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Jl. Р. ГУСАКО:У 

ВЫЗНАЧЭННЕ ШЛЯХОУ 1 ФОРМ РАЗВIЦЦЯ 
КААПЕРАТЬIУНЬIХ ГАСЛАДАРАК 

Кааператыунае сельскагаспадарчае вытворчае nрадпрыемств а па
будавана на ладставе злучэння сродкау вытворчасцi i матэрыяльных 
рэсурсау удзельнiкау гэтай арганiзацыi (фiзiчных асоб, сnмейных ся
лянскiх гаспадарак, таварыствау, калектыуных гасладарак i iнш. ) . Гэ
та неабходна для сумеснага больш эфектЬiунага вырабу прадукцы i, яе 
перапрацоукi i рэалiзацыi, набыцця сродкау вытворчасцi, р азв i цця вы
творчай iнфраструктуры, выпрацоукi i пр а вядзення сумесн ай ;c r papii aй 
палiтыкi. Формы злучэння (кааперацыi) могуць быць рознымi: аб'яднан
не вытворчых маrутнасцяу, iнтэграцыя працы. i ст~арэнне адзiнага i 
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непадз~льнага гаспадарчага механiзма без улiку мннмальна неабход
най долi узносу кожнага удзельнiка (iнтэграванае прадпрыемства); 
аб'яднаннс розных наяуных памерау ,сродкау i рэсурсау з улiкам пер
шапачатковага узносу у выгл'ядзе паяу або доляу i пры умове захаван 
ня першапачатковай велiчынi узносау у ix колькасна няЗменным выгля
дзе пры далейшай iнтэграванай вытворчасцi (паевае i долевае тавары 
ства); аб'яднанне выключна .аднолькавых або фiксiраваных доляу 
першапачатковых узносау пры захаваннi гэтай велiчынi у нязменным 
выглядзе за кожным удзельнiкам прадпрыемства у працэсе далейшай 
сумеснай гасладарчай дзейнасцi (сумеснае прадпрыемства); злучэнне 
адн-олькавых або розных першапачатковых узносау пры умове павелi
чэння зыходных велiчынь на пэуны працэнт ад сумы атрыманага у пра
цэсе гаспадарання прыбытку (акцыянернае таварыства); укладанне 
сродкау у новую або ужо iснуючую вытворчасць пры неабавязковасцi 
далейшага працоунага удзелу у ёй i iнш. 

Сельскагаспадарчыя прадпрыемствы, заснаваныя на кааператыунай 
форме уласнасцi, могуць функцыянаваць у трох асноуных выглядах: 
а) калсктыунае прадпрыемства з калектыунай формай уласнасцi як 
новае юрыдычнае утварэнне са стратай прававага значэння папярэднiх 
вытворчых функцый i абавязкау яго удзельнiкау; б) сумесная гаспа
дарка (часовая або пастаянная) з iндывiдуальна-долсвай формай улас
насцi пры захаваннi права юрыдычнай асобы прадпрЬiемствамi-удзель
нiкамi i асноуных вытворчых функцый фiзiчнымi асобамi (шляхам 
аб'яднання толькi некаторых функцый i аперацый); ~) прадпрыемства з 
калектыуна-iндывiдуальнай (або прыватнай) формай уласнасцi як но
вае юрыдычнае фармiраванне пры захаваннi папярэднiх статуса i пра
воу удзельнiкау (сумесная вытворчасць, створаная на долевых пачат

ках, якая атрымала· самастойнасць) о 
Сельскагаспадарчыя кааператЫ!}Ы у сучасных умовах могуць узнi

каць рознымi шляхамiо Першы шлях- гэта трансфармацыя цяпераш
нiх калгасау i саугасау у кааператывы гарызантальнага тыпуо Члены 
такага кааператыву з'яуляюцца уласнiкамi сродкау вытворчасцi, пра
дукту калектыунай працы i дахода)r; J<iраунiцтва ажьщцяуляецца на 
дэмакратычных прынцыпах дэле.гiравання улады знiзу уверхо Наогул, 
кааператыу з'яуляецца незалежнай, самакiраунiчай гасnадарча-разлi
ковай арганiзацыяйо 

