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ня; підприємства здійснюють неперервне навчан-

ня, як правило, за власні кошти, що не стимулює 

роботодавців, а також доросле зайняте населення 

навчатися впродовж життя. Зараз потрібно більш 

гостро поставити питання перед відповідними 

центральними органами виконавчої влади про 

доцільність підтримки підприємств, які спів-

працюють з навчальними закладами. Це питання 

неодноразово піднімалося на рівні зацікавлених 

міністерств і відомств, але воно не доведено до 

логічного завершення. Крім того, назріла необ-

хідність підняти питання про доцільність надан-

ня суб’єктами господарювання стипендій для 

студентів, які активно співпрацюють з підприєм-

ствами і в яких роботодавці мають зацікавленість.
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Постановка проблеми. Суб’єктами аграрних від-

носин в Україні виступають сільськогосподарські 

підприємства, колективні сільськогосподарські під-

приємства кооперативного та корпоративного типу, 

селянські (фермерські) господарства, приватні сіль-

ськогосподарські підприємства, уповноважені ор-

гани державної влади та місцевого самоврядування.

Слід зазначити, що в аграрній сфері сьогодні 

діє модель розвитку відносин на основі багато-

укладності (табл. 1).

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Інши-

ми авторами виокремлюються дещо відмінні від на-

ведених суб’єкти аграрних відносин. Так, С. Май-

стро наводить чотири групи: особисті підсобні 

господарства населення; фермерські господарства; 

сільськогосподарські підприємства (у формі госпо-

дарських товариств, кооперативів, приватних під-

приємств); індустріальні високотоварні інтегровані 

формування (агрохолдинги, агроконцерни) [1].

A. М. Запорожець залежно від сфери, осно-

вної мети і форми власності поділяє суб’єктів 

аграрних відносин на три групи [2]:

1. Суб’єкти приватної, державної і муніци-

пальної форм власності — аграрні підприємці з 

виробництва продуктів харчування і сировини 

рослинного і тваринного походження.

2. Суб’єкти різних форм власності й організа-

ційно-правових форм із забезпечення діяльності 

аграрних підприємців-товаровиробників (агрохі-

міки, меліоратори та ін.).

3. Установи та підприємці корпоративного 

типу з надання різноманітних фінансово-кредит-

них, страхових, комерційних, посередницьких та 

інших послуг аграрним товаровиробникам.

Концепцію становлення й розвитку великих 

підприємств свого часу розробив А. Д. Ченд-

лер [3], орієнтуючись на свідомі зусилля кор-

порацій-гігантів, а не на стихійний («неадам-

смітівський») механізм успіху американської 

економіки, в якості стимулювальних категорій 

виокремлюючи економію на масштабах і роз-

мах виробництва (есоnomy оf scale and scope). 

Ця концепція, на наш погляд, повною мірою 

застосовна і до аграрної сфери.
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Таблиця 1

Модель розвитку аграрного сектору на основі багатоукладності

Суб’єкти аграрних відносин Земля Проживання Праця 

Господарства населення та ОСГ власна у сільській громаді власна членів родини 

Сімейні господарства (ферми) 
власна до 100 га 

на 1 члена сім’ї 
у сільській громаді

виключно власна 

членів родини

Малі сільськогосподарські підприємства 

та фермерські господарства 
власна та орендована у сільській громаді переважно власна 

Середні сільськогосподарські підприємства 

та фермерські господарства 
власна та орендована у сільській громаді

власна та наймані 

працівники

Великі сільськогосподарські підприємства власна та орендована
за межами сільської 

громади
наймані працівники

Джерело: розробка автора.

Б. М. Войков відповідно до використовуваного 

організаційного механізму інтеграції підприємств 

АПК в корпорації виокремлює такі форми [4]:

1. Компанія, агрофірма, переробне підприєм-

ство, функціонуючи як юридичні особи, взаємо-

діють із сільськогосподарськими підприємствами 

на договірній основі. При цьому структури, що 

входять в корпорацію, залишаються самостійними 

юридичними особами, укладають з компанією або 

агрофірмою договори про купівлю-продаж сиро-

вини, готової продукції, техніки і устаткування.

2. Корпорація, холдинг, велике акціонер-

не товариство формується шляхом часткового 

об’єднання або перехресного володіння земель-

ними і майновими паями, акціями і т. ін.

3. Фінансово-агропромислова корпорація 

або група складається як єдине об’єднання, що 

має статус єдиного суб’єкта господарювання. 

