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і ад на го асо ба га ат ра да пар ты за ны Мін шчы ны 
пры ма лі ак тыў ны ўдзел. Па Ба ра на віц кай воб-
лас ці гэ тыя ліч бы скла да юць: для бры гад (з 26 
дзе ю чых) – 3 і 3 ад па вед на, для асо бых ат ра-
даў (з 11) – дзве, ство ра ныя на Мін шчы не. Для 
Брэс цкай воб лас ці: па бры га дах (з 11) – дзве 
і ад на, па асо бых ат ра дах (з 27) – ад на і дзве 
ад па вед на. Па Ві лей скай воб лас ці: у ства рэн ні 
3 з 18 бры гад пар ты за ны Мін шчы ны пры ма лі 
ак тыў ны ўдзел, з 7 асо бых ат ра даў тут бы лі 
ство ра ны дзве. Па Пін скай воб лас ці: у фар мі-
ра ван ні ад ной з 7 бры гад пар ты за ны Мін шчы ны 
пры ма лі ак тыў ны ўдзел, быў ство ра ны адзін з 9 
асоб ных ат ра даў. Ак ра мя та го, пар ты за ны Мін-
шчы ны пры ня лі ўдзел у фар мі ра ван ні дзвюх з 
14 пар ты зан скіх бры гад, дзе ю чых у га ды Вя лі-
кай Ай чан най вай ны на тэ ры то рыі Па лес кай 
воб лас ці.

У цэ лым на тэ ры то рыі Мін шчы ны бы ло ство-
ра на 7 пар ты зан скіх бры гад і 11 асо бых ат ра-
даў, пас ля на кі ра ва ных у ін шыя воб лас ці Бе ла-
ру сі. Ак ра мя та го, у ства рэн ні яшчэ 12 бры гад і 
3 асо бых ат ра даў пры маў ся ак тыў ны ўдзел.

Та кім чы нам, у пе ры яд з са ка ві ка 1943 г. 
па лі пень 1944 г. пар ты зан скі рух ак тыў на рас-
паў сю джва ец ца з тэ ры то рыі Мін скай воб лас ці 
на су сед нія, га лоў ным чы нам у Бе лас тоц кую, 
Па лес кую, Ба ра на віц кую і Брэс цкую.

Та кім чы нам, мэ та на кі ра ва ная дзейнасць 
ЦК КП(б)Б, пад поль на га аб лас но га, ра ён ных 
пар тый ных і кам са мольс кіх ор га наў і ар га ні за-
цый, а таксама барацьба шмат лі кіх ты сяч пат-
ры ё таў у тыле ворага засведчыла тое, што Мін-
ская воб ласць ста ла най важ ней шым цэн трам 
ар га ні за цыі ан ты гер ман ска га суп ра ціў лен ня на 
ўсёй тэ ры то рыі Бе ла ру сі.
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Summary
Duringthe Great Patriotic Warguerrilla movemen-

tagainst Germaninvaders in Belarus was more power-
ful than in other territories of the Soviet Union occupied 
by the enemy. Figures tell own tale on this: on the terri-
tory of the Belorussian SSR during the years of invasion 
there were 213 active guerrilla brigades and 258 sepa-
rate regiments with total strength approximately 370000 
men, and somewhat 400000 men made so-calledguer-
rilla reserve. Fighting against the invaders was also con-
ducted by 70000 undergrounders. By the summer 1944 
(the beginning of the»Bagration»campaign) more than 
60 % of the territory had been cleaned up by the guer-
rillas. Belarus can be proudwithin its right of the hon-
orable name «guerilla republic». As the latest scien-
tific research and archival data show, in general a great 
impact to the enlargement of guerrilla activities against 
Germaninvaderswas made by the guerillas from Minsk 
and the region.

Пас ту піў у рэ дак цыю 12.04.2011 г.

УДК 94(476):35

В.І. Якаў чук,
док тар гіс та рыч ных на вук, да цэнт кафедры тэорыі і практыкі дзяржаўнага кіравання 
Інстытута дзяржаўнай службы Ака дэ міі кі ра ван ня пры Прэ зі дэн це Рэс пуб лі кі Бе ла русь;

А.В. Ман тур,
ва ен ны ка мі сар Гро дзен скай воб лас ці

ГІСТАРЫЧНЫАНАЛІЗІСУЧАСНЫЯПРАБЛЕМЫ
КАМПЛЕКТАВАННЯУЗБРОЕНЫХСІЛРЭСПУБЛІКІБЕЛАРУСЬ

Ана ліз вой наў і ўзбро е ных кан флік таў 
су час нас ці па ка заў, што яны ўяў ля юць 

са бой не толь кі ўзбро е ную ба раць бу, але і эка-
на міч нае спа бор ніц тва дзяр жаў, якое за ле жыць 
ад мнос тва фак та раў. Да лі ку ад ной са скла-