Стварэнне такiх кааператывау часта абумоулена надзяленнем il 
членау доляй маёмасцi i зямельнымi участкамi (напрыклад, па душа
вой норме i працоунаму укладу у грамадскую гаспадарку за гады пра
цы) о Вызначэнне укладау член ау буйных калектыуных гаспадарак у 
стварэнне вытворчых фондау, вiдаць, набывае эканамiчны сэнс о Яно 
накiравана на аднауленне персанiфiкаванай уласнасцi на маёмасць, 
развiвае гаспадарскiя адносiны працаунiкоу да калектыунай уласнасцi, 
ператварае членау прадпрыем:ствау у сууласнiкау, дапауняе асабiстую 
эканамiчную зацiкауленасць пачуццём адказнасцi за умацаванне гра
мадскай вытворчасцiо Разам з тьrм замацаванне за членамi ка.hектыу
ных гаснадарак надзельнай зямлi немэтазгоднаео Калi надзелы вызна
чьщь у натуры, то гэта выклiча узнiкненне складзнай сiстэмы землеупа
радкавання, церазпалосiцу, частыя зямельныя пераразмеркаваннi, 
цяжкасцi у грэмадскай вытворчасцi. Замацаваннс ж за членамi калек
тыну некаторай абстрактнай плошчы (замест фактычнага зямельнага 
участка) мала што зменiць у традьщыйных вытворчых адносiнах i рэ
альна не пауплывае на эканамiчныя вынiкi унутры irрадпрыемства. 

Такiм чынам, гарызантальны кааператыу не патрабуе у структуры 
калектыунага уладання абавязковага зямельнага паю членауо Аднак у 
выпадку выхаду работнiкау з сiстэмы калектыунай гаспадаркi i засна
вання уласнага прадпрыемства павiнны бьщь прадугледжаны прававыя 
гарантыi надзялсння зямлёй, для чаго зусiм не патрэбна наяунасць 
першаnачатковага замацавання за iмi надзелау. 
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Ператварэнне сучасных грамадскiх гаснадарак у кааператывы 
ускладняецца ix велiзарнымi памерамi: у сярэднiм па рэспублiцы у· ад
ным калгасе занята 417, у адным саугасе- 367 чалавек. У такiх калек
тывах практычна вельмi цяжка арганiзаваць сiстэму гаспадарання па 
тыпе прамой дэмакратыi. Прымальная ·структура кiравання унутры 
буйнога гарызантальнага кааператыва патрабуе ст~арэння спецыфiч
нага матывацыйнага механiзма, якi спалучае iндывiдуальную i агуль
нагаспадарчую зацiкауленасць. Пры вялiкай колькасцi _ працаунiкоу 
калектыуныя вынiкi вытворчасцi апасродкавана залежаць ад iндывiду
альных намаганняу кожнага,, каардынацыi вытворчых функцый i апе
рацый, кантролю за работамi i тым самым яны шмат у чым губляюць 
сваё стымулюючае уздзеянне. 

Такiм чынам, пры трансфармацыi традьщыйных калгасау i ·саугасау 
у кааператыуныя сельскагаспадарчыя прадпрыемствы патрэбна руплi
вая падрыхтоучая праца: вызначэнне памеру, саставу i функцЬiй пер
шасных падраздзяленняу i працоуных калектывау, наладжванне эфек
тыуных сувязяу, выкарыстанне дзейснай сiстэмы стымулявання, высо
кая адказна.сць за абавязкi, н-адзейнасць дагаворных або кантрактных 
узаемаадносiн i г. д. Напэуна, у структур.ЬI сельскагаспадарчых каапе
ратыуных аб'яднанняу такага тыпу узнiкнуць самастойныя кааператыу
ныя арганiзацыi i сялянска-фермерскiя гаспадаркi па канкрэтных на
прамках вытворчасцi, якiя, дасягнуушы пэунай ступенi эканамiчнага 
ста·наулення, •стануць дамагацца юрыдычнай незалежнасцi. 