Такі корпорації, компанії і ФПГ формуються на 

принципах повного об’єднання власності під-

приємств-учасників, із втратою ними права і 

обов’язків юридичної особи.

Отже, за наведеними та іншими схожими кла-

сифікаціями вчених можна говорити про сфор-

мованість специфічної дуальної моделі аграрно-

го сектору України, організаційна структура якої 

складається з двох типів відносин:

— корпоративні (агрохолдинги, інтегровані 

структури, господарські товариства);

— індивідуальні (фермери і господарства на-

селення).

Необхідно зазначити різноспрямованість век-

торів розвитку цих секторів:

— корпоративні відносини спрямовані біль-

шою мірою на привабливі та експортоорієнтовані 

види продукції,

— індивідуальні — на малоприбуткові та тру-

домісткі (картопля, овочі, плоди, молоко) та за-

безпечення внутрішнього продовольчого ринку.

Метою статті є аналіз сутності, видів та форм 

корпоративних відносин у аграрній сфері.

Виклад основного матеріалу дослідження. 

Важливим напрямом аграрних відносин є кор-

поративні відносини, які пов’язані з умовами і 

порядком створення господарських товариств у 

результаті приватизації державних сільськогоспо-

дарських підприємств через створення відкритих 

акціонерних товариств, а також перетворення ко-

лективних сільськогосподарських підприємств, 

союзів селян, сільськогосподарських виробничих 

кооперативів в акціонерні товариства або товари-

ства з обмеженою відповідальністю. Корпоратив-

ні права учасників щодо отримання дивідендів і 

управління справами товариств, розпорядження 

своїми акціями, долями в статутному капіталі ре-

гламентуються ГК і Цивільним кодексом України, 

Законами України «Про господарські товариства» 

[5], «Про акціонерні товариства» [6] і засновниць-

кими документами товариств.

Корпоративні відносини — сумісні (об’єдна-

ні, інтегровані), підпорядковані одній або де-

кільком загальним цілям дії та волевиявлення 

зацікавлених осіб (учасників), об’єднаних корпо-

ративними зв’язками.

Учасники (суб’єкти) корпоративних відно-

син — фізичні особи (групи фізичних осіб), юри-

дичні особи (групи юридичних осіб), фізичні і 

юридичні особи (групи фізичних і юридичних 

осіб), що вступили у корпоративні відносини або 

об’єднані між собою корпоративними зв’язками.

Корпоративні зв’язки (корпоративна участь) — 

механізми і форми об’єднання учасників між 

собою (майнові і/або немайнові зв’язки, певні 

зобов’язання).

Об’єкт корпоративних відносин — право 

власності і/або сумісні інтереси, зобов’язання або 

волевиявлення.

Предмет корпоративних відносин — спільна 

діяльність учасників, що вступили у корпоративні 

відносини.

Організаційна форма корпоративних відно-

син — система організації учасників корпоратив-

них відносин і корпоративні зв’язків між ним, яка 

може мати або не мати правового статусу в систе-

мі законодавства.

Організаційно-правова форма закріплена в за-

конодавстві як спосіб ведення комерційної або не-

комерційної діяльності залежно від характеру кор-

поративних відносин. За законодавством України 

в аграрному секторі можуть функціонувати корпо-
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ративні структури в таких формах, як агропромис-

лові концерни, холдингові компанії, акціонерні 

товариства, виробничі кооперативи, господарські 

товариства та інші об’єднання, які створюються на 

основі об’єднання капіталів засновників.

Корпоративні відносини переважною мірою 

оформлюються в таку корпоративну організацій-

ну форму, як корпорація.

Основні ознаки корпорації, на наш погляд, 

такі:

— кількість учасників корпорації більш за одно-

го (одна особа не може створити об’єднання, а може 

лише бути засновником суб’єкта підприємництва);

— об’єднання майна учасників у грошовій і/

або товарній формі;

— наявність єдиної мети (загального інтере-

су), яка є основою корпорування;

— майно в тій або іншій формі відособлене 

від учасників в цілях об’єднання;

— загальна відповідальність учасників за 

зобов’язаннями корпорації переходить у відпові-

дальність корпорації;

— управління справами корпорації відосо-

блене від особистої волі учасників.

Форми участі в корпоративних відносинах: 

участь в засновницькому договорі, на договірній 

основі, придбання права власності на паї, долі, 

акції тощо.