довых, што выз на ча е ва ен ную моц дзяр жа вы, 
ад но сяц ца люд скія рэ сур сы. Яны аказ ва юць 
пра мое ўздзе ян не на ва ен ныя маг чы мас ці суп-
раць бор ству ю чых ба коў і ў рэзультаце на ход і 
вынік уз бро е най ба раць бы. Коль касць кад ра-
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вых вой скаў і ва ен на-пад рых та ва ных рэ зер-
ваў, маг чы мас ці па паў нен ня Уз бро е ных сіл (да-
лей. – УС) і фар мі ра ван ня злу чэн няў і час цей 
рэ зер ву выз на ча юц ца са цы яль на-эка на міч-
най струк ту рай гра мад ства, коль кас цю і якас-
ным скла дам на сель ніц тва, яго ад но сі  на мі да 
ва ен на-па лі тыч на га кур су дзяр жа вы і да ар міі. 
Ма раль на-псі ха ла гіч ны стан і куль тур на-тэх-
ніч ны ўз ро вень люд скіх рэ сур саў не пас рэд на 
ад люс троў ва юц ца на ма раль ным ду ху вой ск і 
сту пе ні іх ба я вой га тоўнас ці. Люд скія рэ сур сы 
не пас рэд на ўплы ва юць на тэр мі ны ма бі лі за-
цый на га раз гор тван ня УС, іх га тоў насць да 
вя дзен ня ба я вых дзе ян няў, што ў наш час мае 
вык люч нае зна чэн не.

Та му ў су час ных умо вах, як ні ко лі ў мі ну лым, 
пат ра бу ец ца ра зум ны па ды ход да ра шэн ня 
пра бле мы сво е ча со вай пад рых тоў кі і эфек тыў-
на га вы ка рыс тан ня ў вай не люд скіх рэ сур саў. 
Для лю бой дзяр жа вы вель мі важ на мець ап роч 
кад ра вых УС пэў ны ма бі лі за цый ны рэ зерв, 
які мо жа быць вы ка рыс та ны для кам плек та-
ван ня УС пры пе ра хо дзе з мір на га на ва ен ны 
час і па паў нен ня страт пад час вя дзен ня ва ен-
ных дзе ян няў. Так, нап рык лад, ЗША, якія ма юць 
двух міль ён ную пра фе сій ную ар мію, бы лі вы му-
ша ны для ра шэн ня сва іх ва ен на-стра тэ гіч ных 
за дач у зо не Пер сід ска га за лі ва пры зваць з 
за па су да 250 тыс. рэ зер віс таў і да дат ко ва рых-
та ваць іх да вя дзен ня ба я вых дзе ян няў у скла-
дзе шмат на цы я наль ных сіл [1].

Пра бле ма пад рых тоў кі і кам плек та ван ня 
УС аса бо вым сас та вам дас тат ко ва скла да ная 
і пат ра буе сур’ёз най на ву ко вай пра пра цоў кі. 
Пы тан ні, звя за ныя з вы ву чэн нем ста ну люд скіх 
рэ сур саў, іх пад рых тоў кай і эфек тыў ным вы ка-
рыс тан нем у скла дзе УС вель мі шмат гран ныя. 
Да іх вар та ад нес ці гіс та рыч ны ана ліз ай чын-
на га і за меж на га во пы ту кам плек та ван ня УС 
люд скі мі рэ сур са мі, на ву ко ва аб грун та ва нае 
аз на чэн не агуль най коль кас ці і чыс та га пры-
рос ту на сель ніц тва на пра гна зу е мы пе ры яд, 
скла ду на сель ніц тва па па ла вой і са цы яль-
най пры на леж нас ці, уз рос це, а так са ма ацэн ку 
ўзроў ню агуль най і тэх ніч най куль ту ры на сель-
ніц тва. У ко ла пы тан няў, звя за ных з пра бле май 
кам плек та ван ня УС люд скі мі рэ сур са мі, так са ма 
ўва хо дзіць ар га ні за цыя дзяр жаў на га кі ра ван ня 
кам плек та ван нем УС, выз на чэн не і да лей шае  
раз віц цё нар ма тыў на-пра ва вой ба зы, рэг ла-
мен ту ю чай па ра дак кам плек та ван ня УС люд-
скі мі рэ сур са мі, вы ву чэн не сіс тэ мы пе ра раз-
мер ка ван ня люд скіх рэ сур саў па між УС, эка но-
мі кай і асоб ны мі га лі на мі гра мад скай выт вор-
час ці.

На яў насць ука за ных пра блем і пы тан няў 
абу мо ві ла ак ту аль насць і не аб ход насць пра вя-
дзен ня на ву ко вых дас ле да ван няў у да дзе ным 
кі рун ку. Мэ та на ву ко ва га ар ты ку ла – пра вя-

дзен не гіс та рыч на га ана лі зу і вы яў лен не су час-
ных пра блем кам плек та ван ня УС Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь люд скі мі рэ сур са мі.