Другi шлях- утварэнне дробнагрупавых сельскагасrtадарчых каа
ператывау (таварыствау, арцеляу, сучасных гаспадарак). Па сутнасцi, 
дробныя кааператыуныя арганiзацыi таксама уяуляюць сабой разнавiд
насць калектыуных гаспадарак. Але калi у першым выпадку яны з'яуля
юцца вынiкам пераутварэння на кааператыуных пачатках ужо iснуючых 
буйных грамадскiх прадпрыемств~у. то тут невялiкая група лю
дзей, якiя дамовiлiся памiж сабой (падабралiся па квалiфiкацыi, зацi
кауленасцi, мэтах i iнш.), на узятых у калектыунае карыставне або у 
арэнду зямлi i вытворчых памяшканнях утварае новую гаспадарку. 

Але галоунае заключаецца не у спосабе стварэння гаспадаркi i !ie у 
яе памерах. Выразнай асаблiвасцю дробнагрупавых кааператывау з'яу:
ляецца ix арганiзацыйная мабi.Jiьна.сць, прыстасаванасць да умоу гас
падарання, арыентацыя на рынак i запатрабаваннi спажыуцоу,, адзiн
ства мэтау, згуртаванасць, зацir<ауленасць у высокiх канчатковых вы
нiках. Аднак дробнагрупавыя кааператывы практыкуюць пераважна 
непрацяглыя па тэрмiнах гаспадарчыя дагаворы (большасць ·ix заклю
чаецца не больш чым на пяць гадоу) i адносна часта разбураюцца i 
трансфармуюцца у самастойныя сялянска-фермерскiя гаспадаркi. 
Асноунай прычЬiнай параунальнай няустойлiвасцi дробнагрупавых ка
лектывау з'яуляецца ускладненне асабiстых адносiн ix удзельнiкау у 
сувязi з узмацненнем агульнага эканамiчнага стану гаспадарак. 

Iмкненне працаунiкоу да аб'яднання у малы сельскагаспадарчы ка
лектыу абумоулена складанасцю гаспадарання як у буйноii, так i iнды
вiдуальнай гаспадарцы. Гэта недахоп сродкау, адсутнасць адпаведнай 
тэхнiкi, неуладкаванасць грамадскай гаспадаркi, адсутнасць вопыту 
i навыкау iндывiдуальнай прадпрымальнiцкай працы. Невялiкi згурта
ваны творчы калектыу мажа сам размяркоуваць сродкi вытворчасцi i 
прадукты працоунай дзейнасцi; яму лягчэй дзейнiчаць у адп аведнасцi 
з зацiкауленасцю кожнага чалавека. У iм хутчэй таксама павышаюцца 
даходы. 

