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У рэслублiцы налiчваецца больш за 230 жывёлагадоучых комллексау 
ш1 вытворчасцi ялавiчыны i свiнiны, значная частка якiх з nункту по
гляду забесnячэння рэсурсамi функцыянуе на аснове мiжгасnадарчай 
каалерацыi. У 1991 г. у ix выраблена 18% ялавiчыны i 69% свiнiны, 
атрыманых у грамадскiм сектары. Эфектыунасць вытворчасцi тут у 
1,5-2 разы больш высокая, чым у сярэднiм па калгасах i саугасах 
АПК. Аднак вытворчыя магутнасцi выкарыстоуваrоцца толькi на 60-
70%. Асноуная прычына - парушэнне гасnадарчых сувязяу. Дастатко
ва адзнаqьщь, што у 1991 г. у nараунаннi з 1989 г. nастаукi маладняку 
буйной рагатай жывёлы гаспадаркамi-удзельнiцамi на комплексы па 
вытворчасцi ялавiчыны скарацiлiся на 24%, а ix доля у агульнай коль
касцi выдаткаваных канцэнтраваных кармоу склала толькi 1,5%. 

Гэта адбываецца галоуным чынам па той лрычыне, што будаунiцтва 
комnлексау i стварэнне на ix базе у большасцi выладкау мiжгасладар
чых фармiраванняу здзяйснялiся з ларушэннем лрынцылау добраахвот
насцi, без удзелу nартнёрау у стварэннi сумесных фондау i змянення 
ix галiновай структуры у бок вытворчасцi неnрафiлrоrочых вiдау пра
дукцыi, а таксама размежзвания эканамiчнай адказнасцi за развiццё 
кааперацыi. 

Аднауленне кааператыуных асноу вытворчасцi (рэiнтэграцыя) з'яу
ляецца магчымым, на наш логляд, з даnамогай выкарыстання акцыя
нерных адносiн. Гэта звязана, na-nepшae, з разнастайнасцю, гiбкасцю 
i унiверсальнасцrо такiх адносiн, што дазваляе ху1:ка сканцэнтраваць 
неабходныя рэсурсы за кошт самых розных 1<РЫНiц, nрыцягнуць да 
удзелу у вырашэннi той або iншай nраблемы максiмальную колькасць 
зацiкауленых асоб; па-другое, лры акцыянернай форме адiносiн дася
гаецца nажаданая· iнтэграцыя эканамiчных iнтарэсау узаемадзеючых 
лрадлрыемствау шляхам устанаулення nростай i лёгказразумелай лра
мой залежнасцi велiчынi дывiдэндау ад канчатковага вынiку сумеснай 
дзейнасцi. 

Прынцыловай леравагай акцыянерных формау развiцця iнтэграцый
нрrх тэндэнцы.й з'яуляюцца, на наш погляд, кааператыуныя асновы. 
Аналагiчна таму, як у працэсе непасрэдна вытворчасцi спецыфiка аг
рарных адносiн абумоулiвае неабходнасць кааператыуных формау гас
nадаркi тым, што nраца работнiка-уласнiка з'яуляецца больш эфектыу

·най, чым лраца наймiта, фармiраванне акцыянернай уласнасцi можа 
таксама забяслечыць больш высокую ступень зацiкауленасцi у вынiках 
ажыццяуляемай дзейнасцi. 

Па сутнасцi, акцыянерныя адносiны - гэта слецыфiчная рэалiза-
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цыя каанератыунага nрынцыnу 5·.паснасцi на мiжгасnадарчым узроунi. 
Абумоу.1еная гэтым узроунем неабходнасць фармалiзацыi {у выглядзе 
каштоуных nаnер-акцый) мснавiта i складас гэтую сnе1~ыфiчнасць. ' 

Стварэнне акцыянерных таварыствау па вытоорчасцi ялавiчыны i 
свiнiны можа адбывацца двума шляхамi. 