Можна виокремити такі види корпоративних 

відносин (табл. 2).

Одна зі специфік формування корпоративних 

відносин полягає в тому, що в якості суб’єктів мо-

жуть виступати групи (об’єднання юридичних осіб).

В економічній і юридичній літературі, крім 

законодавчо закріплених груп, часто використо-

вують такі [7]:

— пул — розподіл речових результатів діяль-

ності пулу між його учасниками проводиться згідно 

з обумовленими квотами (не є юридичною особою);

— альянс — певна угода між підприємствами 

за принципом горизонтальної кооперації з юри-

дичним оформленням або без нього;

— корпоративна група — сукупність юридич-

них осіб, зв’язаних між собою корпоративними 

відносинами.

Структуру корпоративного економічного 

об’єднання на рівні групи визначає структура 

корпоративних відносин в групі.

Розрізняють два види організаційних струк-

тур побудови корпоративних об’єднань:

— організаційно-економічна структура;

— організаційно-управлінська структура.

Основними елементами організаційно-еко-

номічної структури корпоративного об’єднання є 

суб’єкти господарювання, що вступили у корпо-

ративні відносини. Функціональні зв’язки висту-

пають у відносинах власності на долі, паї, акції, а 

також договірних стосунків між учасниками.

Організаційно-управлінська структура ха-

рактеризує склад, взаємозв’язки та супідрядність 

організаційних одиниць. Контрольна структура 

(група структур) — ядро — повністю контролює 

дочірні (залежні) підприємства і відособлені під-

розділи. Можна виокремити три способи ство-

рення організаційно-управлінської структури:

— формування основної і дочірньої структу-

ри зі створенням або без створення відособлених 

підрозділів — придбання активів «зверху»;

— формування головної структури — об’єд-

нання активів «знизу»;

— укладення договорів про спільну діяльність.

Отже, корпоративні відносини виникають 

там, де суб’єкти аграрного виробництва почина-

ють об’єднуватись в інтегровані форми. Їх сутність 

у сільському господарстві полягає у групуванні 

власників землі і майна, грошового капіталу за до-

помогою певної організаційно-правової форми. 

Найбільш розповсюдженою формою корпоратив-

них відносин в Україні є підстави вважати інтегра-

цію підприємств різного профілю в корпорації, які 

створюють кінцевий споживчий продукт.

На сьогодні серед вчених, практиків і на зако-

нодавчому рівня відсутня єдність щодо визначення 

терміна «корпорація». Деякі автори роблять акцент 

на юридичному аспекті терміна «корпорація», інші 

дослідники розглядають переважно економічну 

сторону поняття «корпорація». Так, наприклад, 

в роботах С. В. Авдашевої, Н. М. Розанової [8], 

Б. З. Мільнера [9] термін «корпорація» використо-

вується як синонім акціонерного товариства.

Л. П. Страхова, А. Є. Бартєнєв відзначають, 

що корпорація — це особливий різновид акціонер-

них товариств, що характеризується транснаціо-

нальним характером діяльності, великими розмі-

рами, домінувальним станом на ринку тощо [10].

Підхід щодо ототожнення корпорації з ак-

ціонерним товариством В. О. Пугач вважає об-

меженим через те, що він враховує лише основу 

процесу корпоратизації — формування пайової 

участі власників у капіталі корпорації, тобто лише 

корпоративні відносини [11]. Ми теж вважаємо, 

що не має підстав ототожнювати корпорацію з 

акціонерним товариством.

Відповідно до широкого підходу, у рамках теорії 

організації сутність поняття корпоратизації визна-

чається як коаліція чи союз окремих індивідів, окре-

мі з яких об’єднані в більш приватні коаліції [12].

На думку І. Ю. Храбрової [13], вважається 

обґрунтованим визначення корпорації і як ко-

мерційної організації, і як господарського товари-

ства, і як об’єднання декількох юридичних осіб, 

що не володіє статусом юридичної особи.