Дас ле да ван ні ва ен ных гіс то ры каў пац вяр-
джа юць, што яшчэ з даў ніх ча соў іс на ва лі і 
іс нуюць да ця пе раш ня га ча су тры шля хі кам п-
лек та ван ня УС: на доб ра ах вот най ас но ве (па 
най ме, вер ба ван ні, кан трак це, да мо ве і г. д.), 
на ас но ве во ін скай па він нас ці (рэк руц кі на бор, 
пры зыў і г. д.) і зме ша ны спо саб кам плек та-
ван ня (доб ра ах вот на і пры му со ва).

Най больш ста ра жыт ным з’яў ля ец ца спо-
саб кам плек та ван ня вой ск на доб ра ах вот-
най ас но ве. Яго за ра джэн не ад но сіц ца да трэ-
ця га ты ся ча год дзя да н. э. і з’яў лен ня на ём ных 
ар мій. З кан ца XV ст. на ём ніц тва ста но віц ца 
са мым рас паў сю джа ным спо са бам кам плек та-
ван ня УС, а на ём ныя ар міі – ас ноў най ва ен най 
сі лай дзяр жаў. 

У XVII–XVIII стст. пас ля кан чат ко вай пе ра-
мо гі аб са лю тыз му і за вяр шэн ня ўтва рэн ня 
на цы я наль ных дзяр жаў у За ход няй Еў ро пе паў-
ста ла не аб ход насць пе ра хо ду да пас та ян ных 
на цы я наль ных на ём ных ар мій. Яны, па сут-
нас ці, ужо з’яў ля лі ся рэ гу ляр ны мі ар мі я мі, але 
кам плек та ва лі ся па-ра ней ша му па най ме шля-
хам вер ба ван ня.

У XVIII–XIX стст. ста но ві шча за пат ра ба ва ла 
пе ра хо ду да но ва га спо са бу кам плек та ван ня 
УС на ас но ве ўвя дзен ня во ін скай па він нас ці, 
гэ та зна чыць пры му со вай сіс тэ мы пры цяг нен ня 
да ва ен най служ бы.

У Ра сій скай ім пе рыі ўсе а гуль ная во ін ская 
па він насць, па якой да ва ен най служ бы пры-
цяг ва ла ся муж чын скае на сель ніц тва па да сяг-
нен ні 21 го да, уво дзіц ца з 1874 г. Асо бы, выз-
ва ле ныя ад ва ен най служ бы па роз ных іль го-
тах (звыш 50 % пры зыў ні коў), за лі ча лі ся ў апал-
чэн не на вы па дак аб’яў лен ня вай ны. Ус таў аб 
во ін скай па він нас ці 1874 г. выз на чыў агуль ны 
тэр мін ва ен най служ бы – 15 га доў (на фло це – 
10), з іх аба вяз ко вая ва ен ная служ ба – 6 га доў 
(на фло це – 7), у за па се – 9 га доў (на фло це – 
3 га ды).

Ус таў прад угле джваў іль го ты па аду ка-
цыі, ад тэр мі ноў кі па ся мей ным ста но ві шчы 
і інш. Выз ва лен ню ад служ бы пад ля га лі адзі-
ныя сы ны ў баць коў, адзі ныя кар мі це лі ў сям’і 
пры ма ла лет ніх бра тах і сёс трах. Ад ва ен-
най служ бы цал кам выз ва ля лі ся ду ха вен ства, 
ле ка ры і вык лад чы кі.

Пя хо та і пе шая ар ты ле рыя кам плек та ва-
лі ся па тэ ры та ры яль ным пры нцы пе. Для гвар-
дыі, ка ва ле рыі, фло ту іс на ваў эк стэ ры та ры-
яль ны пры нцып кам плек та ван ня. У ва ен ны 
час усе вой скі па паў ня лі ся пры зыў ні ка мі і 
ад пус кні ка мі (рэ зер віс та мі) так, каб 75 % кам-
плек та ван ня пра во дзі ла ся вы хад ца мі ўнут-
ра ных гу бер няў, гэ та зна чыць рус кі мі, і толь кі 
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чац вёр тая час тка па паў ня ла ся жы ха ра мі 
па меж ных аб лас цей, та кіх, як бе ла рус кія 
гу бер ні.

Пе ра ход да ўсе а гуль най во ін скай па він нас ці 
пак лаў па ча так фар мі ра ван ню за па су пад рых-
та ва ных рэ зер ваў і ства рыў умо вы для па ве лі-
чэн ня коль кас ці ар міі. Кры ні цы кам плек та ван ня 
бы лі па шы ра ны амаль на 20 %. Да па чат ку Рус-
ка-ту рэц кай вай ны 1877–1878 гг. у ар міі на ліч ва-
ла ся 1474500 ча ла век, з іх на аба вяз ко вай ва ен-
най служ бе зна хо дзі ла ся больш за 722 тыс., а 
ў за па се ка ля 752 тыс. Пад час вой наў пра цяг-
ва ла ся па паў нен не ар міі, агуль ную коль касць 
якой ат ры ма ла ся да вес ці да 1548432 чал. Пад-
рых та ва ная ма са вая рэ гу ляр ная рус кая ар мія 
змаг ла пас пя хо ва вес ці ба я выя дзе ян ні на двух 
тэ ат рах (Бал ка нах і Каў ка зе) і ат рым лі ваць 
пе ра ка наў чыя пе ра мо гі [2].