- Трэцi шлях- фармiраванне кааператыуных гасп~дараr< па rыr:e 
партнёрства (таварыства). Гэта форма кааператывау мажа р а спау
сюджвацц~ пераважна у •структуры сялянска-фермерскiх, сяыейных, 
сямейна-сваяцкiх i дробнагрупавых гаспадарак, дзе зnмест аднаасоб
нага уладання практыкуецца раунапраунае сууладанне ycix пастаявна 
занятых працаунiкоу. Разам з тым, напэуна, будуць стварацца каапе-
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ратьшы i таварыствы, заснаваныя на злучэннi iндьшiдуальных i .сямей
ных сялянска-фермерскiх гаспадарак . Колькасць членау п а ртнёрствау 
або таварыствау, паводле вопыту замежных кр а iн, можа складаць два
пяць чалавек. У адрозненне ад дробнагрупавых сельскагаспадарчых 
кааперат.Ьiвау партнёрствы i таварыствы, як i сялянска-фермерскiя гас
падаркi, з'яуляюцца даволi устойлiвай формай гаспадарання. Яны ха
рактарызуюцца высокiмi эфектыунасцю i манеуранасцю , фармiруюцца 
у асноуным на сваяцкiх адносiнах, ствараюцца у сувязi з неабходнасцю 
аб'яднання сродкау, захавання правоу у аднолькавым карыстаннi су
меснай маёмасцю i раунапрауным размеркаваннем даходау, а таксама 
адказнасцi за вьшiкi гаспадарання. У некаторых вьшадках прычьшай 
можа бьщь неабходнасць размеркавання прыбыткау памiж самастой
нымi партнёрамi з мэтай памяншэння ставак падаткавых выплат (з iн
дьшiдуальнай сумы выплаты меншыя, чым з сумарнай), у другiх
спрашчэння парадку спадкаемнасцi маёмасцi, у трэцiх- стварэння 
асновы для паскарэння працэсу першапачатко13ага назапашвання капi
талу, у чацвёртых- квалiфiкаванага i прафесiйнага узаемадапаунення 
працаунiкоу, у пятых- атрыманне пра13оу партнёра спадкаемцамi, у 
якiх ёсць магчымасць i жаданне гаспадарьщь самастойна пры умове 
немэтазгоднасцi вылучэння часткi капiталу для аутанамнага гаспа-
дарчага уладкавання. · 

Чацвёр'ГЫ шлях- акцыянерныя кааператыуныя прадпрыемствы. 
Напэуна, гэты падыход будзе найбольш распаусюджаны у асяроддзi 
буйных сельскагаспадарчых прадпрыемствау--;- калгасау i саугасау, 
якiя iмкнуцца да кааператыунай арганiзаванасцi, а таксама сярод 
ужо iснуючых сельскагаспадарчых кааператывау розных тьшау . Так, 
шмат якiя калгасы i саугасы з iндустрыяльнай вытворчасцю немагчы
ма i немэтазгодна . падзяляць на шматлiкiя юрьrдычна незалежныя ка
аператыуныя фармiраваннi. У такiх · гаспадарках шмат фондау, не пры
стасаваных да вь!"карыстання у iндывiдуальным сектары: буйныя жы
вёлагадоучыя комплексы, птушкафабрыкi, магут11ая i· энергаёмiстая 
тэхнiка i г. д. 

Вырашыць· названую праблему магчыма двума спосабамi: 1) пера
утварыць буйныя прадпрыемствы прамысловага тыпу у кааператыу
ныя аб'яднаннi вьпворчых падраздзяленняу, якiя базiруюцца на iнтэг
раванай калектыунай гаспадарцы, без права юрыдычнага адасаблення 
першасных кааператывау. Аднак для пераадолення арганiзацыйнага 
фармалiзму i надання неабходнай зацiкауленасцi калектывам падраз
дзяленняу i наогул у эфектным сумесным гаспадараннi можна падзялiць 
вытворчыя фонды памiж працаунiкамi, вызначьщь парадак доле
вага удзелу членау у калектыунай вытв·орчасцi i фармiр'аваць акцыя
нерны капiтал з улiкам яго аднаулення j выплаты дывiдзендау па вынi
ках гаспадарчай дзейнасцi; 2) ·стварыць кааператыуна-калектыуную 
або кааператыуна-грамадскую гаспадарку, калi частка падраздзялен
няу атрымлiвае статус самастайных кааператыуных фармiраванняу , а 
другая- са сферы буйной грамадскай вытворчасцi- працягвае гаспа
дарыць калектыуна. Але разам яны утвараюць аб'яднанне з рознымi 
формамi уласна.сцi i гаспадарання, евабодай арганiзацыйных фармiра
ванняу, эканамiчных i iнтэграцыйных сувязяу. 