М. А. Ескіндаров і низка інших дослідників 

визначають корпорацію як об’єднання фізичних і 

юридичних осіб або капіталів для здійснення со-

ціально-корисної діяльності [14].
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Таблиця 2

Види корпоративних відносин

Ознака класифікації Види корпоративних відносин

Мета корпорування
отримання прибутку (комерційні корпоративні відносини) 

без мети отримання прибутку (некомерційні) 

Предмет корпорування

фінансово-економічні, майнові корпоративні відносини (корпорування власності, 

на основі майнових зв’язків, системи участі, володіння долями (акціями) в статутному 

капіталі) 

нефінансові, немайнові корпоративні відносини (договірні, адміністративно-директивні, 

представництво, сімейні корпоративні відносини) 

Характер оформлення

без офіційного юридичного оформлення (дружні колективи, сімейні) 

з офіційним юридичним оформленням — організаційні форми корпоративних відносин, 

передбачені законодавством, — товариства, об’єднання

Ініціатива участі

добровільні (об’єднання, договірна участь) 

примусові (викуп, поглинання, злиття) 

ініціатива держави

Характер участі 

неповна участь (існує переважання власності, інтересів одних учасників над іншими 

учасниками, тобто участь одних суб’єктів корпоративних стосунків обмежена 

порівняно з іншими) 

повна участь (стан учасників корпоративних стосунків практично рівноправний, хоча це 

чисто умовне поняття) 

Форма участі
з правом голосу учасників у межах своєї частки в управлінні корпоративною структурою 

без права голосу учасників в управлінні корпоративною структурою 

Склад учасників

підприємницькі: юридична особа — юридична особа, юридична особа — фізична особа, 

фізична особа — фізична особа

державні (100 % власності корпоративної структури належить державі) 

змішані (держава — юридична особа, держава — фізична особа, держава — юридична 

особа — фізична особа) 

Рівень взаємодії 

учасників

корпоративні відносини на рівні однієї структури

корпоративні відносини на рівні груп структур

Характер входження 

до складу 

закриті

відкриті

Ступінь залежності

автономні

основні

дочірні (залежні) 

Оформлення капіталу
акціонерні

неакціонерні

Склад учасників

національні

іноземні

сумісні

Кількість ядер

відносини з одним ядром

відносини з кількома ядрами

відносини, що не мають ядра

Місце розташування 

учасників

регіональні: відносини між учасниками на території одного регіону

національні: відносини між учасниками в межах однієї держави

міжнародні: відносини між учасниками, коли хоча би один з них розташований 

на території іншої держави (транснаціональні, багатонаціональні) 

Вид інтеграції

горизонтально-інтегровані відносини: об’єднання підприємств-виробників однорідної 

взаємозамінної продукції, зокрема зв’язані технологією виробництва

вертикально-інтегровані відносини: інтеграція за схемою постачальник-покупець

відносини складного типу: диверсифіковані (моно- і багатопрофільні) — у випадку, якщо 

група охоплювала одну базову, домінувальну, галузь і потім згодом проникла в інші галузі, 

але базова, що раніше домінувала в групі, галузь при цьому збереглася; конгломератні 

(моно- і багатопрофільні) — в групу інтегруються підприємства абсолютно різних і не 

зв’язаних між собою (ані прямо, ані побічно) галузей; 

Ступінь залежності

«м’які» відносини: володіння структурою, що контролює, менше 50 % статутного 

капіталу контрольованої структури

«жорсткі» відносини: володіння структурою, що контролює, більше 50 % статутного 

капіталу контрольованої структури

Вид діяльності 

рослинництво 

тваринництво 

змішані види діяльності в АПК

Визначені автором.
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Ю. С. Маслеченков, Ю. Н. Тронін приділяють 

менше уваги юридичному аспекту і визначають 

корпорацію як господарську систему, що включає 

три ланки, — фінансову, промислово-торговельну 

і управлінську [15].

Ми поділяємо думку Р. П. Саблука [16], який 

погоджується з визначенням, наданим В. М. Пар-

сяком: «під корпорацією слід розглядати інтегра-

цію підприємницьких активів з метою найкращим 

чином здійснити бізнес-ідею і збільшити на цьому 

підґрунті прибуток або одержати інший ефект» [17].

Також справедлива думка Р. П. Саблука щодо 

обмеженості визначення, наданого в економічному 

словнику: корпорація — це акціонерна компанія, в 

якій на ґрунті централізованого капіталу і заощаджень 

працівників здійснюється колективне привласнення 

результатів виробничої діяльності залежно від величи-

ни одержаних на внесені коштів акцій [18].

Узагальнення існуючих підходів до визначен-

ня корпорації дає підстави виокремити найбільш 

розповсюджену властивість практично в кожному 

з них — об’єднання суб’єктів і об’єктів. Найбільш 

яскравим підтвердженням цьому є визначення 

корпорації у сучасному економічному словнику 

як сукупності фізичних і юридичних осіб або ка-

піталів, що об’єдналися для досягнення загальних 

цілей, здійснення спільної діяльності [19].