У 1912 г. у Ра сій скай ім пе рыі быў пры ня ты 
но вы за кон аб во ін скай па він нас ці. У ім пры-
зыў ны ўзрост быў з ні жа ны з 21 да 20 га доў. 
У мэ тах па ве лі чэн ня коль кас ці вой ска і фло ту 
тэр мі ны аба вяз ко вай ва ен най служ бы ска ра-
ча лі ся з 5 да 3 га доў у пя хо це і па ля вой ар ты-
ле рыі, у ас тат ніх вой сках – з 5 да 4 га доў, а на 
фло це – з 7 да 5 га доў. Служ ба ў за па се бы ла 
па дзе ле на на два раз ра ды. Асо бы ма ла до га  
ўзрос ту, якія зна хо дзі лі ся ў за па се, скла да лі 
пер шы раз рад, яны пры зна ча лі ся для па паў-
нен ня па ля вых вой ск, пры зыў ні кі ста рэй ша га 
ўз рос ту – дру гі раз рад – для ўкам плек та-
ван ня рэ зер во вых вой ск, а так са ма ты ла вых 
час цей.

Пры нцып усе а гуль на га во ін ска га аба вяз ку 
быў за ха ва ны і ў са вец кі пе ры яд, ка лі паў-
ста ла не аб ход насць бу даў ніц тва но вай Ра бо-
ча-ся лян ска га Чыр во най Ар міі. У ад па вед нас ці 
з пер шай Кан сты ту цы яй Беларускай ССР, пры-
ня тай 3 лю та га 1919 г. у Мін ску на І Усе бе ла-
рус кім з’ез дзе Са ве таў ра бо чых, ся лян скіх і 
чыр во на ар мей скіх дэ пу та таў, у мэ тах усе а-
гуль най ахо вы за ва ёў рэ ва лю цыі ўста лёў ва-
ла ся ўсе а гуль ная во ін ская па він насць. Кан сты-
ту цыя прад угле джва ла, што «Са вец кая Са цы-
я ліс тыч ная Рэс пуб лі ка Беларусі пры знае аба-
вяз кам усіх гра ма дзян Рэс пуб лі кі аба ро ну 
са цы я ліс тыч най Баць каў шчы ны», гэ та зна-
чыць, не за леж на ад кла са вай пры на леж нас ці 
ўсе гра ма дзя не, якія ад но сяц ца як да пра цоў-
ных, так і «неп ра цоў ных эле мен таў», у аба вяз-
ко вым па рад ку па він ны бы лі вы кон ваць па він-
нас ці ў ін та рэ сах аба ро ны рэс пуб лі кі. Ад на ча-
со ва Кан сты ту цы яй уво дзі ла ся пры нцы по вая 
нор ма: аба ро на рэ ва лю цыі са збро яй у ру ках 
з’яў ля ец ца га на ро вым пра вам, якое да ец ца не 
ўсім гра ма дзя нам, а толь кі пра цоў ным. На неп-
ра цоў ныя эле мен ты ўскла да ла ся вы ка нан не 
ін шых аба рон ных аба вяз каў (бу даў ніц тва аба-

рон чых бу дын каў і вы ка нан не ін шых па він на-
сцей для пат рэб аба ро ны).

Да лі ку пер шых дэк рэ таў, якія ўста на ўлівалі 
пра ва выя ас но вы фар мі ра ван ня і кам плек та-
ван ня но вай ар міі, ад но сі лі ся нар ма тыў ныя 
пра ва выя ак ты РСФСР: Дэк рэт Саў нар ка ма ад 
28 (15) сту дзе ня 1918 г. «Аб ар га ні за цыя Чыр во-
най Ар міі»; Дэк рэт Саў нар ка ма ад 14 (1) лю та га 
1918 г. «Аб ар га ні за цыі са цы я ліс тыч на га ра бо-
ча-ся лян ска га фло ту»; Дэк рэт УЦВК ад 22 кра-
са ві ка 1918 г. «Аб аба вяз ко вым на ву чан ні ва ен-
на му мас тац тву пра цоў ных»; Дэк рэт УЦВК ад 
23 кра са ві ка 1918 г. «Аб ад ме не вы бар нас ці 
ка ман дна га сас та ву»; Дэк рэт УЦВК ад 29 мая 
1918 г. «Аб пры му со вым на бо ры ў Чыр во ную 
Ар мію» і інш. На пад ста ве гэ тых да ку мен таў 
бы лі сфар му ля ва ны пра ва выя ас но вы і пры н-
цы пы ар га ні за цыі са вец кіх УС: но вая ар мія з’яў-
ля ла ся ін стру мен там дык та ту ры пра ле та ры я ту і 
ар га ні зоў ва ла ся на ас но ве кла са ва га пры нцы пу 
(ра бо ча-ся лян ская) [3].