l. Аб'яднанне сродкау заснавальнiкау пры захаваннi поунай сама· 
стойнасцi удзельнiкау. У rэтым выпадку у асновс функцыянавання ак· 
цыянернага таварыства nавiнен ляжаць Дагавор nамiж заснавальнi· 
камi i Статут. У якасцi паю заснавальнiкау у сумесную вытворчасць 
могуць выстуnаць будынкi, збудаваннi, кармы, маладняк, грашавыя 
сродкi. Кошт маёмасцil якая уносiцца, вызн~чаецца сумссным рашэн· 
нем заснава.1ьнiкау таварыства, а уклад (пай) 1 ацэнены у вартасны!'>1 
выражэннi, складае долю заснавальнiкау у Статутным фондзе. Уяуля· 
ецца, што пры ацэнцы збожжа, маладняку, якiя пастауляюцца на комп· 
лексыl неабходна арыентавацца на сярэднiя рыначныя або закупачныя 
цэны; што ж датычьщь будынкау, збудавання)'- на нормы амартыза
цыi. Пры rэтым у якасцi )•кдаду гадаунага nрадnрысмства выстуnаюць 
таксама i бяrучыя выдаткi па комnлексу {аnлата работнiкау, якiя за
няты на абслугоуваннi жывё.t~ы, электраэнергiя, палiва i да т. п.) 1 na· 
мер якiх вызначаецца сходам заснавальнiкау таварыства. 

I Ia выдзеленую долю паю {укладу) заснавальнiк атрымлiвае ак· 
цыю. Акцыя дае права яе уладальнiку на атрыманне часткi даходу ад 
прыбытку акцыянернага таварыства i на удзе.1 у яго кiраваннi. 

Агульны намiнальны кошт выпушчаных акцый не павiнен· перавы· 
шаць памер Статутнага фонду, паколькi nавелiчэнне выпуску акцый 
nрыводзiць да таго, што nры адным i тым жа nрыбытку знiзяцца дывi· 
дэнды, якiя атрымдiваюцца па акцыях. 

II. Пераутварэнне дзеючых буйных комnJJексау у акцыянерныя лрад· 
nрыемствы. У гэтым варыянце мэтазгодна адрознiваць лрамыя (вы
кулныя) i адваротныя (дароуныя) акцыянерныя адносiны. Прамыя ак· 
цыянерныя адносiны лрадугледжваюць неnасрэднас унясенне юрыдыч
нымi асобамi rрашовых сродкау з мэтай выкуnу маемасцi комnлексу. 
Адваротныя (дароуныя) акцыянерныя адносiны азначаюць выдачу 
юрыдычным асабам на выдзеленую долю {nай) акцый i вызначэнне за 
iмi nрава уласнасцi на лай. 

Механiзм лераутварэння комnлексау у акцыянерныя прадлрыемст
вы заключаецца у вызначэннi кошту маёмасцi комnлексу, фармiраваннi 
Статутнага фонду, выnуску акцый, ларадку ix набыцця. 

Рэrуляванне акцыянерных адносiн - адна з найбольш складаных 
nраблем. Яна абумоулена лерш за усё тымl што сам nрацэс каалера· 
вання лрадnрыемствау аб'ектыуна прыводзiць да узмацнення вытвор· 
чых сувязяу i неабходнасцi удасканальвання адносiн nамiж заснаваль· 
нiкамi сумеснай вытворчасцi. 

Сувязi ва умовах каалерацыi можна аб'яднаць у тры грулы: арганi· 
зацыйна·кiраунiцкiя 1 вытворча-тэхналаriчныя i фiнансава-эканамiчныя. 
Яны ахоплiваюць усе стадыi каапераванай вытворчасцi - ад лрыняц
ця рашэння аб сумесным суnрацоунiцтве да заканчэння размеркзвания 

атрыманых вынiкау. 
Сутиасць механiзма рэгулявання эканамiчных адиосiн заключаецца 

ва устанау.t~еннi i паст(\янным падтрыманнi неабходнай nраnарцыя· 
нальнасцi ycix звёнау i элементау у ажыццяуленнi кааnераванай вы
творчасцi, накiраванай на забесnячэнне узаемавыгаднаrа удзелу лрад-
прыемствау ласля ix кааперацыi у сумесным супрацоунiцтве. . 

