душу населення в Україні виробляється на рік зернових 
і зернобобових культур 423,3 кг, цукрових буряків – 
280,1 кг, картоплі – 385,9 кг, м'яса всіх видів – 36,1 кг, 
молока всіх видів – 285,7 кг. Успішному веденню сіль-
ського господарства сприяють природно-кліматичні 
умови України. Проте рівень забезпечення населення 
країни продовольством є недостатнім. Про це можна 
судити за так званим Глобальним індексом продоволь-
чої безпеки (Global Food Security Index). Цей індекс 
заснований на обліку 28 показників, до яких входять 
реальна доступність продуктів харчування, розмір 
утрат продовольства, витрати на наукові дослідження 
в галузі сільського господарства, рівень ВВП на душу 
населення та ін. Станом на 2017 р. Україна зі 109 країн 
за Глобальним індексом продовольчої безпеки займає 
52-е місце. Для природних і соціальних умов України 
це дуже низький показник. До того ж він найнижчий 
серед інших європейських держав [11, с. 244–245].

Розвиток продовольчого ринку на рівні регіонів 
здійснюється адекватно соціально-економічному роз-
витку економіки та покликаний задовольнити потреби 
населення в продуктах харчування з різним рівнем 
доходів, підвищити якість життя та забезпечити про-
довольчу безпеку країни. Продовольча безпека є важ-
ливим структурним елементом економічної безпеки та 
визначається як обсяг виробленого продовольства на 
базі ресурсного потенціалу і виробничих потужнос-
тей, що дають змогу задовольнити попит споживачів 
у межах певних територій. Рівень продовольчої без-
пеки залежить від стану регіональних продовольчих 
ринків, ефективної діяльності їхніх суб'єктів госпо-
дарювання, які є активними регуляторами в ланцюзі 
продовольчого забезпечення та характеризуються спе-
цифічністю і виконують як економічні, так і соціальні 
функції. Велике значення у забезпеченні позитивного 
та збалансованого розвитку продовольчого ринку має 
адекватна його умовам інфраструктура.

Сучасне сільське господарство світу внаслідок ево-
люційного розвитку є орієнтованим на використання 
екологічно чистих природних ресурсів (сонце, морська 
вода), передових інноваційних технологій розумного, 
позагрунтового вирощення рослин і вертикального зем-
леробства (на основі гідро-, аква- і аеропоніки), а також 
складних технологічних систем супутникової навігації, 
роботів, безпілотних літальних апаратів/дронів, 3D-друку 
продуктів харчування, Інтернету речей, блокчейну тощо. 
Прогнозується, що наступний етап еволюції сільського 
господарства буде заснований на всебічній роботизації 
агропродовольчого виробництва з використанням різно-
манітних форм штучного інтелекту [12, с. 60].

Важливим напрямом удосконалення торгівлі про-
довольчими товарами є електронна торгівля. Розвиток 
електронної торгівлі спирається на цифрові технології, 
що дає змогу впорядкувати систему взаємозв'язку між 
господарюючими суб'єктами у торгово-технологіч-
ному процесі. Перехід до цифрової економіки сприяє 
реалізації синергетичного ефекту основних факто-
рів виробництва та інтелектуального капіталу. Рівень 
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цифровізації економіки залежить від стану таких пара-
метрів, як: доступ до високошвидкісного Інтернету, 
розвиток людського капіталу, інтеграція цифрових 
технологій (використання бізнес-структурами онлайн-
каналів продажів). 

Механізм управління розвитком продовольчого 
ринку має спиратися на такі принципи: зниження 
диференціації регіонального розвитку, вільне перемі-
щення економічних ресурсів, рівні правові умови для 
вільного провадження економічної діяльності. Меха-
нізм управління регіональним продовольчим ринком 
включає такі елементи: формування сприятливого 
клімату для підприємців, організаційно-методична та 
фінансово-майнова підтримка держави, система просу-
вання товарів на регіональні та міжнародні ринки, під-
готовка кваліфікованих кадрів, застосування інновацій 
та інших сучасних форм торгівлі та ін. Забезпечення 
гарантованого доступу населення до продовольства є 
основою забезпечення продовольчої безпеки країни та 
регіонів. Для забезпечення ефективності розвитку про-
довольчого ринку має бути розроблено державну інно-
ваційну політику, спрямовану на забезпечення функці-
онування регіональних ринків продовольства.

Висновки. Інноваційний розвиток продовольчого 
ринку на рівні регіонів здійснюється адекватно соці-
ально-економічному розвитку економіки та покликане 
задовольнити потреби населення з різним рівнем дохо-
дів у продуктах харчування, підвищити якість життя 
та забезпечити продовольчу безпеку країни. Забезпе-
чення інноваційного розвитку регіонального продо-
вольчого ринку має здійснюватися за активної участі 
у цьому процесі держави. Перехід до цифрової еконо-

міки сприяє реалізації синергетичного ефекту осно-
вних факторів виробництва та інтелектуального капі-
талу. Удосконалення ефективності функціонування 
логістичних ланцюгів на мезорівні, а також меха-
нізмів та інструментів їх розбудови на регіональних 
продовольчих ринках повинно здійснюватися на базі 
передового світового досвіду, і повинна бути покла-
дена методика аналізу, яка оптимізує потокові про-
цеси, а також оцінку ефективності прийнятих рішень. 
Обслуговуючі кооперативи дадуть змогу розширити 
кількість постачальників аграрної продукції та продо-
вольства, покупців логістичних послуг, а також можли-
вість їх швидкого вибору перетворює ланцюги поста-
чання на мережі постачання. На базі закладів вищої 
освіти слід формувати дорадчі служби, залучаючи 
при цьому заклади передвищої освіти, з урахуванням 
регіональних особливостей. Це сприятиме створенню 
маркетингових центрів дослідження певних секто-
рів споживачів, розвитку мережі рекламних агенцій, 
транспортної інфраструктури, універсальних і спеці-
алізованих ярмарків, виставок, що постійно функці-
онують, удосконаленню системи розподілу, викорис-
танню інноваційних технологій, Інтернет-технологій, 
розвитку електронної торгівлі, створенню лізингових 
фондів, консультативних центрів, підтримці страхо-
вих компаній та ін. Забезпечення стабільного розви-
тку продовольчого ринку та продовольчої безпеки має 
здійснюватися наданням податкових пільг, субсидій 
виробникам продовольства, компенсаційних платежів, 
стимулювання експорту сільськогосподарської про-
дукції, здійснення контролю за раціональним викорис-
танням земельних ресурсів та ін.
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