У дру гой Кан сты ту цыі БССР, пры ня тай 
VIII Усе бе ла рус кім з’ез дам Са ве таў 11 кра са ві ка 
1927 г., бы лі прад ублі ра ва ны нор мы, уве дзе ныя 
пер шай Кан сты ту цы яй: «У мэ тах усе а гуль най 
ахо вы за ва ёў Вя лі кай Ра бо ча-ся лян скай Рэ ва-
лю цыі, Бе ла рус кая Са цы я ліс тыч ная Са вец-
кая Рэс пуб лі ка пры знае аба вяз кам усіх гра ма-
дзян Рэс пуб лі кі аба ро ну са цы я ліс тыч най Баць-
каў шчы ны і ўста лёў вае ўсе а гуль ную во ін скую 
па він насць» [4]. 

Га на ро вае пра ва аба ра няць Рэ ва лю цыю са 
збро яй у ру ках да ец ца толь кі пра цоў ным, на 
неп ра цоў ныя эле мен ты ўскла да ец ца «ад праў-
лен не ін шых во ін скіх аба вяз каў».

Пас ля скан чэн ня Гра ма дзян скай вай ны быў 
здзей сне ны пе ра ход да кад ра ва-тэ ры та ры-
яль най сіс тэ мы кам плек та ван ня УС. Пра ва вой 
ас но вай пе ра хо ду да зме ша най сіс тэ мы стаў 
Дэк рэт УЦВК і Саў нар ка ма ад 8 жніў ня 1923 г. 
«Аб ар га ні за цыі тэ ры та ры яль ных Ва ен ных час-
цей і пра вя дзен ні ва ен най пад рых тоў кі пра-
цоў ных». За ко нам СССР ад 18 ве рас ня 1925 г. 
«Аб аба вяз ко вай ва ен най служ бе» ўс та лёў ва-
ла ся ўсе а гуль ная аба вяз ко вая ва ен ная служ ба 
пра цоў ных муж чын ска га по лу з 19 да 40 га доў 
ук люч на. Аба вяз ко вая ва ен ная служ ба скла-
да ла ся з трох эта паў: дап ры зыў ная пад рых-
тоў ка, тэр мі нам два га ды, да якой пры цяг ва-
лі ся ўсе пра цоў ныя муж чын ска га по лу па да сяг-
нен ні імі 19 га доў; аба вяз ко вая ва ен ная служ ба 
пра цяг лас цю пяць га доў, на якую гра ма дзя не 
пры зы ва лі ся па да сяг нен ні імі 21 го да; стан у 
за па се [3].

Гэ тым жа за ко нам бы ла так са ма пра дугле-
джа на доб ра ах вот ная ва ен ная служ ба тэр мі нам 
1 год, на якую пры ма лі ся гра ма дзя не ва ўзрос це 
ад 18 да 34 га доў. Доб ра ах вот ная служ ба, як 
пра ві ла, у тэр мін аба вяз ко вай служ бы не за ліч-
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ва ла ся. Так са ма бы ла прад угле джа на і звыш-
тэр мі но вая ва ен ная служ ба, якую маг лі пра хо-
дзіць у доб ра ах вот ным па рад ку асо бы ма лод-
ша га кі ру ю ча га сас та ву РСЧА. Вай скоў цы, па кі-
ну тыя на звыш тэр мі но вую служ бу, аба вя за ны 
бы лі пра слу жыць не менш ад на го го да, а ў 
да лей шым – да да сяг нен ня імі 35-га до ва га (а ў 
ва ен на-мар скім фло це – 45-га до ва га) уз рос ту 
[3].

За ка на даў ствам аб ва ен най служ бе бы ла 
прад угле джа на пра цэ ду ра выз ва лен ня асоб ных 
ка тэ го рый гра ма дзян ад аба вяз ко вай ва ен най 
служ бы. Так, ад ад бы ван ня аба вяз ко вай ва ен-
най служ бы са збро яй у ру ках маг лі быць выз-
ва ле ны гра ма дзя не, якія ўва хо дзі лі па на ра-
джэн ні і вы ха ван ні ў склад сем’яў, пры на леж ных 
да сект, рэ лі гій ныя ву чэн ні якіх бы лі за ба ро не ны 
са вец кім за ка на даў ствам. Пры няц це ра шэн-
няў аб выз ва лен ні та кіх гра ма дзян ад ва ен най 
служ бы ўва хо дзі ла ў кам пе тэн цыю гу бер нскіх 
су доў. Гра ма дзя не, выз ва ле ныя ад аба вяз ко вай 
ва ен най служ бы па рэ лі гій ных пе ра ка нан нях 
і пры зна ныя пас ля ме ды цын ска га аг ля ду пры-
дат ны мі да ва ен най служ бы, на кі роў ва лі ся на 
пра цу па ба раць бе з эпі дэ мі я мі або на ад па вед-
ныя агуль на ка рыс ныя пра цы (ба раць ба з ляс-
ны мі па жа ра мі, з эпі за о ты я мі, зем ля ныя пра цы 
і г. д.). У ва ен ны час гра ма дзя не, выз ва ле ныя 
ад служ бы па рэ лі гій ных пе ра ка нан нях, пад ля-
га лі пры цяг нен ню ў асо быя ка ман ды для аб слу-
гоў ван ня фрон ту.