Арганiзацыйна·кiраунiцкiя сувязi адлюстроуваюць характар таюх 
эканамiчньrх адносiн кааnераваных прадnрыемствауl якiя узнiкаюць i 
фармiруюцца у працэсе абгрунтавания мэтазгоднасцi стварэння сумес· 
най вытворчасцi; вызначэння маrчымаrа складу удзельнiкау i ix вытвор
ча-тэхналаriчных функцый; лрыняцця рашэнняу nрадnрыемствамi аб 
до6раахвотным уступленнi у склад заснавальнiкау; раслрацоукi i за-
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цвярджэння актау i дакумента9 па функцыЯ11с!ваннi . сумеснай вытвор· 
часцi; утварэння дэмакратычвых органау самакiравання з выразным 
вызначэннем ix функцый; л.1анававня вытворчай дзейнасцi; устанау
.1ення прынцылау дагаворных адносiн i вызначэння зместу гасладарчых 
дагаворау, ларадку ix выканання; устанаулення i падтрымання сувязяу 
з забеспячэнцкiмi i нарыхтоучымi арганiзацыямi, абслугоуваючымi, 
лерапрацоуваючымi i iншымi прадпрысмствамi; ажыццяулення апера
тыунага кiравання сумеснай вытворчасцю. 

Вытворча-тэхналагiчныя сувязi развiваюцца у nрацэсе абгрунтаван
ня парадку i умоу фармiравання Статутнага фонду; вызначэння умо9 
i арганiзацыi забесnячэння неабходнага натуральна-рэчавага удзелу 
прадпрыемствау у тэхвалагiчным цык.1е сумеснаl1 вытворчасцi ш.1tяхам 
перадачы матэрыяльных рэсурсау (маладняку, кармо}·); ажыццяу.1ен
ня вытворча-гасnадарчай дзейнасцi па выкананнi абавязкау лерад за
снавальнiкамi; арганiзацыi рэалiзацыi. 

Фiнансава-эканамiчньrя сувязi функцыянуюць у працэсе вызначэння 
ламерау долевых укладанняу у сумесную вытворчасць; раслрацоукi i 
выкарыстання цэнавага механiзму' лры функцыянаваннi вытворчасцi; 
абгрунтавання метадау размеркзвания дывiдэндау. 

I<арацей кажучы, у дзейнасцi акцыянернай вытворчасцi пастаянна 
рэгулюецца удзел лрадпрыемствау у сумеснай дзейнасцi, з аднаго боку, 
i размеркаваннi прыбытку- з другога. 

Практыка сведчыць, што пры рэгуляваннi эканамiчных адносiн лрад
nрыемствау пры ix кааnерацыi неабходна строга прытрымлiвацца на- 1 

стуnных асноуных прынцыnау: забеспячэнне дзейнасцi сумеснай вы
творчасцi на аснове лоунага гасладарчага paзJJiкy i самафiнансавання, 
матэрыяльнай зацiкауленасцi i адказнасцi заснавальнiкау пры заха
ваннi ix гасладарчай самастойнасцi i правоу юрыдычнай асобы; развiц
цё дэмакратычных формау гасnадарання, самакiравання i эканамiчных 
метадау кiравання каапераванай вытворчасцю; удзеJJ каапераваных 
прадлрыемствау у сумесным сулрацоунiцтве на раунапрауна-дагавор
ных асновах, стварэнне неабходных арганiзацыйна-эканамiчных умоу 
для выканання у вызначаныя тэрмiны дагаворных абавязкау. 