Частка падраздзяленняу можа атрымаць юрыдычны статус неза
лежных кааператывау, але будзе працягваць эканамiчнае супрацоунiцт
ва з iншымi падраздзяленнямi, у тым лiку i з тымi, хто працуе н а гра
мадска-калектыуных пачатках. Аб'яднанне наогул i падраздзяленнi 
паасобку могуць практьшаваць акцыянерную форму уласнасцi i пера
размяркоуваць акцыi памiж грамадскiмi, калектыунымi i кааператыу
нымi падраздзяленнямi унутры прадпрыемства, фармiруючы тым са мым 
змешаны капiтал i узмацняючы эканамiчныя сувязi i зацiкаулен а сць. 
Напрыклад, члены самастойнага кааператыунага падраздзялення мо
rуць мець акцыi rрамадскiх i . калектыуных падраздзяленняу i наогул 
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акцыi сумесвай маёмасцi (прадпрыемства), а працауНJю грамадска
калектыуных фармiраванняу- акцыi аб'яднання i кааператыуных пад-
раздзяленняу. · 

Пяты шлях- стварэнне сумесных (кааператыуных, долевых, пае
вых) прадпрыемствау у галiне вытворчасцi, перапрацоукi i рэалiзацыi 
прадукцыi, забеспячэння рэсурсамi, будаунiцтва, рамонту i г. д. Захоу
ваючы права юрыдычнай асобы, прадпрыемствы i гаспадаркi (у тым 
лiку i кааператыуныя) могуць аб'яднаць капiталы, рэсурсы i стварыць 
сумесныя арганiзацыi (з правам i без права наступнага атрымання ста
туса юрыдычнай асобы, часавыя i пастаянныя) на долевых .i паевых 
пачатках з утварэннем змешанай iндьшiдуальна-прыватна-калектыунай 
формы уласнасцi пры умовах дэлегiравання iм некаторых сваiх функ
цый. Даходы гэтых сумесных прадпрыемствау могуць размяркоувацца 
па ступенi удзелу у ix стварэннi. Асноуная мэта дзейнасцi сумесных 
гаспадарак- палепшыць умовы функцыянавання прадпрыемствау-за
снавальнiкау, кааперыраваць некаторыя працаёмiстыя другарадныя 
функцыi (якiя патрабуюць калектыунага вырашэння), засяродзiць ува
гу на якасным вьшананнi асноуных абавязкау. 

Разгледжаныя тыпы кааператыуных сельскагаспадарчых прадпры
емствау з'яулЯ)оцца найбольш верагоднымi у структуры новага аграр
нага механiзма, хоць гэтым, зразумела, не вычэрпваецца шматстай
насць кааператыуных формау гаспадарання. Карыснасць ycix названых 
форм пацвярджае замежны i айчынны вопыт. Прыхiльнасць да гары
зантальнай арганiзацыi, нескладанасць у кiраваннi, поунае i эфектыу
нае выкарыстанне унутраных i знешнiх магчымасцяу вытворчасцi, пры
ста·саванасць да умоу гаспадарання сведчаць пра ix . мэтазгоднасць i 
эфектыунасць. Пры ix распаусЮджаннi знiкае неабходнасць радыкаль
нага разбурэння iснуючых структур. На кааператывы названых тыпау 
лёrк.а уплываюць эканамiчныя рычагi рэгулявання выrворчай дзейнас
цi. Да недахопау кааператыунай арганiзацыi належьщь толькi тое, што 
калегiяльнасць вырашэння гаспадарчых пытанняу адносна менш рухо
мая, чым iндывiдуальная практыка, а неабходнасць узгаднення думак 
ускладняе прыняцце канчатковых рашэнняу, хоць пры гэтым эфектыу
насць сумесных дзеянняу больш поуна адпавядае зменлiвай эканамiч
най кан'юнктуры. 