З пры няц цем у 1936 г. дру гой Кан сты ту-
цыі СССР, а ў 1937 г. – но вай Кан сты ту цыі 
БССР, нор ма аб га на ро вым пра ве пра цоў-
ных на ўзбро е ную аба ро ну рэ ва лю цыі ўжо не 
ўжы ва ец ца. У ад па вед нас ці з пат ра ба ван ня мі 
но вых Кан сты ту цый во ін ская служ ба ў РСЧА 
ўяў ляе га на ро вы аба вя зак гра ма дзян СССР, 
а аба ро на Баць каў шчы ны з’яў ля ла ся свя тым 
доў гам кож на га гра ма дзя ні на СССР. Так са ма 
на кан сты ту цый ным уз роў ні бы ла ўста ля-
ва на ад каз насць гра ма дзян за не вы ка нан не 
кан сты ту цый на га доў гу па аба ро не Баць каў-
шчы ны [5]. 

1 ве рас ня 1939 г. быў пры ня ты за кон 
«Аб усе а гуль ным во ін скім аба вяз ку», які ў 
ад роз нен не ад за ко на СССР ад 18 ве рас ня 
1925 г. «Аб аба вяз ко вай ва ен най служ бе» ўжо 
не да ваў гра ма дзя нам пра ва на выз ва лен не 
ад ва ен най служ бы па рэ лі гій ных пе ра ка нан-
нях, а так са ма не прад угле джваў служ бы ў 
ты ла вым апал чэн ні. У ад па вед нас ці з ар ты ку-
лам 3 За ко на СССР ад 1 ве рас ня 1939 г. усе 
муж чы ны, якія з’яў ля юц ца гра ма дзя на мі СССР 
незалежна ад ра сы, на цы я наль нас ці, ве ра вы-
знан ня, аду ка цый на га цэн зу, са цы яль на га па хо-
джан ня і ста но ві шча, аба вя за ны бы лі ад бы ваць 
ва ен ную служ бу ў скла дзе УС СССР. На аба-
вяз ко вую ва ен ную служ бу пры зы ва лі ся гра ма-

дзя не, якія ў год пры зы ву да ся га лі 19 га доў, а 
асо бы, якія скон чы лі ся рэд нюю шко лу і ёй ад па-
вед ныя на ву чаль ныя ўста но вы, – 18 га доў.

У га ды Вя лі кай Ай чын най вай ны кам плек та-
ван не вой ска пра во дзі ла ся на ас но ве ўсе  агуль-
най ма бі лі за цыі, а так са ма пры зы ву асоб, якія 
да сяг ну лі 18 га доў. Ак ра мя та го, здзяй сняў ся 
пры ём доб ра ах вот ні каў на фронт. За ка на даў-
ства аб аба ро не бы ло да поў не на шэ ра гам асо-
бых нар ма тыў ных ак таў, уве дзе ных у на дзвы-
чай ным па рад ку. Так, ужо 23 чэр ве ня 1941 г. 
бы лі вы да дзе ны нар ма тыў ныя пра ва выя ак ты 
«Аб ва ен ным ста но ві шчы», «Аб аб’яў лен ні ў 
асоб ных мяс цо вас цях СССР ва ен на га ста но-
ві шча», «Аб ма бі лі за цыі ва ен на а ба вя за ных 
па шэ ра гу ва ен ных ак руг». Паз ней бы ло аб ве-
шча на ва ен нае ста но ві шча на чы гун ках, на 
мар скім і рач ным тран спар це і пры ня ты шэ раг 
ін шых нар ма тыў ных пра ва вых ак таў.

Усе а гуль ная і поў ная ма бі лі за цыя муж чын і 
час тко вая жан чын бы ла пра ве дзе на ў чэр ве ні–
лі пе ні 1941 г. За тым што год пра во дзі лі ся пры-
зы вы. Уся го ў га ды Вя лі кай Ай чын най вай ны ў 
вой ска і на флот бы ло пры зва на ка ля 31 млн 
чал., у тым лі ку ў якас ці доб ра ах вот ні каў праз 
ва ен ныя ка мі са ры я ты прайшло больш за 3 млн 
чал . Для па раў нан ня ў Гер ма ніі і на тэ ры то рыі 
Аў стрыі за ўсю Дру гую сус вет ную вай ну бы ло 
ма бі лі за ва на ка ля 24 млн чал., а ў цэ лым у све-
це – больш за 110 млн чал. [6].