У акцыянерных адносiнах пры мiжгаспадарчай кааперацыi вызна
чальным павiнен быць ладзе.Л эканамiчнай адказнасцi памiж партнёра
мi за развiццё сумеснай вытворчасцi. У адлаведнасцi з рознымi вары
янтамi размежзвания адказнасцi можа iснаваць нскалькi мадэляу гас
падарча-разлiковых адносiн. Першы варыянт- гэта поуная адказнасць 
заснавальнiкау за расшыранае узнауленне асноуных i абаротных фон
дау, другi- змешаная адказнасць, кал i заснавальнiкi адказваюць за 
nершапачатковыя укладаннi у вытворчыя i невытворчыя фонды, а за 
наступнас назапашванне адказвае ужо галаунос прадпрыемства. Згод
на з трэцiм варыянтам, прадуrJiеджваецца таксама змешаная адказ
насць, аднак заснавальнiкi адказваюць як за першапачатковыя укла
даннi у вытворчыя i невытворчыя фонды, так i за вытворчыя назалаш
ваннi, а на галаунос прадпрыемства ускладаецца адказнасць толькi за 
невытворчыя фонды. 

Пры трэцiм варыянце размежзвания адказнасцi заснавальнiкау пры
~аецца канчатковае рашэнне аб мэтазгоднасцi пашырэння сумесвай 
вытворчасцi. I<aлi ж развiццё вытворчасцi пачнс фiнансаваць толькi 
галаунос лрадnрьrемства, яно, безумоуна, будзе iмкнуцца да самараз
вiцця, нават калi rэта суnярэчыць iнтарэсам iншых заснавальнiкау. 
Укладаннi ж у развiццё невытворчай сферы з'яуляюцца моцным экана
мiчным стымулам, з nрычыны чаго будаунiцтва сацыяльных аб'ектау 
мэтазгодна паставiць у залсжнасць ад даходу гэтага прадпрыемства. 

У адпаведнасцi з трыма варыянтамi размежзвания ступснi экана
мiчнай адказнасцi вызначаюцца наступвыя мадэлi гаспадарчараэлiко
вых адносiн. Першая - гэта арэнда, калi калсктыу га.1а)•нога прад
прыемства нясе no}' ti)'IO эканамiчную адказнасць за акупнасць 6ягу•1ых 
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затрат, захаванасць маё'масцi i стварэнне даходу, якi забяспечвае пэу
ны узровень адлiчэнняу заснавальнiкам. Заснавальнiкi адказваюць за 
своечассвае якаснае забеспячэнне рэсурсамi. У гэтым выладку даход, 
што ластупае заснавальнiкам, вызначаецца велiчынёй ix затрат на ства
рэнне i развiццё сумесвай вытворчасцi i памерам прыбытку, якi трэба 
размеркаваць. Узаемаразлiкi ажьщцяуляюцца па дагаворнай цане за 
адзiнку рэсурсау у адлаведнасцi з долевым укладаннем у сумесную 
вытворчасць, што вызначаецца у пачатку тэхналагiчнага цыкла з на
ступнай карэкцiроукай (iндэксацыяй) у сувязi са змяненнем цэнау на 
прадукцыю прамысловага паходжання, ладаткау, плацяжоу, якiя аб'
ектыуна змяняюць сабекошт прадукцыi. 

Другi вiд гаспадарчаразлiковых адносiн партнёрау па кааперацыi 
можна назваць мадэллю «нарматыунай рэнтабельнасцi». У гэтым ва
рыянце заснавальнiкj вызначаюць неабходны узровень рэнтабельнасцi 
галаунога прадпрыемства ад сумесвай вытворчасцi i адпаведную масу 
прыбытку. Гаспадарчаразлiковы даход заснавальнiкау з'я)iляецца ас
таткам прыбытку, за выключэннем адлiчэнняу галауному прадпрыем
ству. Неабходны узровень рэнтабельнасцi - гэта яе мiнiмальны узро
вень, якi пры наяуных эканамiчных i сацыяльных умовах забяспечвае 
расшыранае узнауленне у зададзеных межах. 