На наш погляд, найбільш правильно під кор-

поративним аграрним суб’єктом розуміти суб’єкт 

господарювання у формі комерційної юридич-

ної особи, організованої на принципах членства 

і інтегрування (об’єднання), відносно майна якої 

учасники несуть зобов’язальні права, а відносно 

прибутків мають права розподілу і отримання.

На сучасному етапі в Україні прискорени-

ми темпами відбувається корпоратизація аграр-

ної сфери, що призвело до утворення потужних 

аграрних компаній, серед яких найбільш поши-

реною корпоративною організаційно-правовою 

формою є холдингова компанія.

Україна ще не набула досвіду створення хол-

дингових структур у всіх галузях економіки, а тим 

більш у аграрній. Вперше визначення на зако-

нодавчому рівні з’явилося в 1994 р. в Указі Пре-

зидента України «Про холдингові компанії, що 

створюються в процесі корпоратизації та при-

ватизації». За цим Указом холдингові структури 

створювались на базі низки міністерств, а підпо-

рядковані їм корпоратизовані державні підпри-

ємства перетворювались на дочірні підприємства 

[20]. Отже, сфера дії Указу обмежувалась держав-

ним сектором економіки та підготовкою його сег-

ментів до подальшої приватизації [21].

Сьогодні ця сфера регулюється Законом 

України «Про холдингові компанії в Україні» від 

15.03.2006 р. із наступними змінами та доповнен-

нями. Закон регламентує процес утворення та ді-

яльності державних холдингових компаній, ство-

рення Державної керуючої холдингової компанії, 

відносини між ними та корпоративними (дочірніми 

підприємствами) [22]. І хоча преамбула цього За-

кону окремо не вказує на сферу дії тільки відносно 

державного сектору, форм функціонування холдин-

гових відносин поза ним і не пов’язаних з підготов-

чими процедурами приватизації закон не містить.

У зв’язку із прийняттям Закону України «Про 

холдингові компанії України» були внесені зміни 

до ст. 126 ГК України, зокрема зміни редакції п. 5 

цієї статті:

— суб’єкт господарювання, що володіє конт-

рольним пакетом акцій дочірнього підприємства 

(підприємств), визнається холдинговою компа-

нією. Між холдинговою компанією та її дочірні-

ми підприємствами встановлюються відносини 

контролю-підпорядкування [23];

— холдингова компанія — публічне акціонер-

не товариство, яке володіє, користується, а також 

розпоряджається холдинговими корпоративними 

пакетами акцій (часток, паїв) двох або більше кор-

поративних підприємств (крім пакетів акцій, що 

перебувають у державній власності) [24].

Ці зміни ще більше внесли невизначеність в 

процес регулювання та неоднозначність трактуван-

ня. Отже, єдиний законодавчий акт регламентації 

діяльності холдингових структур в Україні, у тому 

числі і в аграрній сфері, потребує вдосконалення.

На сьогодні в аграрному секторі України саме 

агрохолдинги становлять ядро корпоративного 

укладу. Холдингові компанії не є законодавчо ви-

значеною організаційною формою суб’єктів гос-

подарювання — вони функціонують в основному 

як акціонерні товариства або товариства з обме-

женою відповідальністю [25]. Їх створення від-

бувається через об’єднання в єдиний процес усіх 

стадій аграрного виробництва: від наукових дослі-

джень, підготування, насадження, вирощування 

та розведення, збору, збереження, перероблення 

та виробництва до реалізації продукції.

Як позитивні аспекти холдингізації аграрно-

го сектору слід навести такі:

— представництво інтересів учасників агро-

холдинга;

— можливість сумісного вироблення страте-

гії розвитку сільськогосподарських підприємств у 

рамках агрохолдинга;

— планування та прогнозування діяльності 

дочірніх підприємств агрохолдинга;

— формування узгодженої учасниками аг-

рохолдинга інвестиційної політики і найбільш 

ефективний розподіл інвестицій за напрямами ді-

яльності агрохолдинга;

— організація фінансово-кредитних розра-

хункових центрів.