Пас ля вай ны і дэ ма бі лі за цыі з 1946 па 
1948 г., пры зы вы ў ар мію не пра во дзі ла ся. 
Мо ла дзь пры зыў но га ўзрос ту на кі роў ва ла ся на 
ад наў лен чыя пра цы на шах тах, прад пры ем-
ствах цяж ка га ма шы на бу да ван ня, бу доў лях. З 
мая 1945 г. да 1948 г. коль касць УС СССР бы ла 
ска ро ча на з 11 млн 365 тыс. да 2 млн 874 тыс. 
вай скоў цаў. У 1949 г. тэр мін служ бы ў су ха пут-
ных вой сках і аві я цыі быў ус та ля ва ны 3 га ды, 
на фло це – 4 га ды. Ад пры зы ву ў ар мію выз-
ва ля лі ся сту дэн ты ін сты ту таў. Сту дэн ты ў ВНУ 
пра хо дзі лі ва ен ную пад рых тоў ку, ат рым лі ва лі 
зван не лей тэ нан та за па су і без пра хо джан ня 
служ бы за лі ча лі ся ў за пас [7].

Пы тан ні во ін ска га аба вяз ку і ва ен най 
служ бы бы лі рэг ла мен та ва ны но вым За ко нам 
СССР «Аб усе а гуль ным во ін скім аба вяз ку» ад 
12 кас трыч ні ка 1967 г. У ад па вед нас ці з ім бы лі 
ўста ля ва ны но выя тэр мі ны аба вяз ко вай ва ен-
най служ бы: для сал дат і сяр жан таў Са вец ка й 
Арміі, бе ра га вых час цей і аві я цыі Ва ен на-Мар-
ско га Фло ту – 2 га ды; для мат ро саў і стар шы-
наў ка раб лёў, су доў і бе ра га вых час цей ба я-
во га за бес пя чэн ня Ва ен на-Мар ско га Фло ту – 
3 га ды.

Упер шы ню ў ай чын ным ва ен ным за ка на-
даў стве для сал дат, мат ро саў, сяр жан таў і стар-
шы наў, якія ма юць вы шэй шую аду ка цыю, пра-
д угле джваў ся ска ро ча ны тэр мін аба вяз ко вай 
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ва ен най служ бы – 1 год. Пры зыў ны ўзрост ус та-
лёў ваў ся – 18 га доў да дня пры зы ву. 

Пры зы ву па пя рэд ні ча ла аба вяз ко вая 
пры піс ка да пры зыў ных учас ткаў па мес-
цы жы хар ства гра ма дзян, якім у год пры піс кі 
спаў ня ец ца 17 га доў. Ін сты тут аль тэр на тыў-
най гра ма дзян скай служ бы за ко нам не быў 
прад угле джа ны.

Увод у 1979 г. са вец кіх вой скаў у Аф га ніс-
тан і іх удзел у ба я вых дзе ян нях за пат ра ба ваў 
да дат ко ва га кам плек та ван ня вой ска. Ад нак у 
па чат ку 1980-х гг. Са вец кі Са юз су тык нуў ся са 
ска ра чэн нем пры зыў но га кан тын ген ту, якое 
нас та ла з пры чы ны дэ маг ра фіч ных пра блем, 
звя за ных з нас туп ства мі Вя лі кай Ай чын най вай-
ны. У гэ тай су вя зі па літ бю ро ЦК КПСС бы ло 
пры ня та ра шэн не з 1 сту дзе ня 1984 г. спы ніць 
вы да чу ад тэр мі но вак ад пры зы ву юна кам, якія 
пас ту па юць у вы шэй шыя на ву чаль ныя ўста-
но вы. Ад тэр мі ноў кі бы лі за ха ва ны толь кі сту-
дэн там 12 вя ду чых ВНУ кра і ны, а так са ма ча ты-
ром фа куль тэ там МДУ імя Ла ма но са ва. Са спы-
нен нем вай ны ў Аф га ніс та не і вы ва дам са вец-
кіх вой ск у СССР бы лі ад ноў ле ны ад тэр мі ноў кі 
ад пры зы ву сту дэн там, якія на ву ча юц ца на 
дзён най (воч най) фор ме ва ўсіх без вык лю-
чэн ня ВНУ [7].