У сучасных умовах гэтае пытанне можна вырашыць на аснове вы
значэння неабходнага ламеру гаспадарчаразлiковага даходу. Ен уяуляе 
сабой кошт валавой прадукцыi без улiку выдаткау на аллату кошту 
зрасходаваных сродкау вытворчасцi (без плацяжоу у дзяржбюджэт i 
адлiчэнняу вышэйстаячым арганiзацыям) i вяртанне пазык. Патрэбы у 
rаспадарчаразлiковым даходзе падзяляюцца на дзве часткi. Адна з ix 
вызначаецца колькасцю работнiкау, узроунем ix квалiфiкацыi i умовамi 
працы, якiм павiнен адпавядаць пэуны уqровень заработнай платы; 
nамерам неабходных фондау матэрЫяльнага заахвочвання звыш зара
ботнай платы i на сацыяльнае развiццё калектыву. Гэтая частка неаб
ходнага гаспадарчаразлiковага даходу вызначаецца у разлiку на адна
го сярэднег-адавога работнiка, занятага вытворчасцю прадукцыi, i на 
увесь яе аб'ём. Другая частка неабходнага гаспадарчаразлiковага .да
ходу абумоулена расшыраным узнауленнем асноуных вытворчых фон
дау. Памеры патрэб на гэтыя мэты выз!lачаюцца, з аднаго боку, тэм
памi i аб'ёмам павелiчэння вытворчасцi прадукцыi, а з другага -фон
даёмiстасцю гэтай прадукцыi. 

Для вылiчэння памеру неабхоДнага гаспадарчаразлiковага даходу 
можна карыстацца фор.мулай 

Г д = Зп + П + Фс + Пс Фп , 
с 

(1) 

дзе Г д- неабходны гаспадарчаразлiковы даход, тыс. руб.; Зп- зара
ботная плата, тыс. руб.; П- неабходны памер прэмiй з фонду матэры
яльнага заахвочаання, тыс. руб.; Фс- ламер фонду сацыяльнага раз
вiцця •. тыс. руб.; Пс- намечаны прырост прадукцыi пзунага вiду па 
сабекошце, тыс. руб.; Фn- нарматыуная патрэбнасць у асноуных аба
ротных фондах на адзiнку лрадукцыi (па сабекошце), руб. 

Калi да нарматыунаr.а узроуню гаспадарчаразлiковага даходу па га
лiне у цэлым дадаць усе вiды плацяжоу у бюджэт i адлiчэнняу ·ад пры
бытку, то атрыманая сума складзе памер неабходнага лрыбы:rку, а у 
працэнтах да сабекошту- норму неабходнай рэнтабельнасцi. 

Пры практычнай рэалiзацыi акцыянерных адносiн мэтазгодна пры
трымлiвацца наступнай паслядоунасцi. 

Этап 1. Вызначаецца памер дывiдэнду ад сумеснай вытворчасцi. 
Тут можна выкарыстаць два падыходы. Пры першым nадыходзе уся 
маса nрыбытку (nасля фармiравання сумесных фондау i адлiчэнняу 
галауному прадnрыемству) накiроуваецца для налiчэння дывiдэндау. 
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У rэтым выnадку nапярэднiя paз.'liкi за пастауляемыя рэсурсы ажыц
цяуляюцца na цэнах, якiя вызначаюцца сходам заснавальнiкау i выка
рыстоуваюцца nры ацэнцы долевых укладау у Статутны фонд. У дру
riм выпадку для налiчэння дывiдэндау выкарыстоуваецца то.r~ькi частка 
аrульнай масы прыбытку. Тут узаемаразлiкi за nастауляемыя рэсурсы 
ажьщцяуляюцца па даrаворнай цане з уключэннем у яе астатняrа па
меру nрыбытку. 

У першым выпадку ве.r~iчыня дывiдэнду можа быць вызначана па 
настуnнай формуде: 

др = В - 3-Пг-ФМ - ФР :__ РФ, (2} 

дзе В- выручка <Jд рэалiзацыi прадукцыi, тыс. руб.; 3 -затраты на 
вытворчасць сумеснай прадукцыi, тыс. руб.; Пr- маса nрыбытку rа
лауноrа прадпрыемства ад сумеснай дзейнасцi, тыс. руб.; ФМ- фонд 
матэрыяльнаrа заахвочвання, тыс. руб.; ФР- фонд развiцця акцыя
нернаrа таварыства, тыс. руб.; РФ- рэзервовы фонд, тыс. руб. 