Наступними формами організації агрокорпо-

ративних відносин в Україні слід виокремити такі 

(рис. 1) [26].
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Агропромисловий концерн

ІНТЕГРОВАНІ ФОРМИ КОРПОРАТИВНИХ ВІДНОСИН В АГРАРНІЙ СФЕРІ

Аграрно-промислово-фінансові 

групи (АПФГ)

Агроконсорціум

створення через скупку контрольних пакетів акцій підприємств, 

укладання договорів про спільність інтересів

група суб’єктів господарювання з юридичними та господарськими 

відносинами щодо об’єднання аграрного,  промислового, кредитно-

фінансового та торговельного капіталів, підконтрольна юридичній 

або фізичній особі (групі осіб)

кооперація аграрних і промислових підприємств, а також залучення 

до співпраці банків та підприємств інших галузей економіки

Рис. 1. Інтегровані форми організації корпоративних відносин в аграрній сфері України 

(упорядковано автором)

Слід зазначити про значне домінування кор-

поративного сектору в аграрній сфері України в 

частині монополізації ринків ресурсів, земель, ка-

налів збуту продукції, диктування цін та впливу на 

державну аграрну політику. Проте аналіз статис-

тичних даних свідчить про переважання індивіду-

ального сектору у показниках розвитку аграрної 

сфери. Так, він весь період корпоратизації забез-

печує виробництво переважної частини валової 

продукції сільського господарства (наприклад, 

у 2010 році частка індивідуального сектору скла-

дала 60 %, а корпоративного — 40 %). Індивіду-

альний сектор складається в основному із госпо-

дарств населення, які виробляють 55 % валового 

виробництва галузі. При цьому частка вироблю-

ваної фермерськими господарствами продукції 

збільшилася до 5,0 % у 2010 році (порівняно з 

1,7 % у 2000 році). У 2011 році, за різними оцінка-

ми, розмір земельних угідь 75 агрохолдингів скла-

дав близько 6 млн. га (16 % площі сільгосп угідь у 

власності й користуванні сільськогосподарських 

підприємств і громадян) [27].

Крім того, аграрні відносини корпоративних 

структур включають неповну обробку контрольо-

ваних земель, тобто вони спрямовані на нагрома-

дження земельних угідь для подальшого перепро-

дажу, а не аграрного виробництва. Так, за даними 

Eavex Capital, в 2010 році ТОВ «Лендком» за сіль-

ськогосподарським призначенням використовува-

ла 52,7 % площ, «Сільськогосподарська виробнича 

фірма «Агротон» — 84,1 %, ПАТ «Дакор-Вест» — 

77,4 %, ТОВ «НВФ «Сінтал-Д» — 86,1 % [28].

Також дослідження свідчать, що економічна 

ефективність великих сільськогосподарських під-

приємств не є вищою, а іноді і нижче ніж у ма-

лих та середніх підприємств та у неінтегрованих 

структур (наприклад, дослідження УКАБ щодо 

розвитку агрохолдингів 2010 та 2011 років.). Ана-

логічні дані були обнародувані і ННЦ «Інститут 

аграрної економіки» на Всеукраїнському конгре-

сі вчених-аграріїв — за показниками 2006 року 

валовий доход на 100 га сільськогосподарських 

угідь на підприємствах був нижче порівняно із 

фермерськими господарствами на 27 %, зі осо-

бистими селянськими господарствами — майже 

у шість разів, у т. ч. прибуток в такому ж вимірю-

ванні — нижче в 4,6 і 2,9 раза відповідно. Залежно 

від більш менш сприятливих кліматичних та ін-

ших умов ці показники з роками змінюються, але 

основні тенденції залишаються.

Висновки з проведеного дослідження. Слід від-

мітити в якості найбільш яскравого прикладу за-

конодавчі обмеження на корпоратизацію земель у 

США, які є компетенцією штатів. Федеральне за-

конодавство регулює підтримку сільського госпо-

дарства та його оподаткування. У 12 штатах (30 % 

сільськогосподарських земель США) діє часткова 

заборона для корпорацій щодо придбання ріллі 

у власність, ведення аграрного бізнесу та верти-

кальної інтеграції [29].

Світовий досвід свідчить, що подолання не-

гативних рис і наслідків розвитку корпоративних 

відносин найбільш доцільно здійснювати через 

систему державно-корпоративних відносин. Ор-

ганізаційно-правовою формою в такому випадку 

слід використовувати державно-приватне парт-

нерство, яке регламентується Законом України 

«Про державно-приватне партнерство» [30].
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