Пры узмацненнi рынкавых адносiн выяуляюцца тэндэнцыi да пера
ходу ад буйных кааператыуна-калектыуных прадпрыемствау да больш 
дробных па памерах зямельнай плошчы i аб'ёмах вытворчасцi, лепш 
збалансаваных па рэсурсах. Яны больш поуна улiчваюць запатрабаван
нi спажыуцоу i арыентуюцца на умовы рынку. Калектыуныя прадпрыем
ствы, абдзяржауленыя пад уздзеяннем жорсткага цэнтралiзавана-адмi
нiстрацыйнага кiравання, вяртаюцца да сваiх зыходных I<ааператЬiу
ных пачаткау. Побач з гЭтьтм узмацняецца iмкненне прадпрысмствау да 
кааперацыi i iнтэграцыi асобных вытворчых i абслуговых функць1й пры 
захаваннi сваёй юрьщычнай самастойнасцi. У вынiку гэтага з'яуляюцца 
розныя аб'яднаннi, пасрэднiцкiя фiрмы, асацыяцыi i г. д., якiя працуюць 
на камерцыйных пачатках, накiраваныя у асноуным на стварэнне больш 
спрыяльных умоу для вытворчасцi асноуным прадпрыемствам. 

Асаблiвае месца у сiстэме кааперацыi належыць кааператыунай ар
ганiзацыi сялянскiх гаспадарак. · Аналiз практыкi сведчьщь ПJ:5а тое, 
што сялянска-фер~ерскiя гаспадаркi не могуць эфектыуна функцыяна
nаць, не аб'яднаушы шматлiкiх функцый i работ на кааператыуных на
чатках. Не iнтэграваушы умоу, яны не здольны вытрымаць спаборнасць 
i канкурэнцыю з !{аапераванымi i буйнымi гаспадаркамi за спажыуца i 
рынкi .збыту, мадэрнiзацыю гаспадаркi i рэсурсазабеспячэнне, якасць 
прадукцыi i забеспячэнне неабходнай рэнтабельнасцi i г. д. 

Даследа ван!Ji дазваляюць вызначыць наступную схему развiцця 
кааперацыi: арганiзацыя самастойнай сялянскай або фермерекай гас
падаркi-+прымiтыуныя вiды кааперацыi, калi асноуныя паrрэбы сялян 
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заключаюцца у набьщцi зямлi, тэхнiю 1 iншых сродкау, а ка'апераванне 
ажьщцяуляецца дзякуючы вымушанай залежнасцi сялянска-фермерскiх 
гасладарак ад iснуючай сiстэмы гаспадарання, якая па-ранейшаму ва
лодае yciмi або асноунымi вiдамi рэсурсау i матэрыяльных сродкау i 
кантралюе збыт прадукцыi-+пераходныя формы, калi сялянска-фер
мерскiя гаспадаркi аб'ядноуваюцца памiж сабой для аховы сваiх пра
воу у забеспячэннi рэсурсау, перапрацоуцы i збьще вытворчай прадук
цыL-+развiваюцца формы, калi назiраецца працэс дыферэнцыяцыi i 
спецыялiзацыi сялянскiх гасладарак унутры утвораных аб'яднанняу-+ 
развiтыя формы, калi аб'яднанне сялянска-фермерскiх гасладарак ад
бываецца па прадукцыйным тыпе (саюз, асацыяцыя або аб'яднанне 
вытворцау малака, сыру, масла, мя.сных вырабау i г. д.), у сувязi з чым 
сумеснымi намаганнямi ажьщцяуляецца паглыбленая пер апрацоука i 
пастаука на рынак аднаго або некалькi асноуных прадуктау i адпавед
на фармiруецца спецыялiзацыя матэрыяльна-тэхнiчнай базы таваравы
творцау-+вышэйшыя формы, калi утвараецца незалежная i аутаномная 
сiстэма гаспадарання, пачынаючы ад забеспячэння рэсурсамi (уключа 
ючы ix частковую вытворчасць) да перапрацоукi i рэалiзаЦыi прадук
ц:ыi, што характарызуе сабой усю вытворча-эканамiчную iнфраструкту
ру (малы сектар аграрнай эканомiкi). Сюды могуць уваходзiць не толь· 
кi сялянскiя гаспадаркi i кааператывы, але i асацыяцыi, саюзы, аб'яд
наннi, фiрмы, камбiнаты i iнш. 