Маса nрыбытку rала~ноrа nрадnрЬ!емства ад сумеснай вытворчасцi 
вызначаецца па формуле 

в . 
Пr = В--, 

к 
(3) 

дзе В -выручка ад рэалiзацыi nрадукцыi, тыс. руб.; к- каэфiцыент 
самаакупнасцi: 

р 
К= 1 +-, (4) 

100 
дзе Р- норма даходу rалаунога nрадnрыемства, %. 

У друriм выnадку nамер дывiдэнду вызначаецца па формуле 

В -3 -Пг- ФМ-ФР-РФ (5) 
др = п. 

100 

дзе П- велiчыня nрыбытку для налiчэння дывiдэндау, %. 
Этап 2. Абrрунтоуваюцца даrаворныя цэны на адзiнку пастауляе

мых рэсурсау. Для rэтаrа вызначаецца, якая маса размяркоуваемаrа 
даходу nрыпадае на l руб. долевага удзелу (укладу) у сумесную вы-
творчасць na формуле ' 

В - 3 - Пг- ФМ -ФР-РФ -ДР (б) 
ду = • 

д 

- дзе Д- долевы уклад у сумесную вытворчасць (Статутны фонд), тыс. 
руб. 

Даrаворная цана за 
лiчваецца па формуле 

кг жывой масы пастауляемаrа маладняку раз-

(7} 

дзе М- кошт адной rалавы маладняку (у ацэнцы па затратах на ат
рыманне nрыплоду i лрыросту да моманту рэалiзацыi на комnлекс у 
адnаведнасцi з тэхналоriяй, руб.*); Мж - жывая маса nастауляемага 
маладняку, ц; Г- колькасць nастауляемых rалоу. 

Даrаворная цана за l т збожжа, пастауляемага на комплекс, раз
лiчваецца na формуле 

• Затраты на атрыманнс nрыnлоду вызначаюцца па формуле 
З _ 2 (Эк- Cnr•) К 

11 - 12 311• 

(8} 

дзс з.- затраты на догляд кароу на працягу года, руб.; с •• - кошт пабочнай прадук
цыi, руб.; К- каэфiцыент затрат запускнога nсрыяду {0,7). 
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дзе 3 - збожжа у ацэнцы na дзеюча1'1 закуnачнаii цане, руб.; Ка- аб'ём 
nастауляемага -збожжа, ц. 

Этап 3. Вызначаецца iндывiдуа.1ьная ве.1iчыня дывiдэнду кожнага 
акцыянера. Для гэтага nершаnачаткова вызначаецца nераводны каэфi· 
цыент (велiчыня дывiдэнду на 1 руб. Статутнага фонду) 

Kn-= дв , (10) 
сф 

дзе дв- агульна я сума дывiдэнду, тыс. руб.; СФ- велiчыня Статутна· 
га фонду, тыс. руб. 

lндывiдуальная ве.1iчыня дывiдэнду i-га акцыянера вызначаецца nа
мнажэннем велiчынi яго Статутнага фонду (С;) на nераводны каэфi
цыент (Кn): 

( 11) 

Неаб~одна зауважыць, што выкананне дагаворных абавязацельст
вау i nоуны улiк iнтарэсау заснавальнiкау з'яуляюцца найважнейшай 
умовай эфектыунасцi акцыянерных адносiн. Лагавор nавiнен выстуnаць 
як сумеснае рашэнне заснавальнiкау, якое фармiруе вытворчую nрагра
му удзельнiкау кааnерацыi. 

Summary 

The paper considers material about jojnt-stock сотраnу in the sphere of beef and 
pig production оп the basic large complexes. 
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