Цяперашняму этапу развiцця сялянскай кааперацыi у нашай рэс
публiцы у некаторай ступенi адпавядаюць тры першыя яе формы. Так, 
паусюдна адбьшасцца станауленне самастайных гаспадарак. Але яны 
залежаць ад iснуючых кiраунiцка-бюракратычных структур i мана
польнай сiстэмы калгасна-саугаснай вытворчасцi. Атрыманне зямлi, 
матэрыяльна-тэхнiчн,ых сродкау i рэсурсау залежьщь ад суб'ектывiсц
кiх рашэнняу мясцовых органау кiравання, а рэалiзацыя прадукцыi 
ажьщцяуляецца s· асноуным на умовах арэндадацеляу, пастаушчыкоу 
рэсурсау i матэрыялау. Толькi у некаторых рэгiёнах (напрыклад, Пры
балтыйскiм) каапераванне уступiла у стадыю пераходных формау раз
вiцця: незалежныя гасладары аб'яднаны у самастойн.ыя саюзы i асацы
яцыi i арганiзуюць забеспячэнне iснуючымi рэсурсамi, перапрацоуку i 
рэалiзацыю прадукцыi. 

Аднак дзейнасць нi адной рэгiянальнай асацыяцыi пакуль што не 
адпавядае nрьшцыпам развiтой каапераванай арганiзацыi: добраахвот
насцi уступлення у кааператьrвы, незалежнасцi руху, дэмакратычнасцi 
кiравання, адкрытаму характару арганiзацыi. У цяперашнiх умовах 
rэтыя прынцыпы неабходна дапоунiць яшчэ i такiмi, як арганiзацыя 
ларытэтнага тавараабмену i вальнага гандлю, незалежнасць рэсурса
забеспячэння; эканамiчнае i юрыдычнае раунапрауе ycix форм гаспада
рання; самастойны выбар партнёрау па кантрактных абавязацсльствах; 
добраахвотнае уступленне ва узаемаадносiны, самастойны выбар кана
лау рэалiзацыi прадукцыi; самастойнасць гаспадарання, гарантзваная 
заканадауствам; адвольныя утварэнне i лiквiдацыя арганtзацый; ары
ентацыя на rrаказчыкi аптымальнага гаспадарання. 

Характэрна, што гэтыя прынцыпы адпавядаюць мiжнар,одным па
трабаванням. Так, асноунымi прынцыпамi сельскагаспадарчай каапе
рацыi, як рэкамендуецца Мiжнародным кааператыуным саюзам, павiн
ны быць добраахвотнасць уваходжання у кааператыуныя структуры i 
.ix адкрытасць у адносiнах да патэнцыяльных удзельнiкау; дэмакратызм 
у кiраваннi кааператыунымi прадпрыемствамi (выбарнасць кiраунiцтва, 
радыкальвыя правы ycix асоб- членау сельскаrаспадарчых каапера
тывау), налiчэнне працэнтау па укладах удзельнiкау у асноуны капi
тал кааператыунаrа прадпрыемства; размеркаванне прыбытку (страт) 
памiж удзельнiкамi кааперацыi па ix укладу або у развiццё гасладар
чай дзейна.сцi кааператыву, або у абслуrоуванне сельскагаспадарчай 
вытворчасцi, або праnарцыянальна аб'ёмам ix вытворчасцi у каапера-
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тыве; садзейнiчанне кааператыва павышэнню квалiфiкацыi сваiх чле
нау i узроуню ix падрыхтоукi для працы у сiстэме кааперацыi; супра
цоунiцтва кааператывау на рэriянальным, дзяржауным i мiжнародным 
узроунях. 

Магчымасцi кааператывау, як сведчьщь вопыт замежных кампанiй, 
залежаць ад ная)•насцi iнфармацыi аб становiшчы на рынках, узроуню · 
дьшерсiфiкацыi вытворчасцi, каардынацыi банкаускай працы i iншых 
фактарау. Высокi узровень рыначнай канкурэнцыi актуалiзуе для кан
крэтных сельскагаспадарчых . кааператывау вырашэнне праблемы 

структурнай перабудевы вьпворчасцi. Адзначым, што функць1янаванне 
шматлiкiх кааператывау, ix аб'яднанняу i саюзау за мяжой галоунай 
мэтай ставiць стварэнне спрыяльных умоу гаспадарання для сваiх чле
нау i зусiм не заусёды максiмiзацыю прыбытку. Маецца на увазе, што 
максiмiзацыя прыбытку- гэта функцыя капiталiстычных прадпрыем
ствау i арганiзацый, а не кааператыун.Ьiх. 

Вывады 

1. Сэнс кааперацыi заключаецца у тым, каб, не разбураючы першас
ныя i асноуныя вытворчыя звеннi (а менавiта працоуныя сялянска-фер
мерскiя i калектыуныя гаспадаркi), аб'яднаць шматлiкiя работы i 
функцыi, зрабiць ix эфектыунымi. 

2. Кааперацыя ___:_ гэта саюз, i члены яго застаюцца самастойнымi i 
юрыдычна незалежнымi. _ 

3. Аб'ядноуваецца толькi тая частка вытворчасцi або работ, дз~ буй
ная арганiзацыя мае перавагу перад дробнай. 

4. Пры развiццi вытворчасцi кааперацыi падляrаюць усё новыя i но
выя функцыi. Яна перабудоувае раз'яднаныя . гаспадаркi у вышэйшыя 
формы грамадскай гаспадаркi. 

5. Сялянская кааперацыя не супрацьпастауленне i падмена iсную
чай буйной сельскагаспадарчай вьпворчасцi, а яе дапауненне. Яна аб
слугоувае пераважна працаёмiстыя i адсталыя галiны i павышае агуль
ную эфектыунасць сельекай гаспадаркi i толькi прэтэндуе на рауна· 
прауе у сiстэме разнастайнасцi форм гаспадарання. 

6. Кааперацыя грунтуецца на прадпрымальнасцi, спаборнасцi, ры
зыцы, i таму поспех справы залежьщь ад асобных працаунiкоу, якiя 
спадзяюцца толькi на сваю працу i будуюць сваю дзейнасць на сама
акупнасцi. 

' 7. Працоуная кааперацыя не прымае вертыкальных структур, якiя 
служаць для умацавання адмiнiстрацыйнай распарадчасцi, а арыента
вана на гарызантальныя аб'яднаннi, заснаваныя на партнёрс:rве, та.ва
рыскасцi, раунапрауi, самакiраваннi. Такiм чынам, эфектыунасць, рэ
сурсазберагальнасць, высокая акупнасць з'яуляюцца найважнейшымi 
крытэрыямi ацэнкi вынiкау сялянскай кааперацыi. 

8. Працоуная кааперацыя выключае дармовае iнвеставанне, ажьщ
цяуляе укладаннi за кошт уласных накапленняу, садзейнiчае хуткаму 
укараненню прагрэсiуньrх рашэнняу. Д.тiя яе характэрны гнуткасць, ма
бiльнасць, аптымальнасць. 

9. Бытворчая кааперацыя з'яуляецца першаасновай развiцця ycix 
вiдау i форм сельскагаспадарчай i прамысловай каапсрацыi, якisr у цэ~ 
лым утвараюць iнфраструктурны комплекс. Яна выключае манапалiза
цыю сферы гаспадарчай дзейнасцi. 
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