З рас па дам СССР у снеж ні 1991 г. УС СССР 
бы лі не на доў га пе ра тво ра ны ў Аб’яд на-
ныя УС Сад руж нас ці Не за леж ных Дзяр жаў 
(АУС СНД). Ад нак неў за ба ве кі раў ні кі дзяр жаў 
СНД пад пі са лі Пра та кол аб спы нен ні шэ ра гу 
шмат ба ко вых да моў, зак лю ча ных у рам ках 
СНД, у тым лі ку і не рэ а лі за ва най Да мо вы ад 
20 са ка ві ка 1992 го да «Аб пры нцы пах кам плек-
та ван ня АУС СНД і пра хо джан ні ў іх ва ен най 
служ бы» [7].

Не за леж ная Рэс пуб лі ка Бе ла русь, як і шмат-
лі кія ін шыя кра і ны, пры зыў ную сіс тэ му не мо жа 
ад хі ліць па аб’ек тыў ных пры чы нах – ут ры ман не 
да ра гой цал кам пра фе сій най ар міі эка но мі цы 
сён ня не выт ры маць. У ця пе раш ні час ні ко му 
ў све це, ак ра мя ЗША, не пад сі лу ўтрым лі ваць 
міль ён ную пра фе сій ную ар мію. У Рэс пуб лі цы 
Бе ла русь УС кам плек ту юц ца дву ма спо са ба мі: 
пры зы вам гра ма дзян на ва ен ную служ бу і пры-
ёмам гра ма дзян у доб ра ах вот ным па рад ку на 
ва ен ную служ бу па кан трак це.

Усе а гуль ны во ін скі аба вя зак у Бе ла ру сі 
ўста ля ва ны Кан сты ту цы яй рэс пуб лі кі. У ад па-
вед нас ці з ар ты ку лам 57 Кан сты ту цыі, «аба-
ро на Рэс пуб лі кі Бе ла русь – аба вя зак і свя ты 
доўг кож на га гра ма дзя ні на» [8]. Па ра дак пра-
хо джан ня во ін скай служ бы рэ гу лю ец ца за ко-
нам Рэс пуб лі кі Бе ла русь ад 5 ліс та па да 1992 г. 
№ 1914 – XII «Аб во ін скім аба вяз ку і во ін скай 
служ бе». Но вая рэ дак цыя ўка за на га за ко на (ад 
22 лі пе ня 2003 г.) ус та лёў вае нас туп ныя ві ды 
во ін скай служ бы: ва ен ная служ ба, якая па дзя-

ля ец ца на аба вяз ко вую тэр мі но вую ва ен ную 
служ бу па пры зы ве і доб ра ах вот ную ва ен ную 
служ бу па кан трак це; служ ба ў рэ зер ве, якая 
зак лю ча ец ца ў аба вяз ко вым па рад ку гра ма-
дзя на мі, што пад ля га юць пры зы ву на тэр мі но-
вую ва ен ную служ бу, выкананне во ін ска га аба-
вяз ку шля хам удзе лу ў за нят ках і на ву чаль ных 
збо рах у мэ тах ат ры ман ня ва ен на-ўлі ко вай 
спе цы яль нас ці без спы нен ня пра цоў най дзей-
нас ці [9]. 

Пры зы ву на ва ен ную служ бу і служ бу ў 
рэ зер ве пад ля га юць усе гра ма дзя не Рэс пуб-
лі кі Бе ла русь муж чын ска га по лу ва ўзрос це ад 
18 да 27 га доў, якія зна хо дзяц ца на во ін скім улі-
ку і не зна хо дзяц ца ў за па се.

За хоў ва ю чы тэр мі но вую ва ен ную служ бу, 
ва ен на-па лі тыч нае кі раў ніц тва Рэс пуб лі кі Бе ла-
русь зы хо дзіць з та го, што служ ба па пры зы ве 
з’яў ля ец ца эфек тыў ным спо са бам пад рых тоў кі 
ва ен на-пад рых та ва на га рэ зер ву.

Пра цяг ласць тэр мі но вай ва ен най служ бы 
па пры зы ве ў Рэс пуб лі цы Бе ла русь – 18 ме ся-
цаў, для асоб з вы шэй шай аду ка цы яй – 
12 ме ся цаў. Для пры зыў ні коў, якія пас пя хо ва 
прайшлі на ву чан не на ва ен ных ка фед рах або 
фа куль тэ тах вы шэй шых і ся рэд ніх спе цы яль-
ных на ву чаль ных ус та ноў па пра гра мах пад-
рых тоў кі ма лод шых ка ман дзі раў, тэр мін ва ен-
най служ бы па пры зы ве ска ра ча ец ца да 
6 ме ся цаў. Ад нак для асоб, якія вы яў ля юць 
жа дан не пра хо дзіць ва ен ную служ бу па пры-
зы ве на афі цэр скіх па са дах і прэ тэн ду юць на 
пры сва ен не ім афі цэр ска га зван ня, пра цяг-
ласць ва ен най служ бы па вя лі ча на і скла дае 
24 ме ся цы.

З 1994 г. час тка УС Рэс пуб лі кі Бе ла русь кам п-
лек ту ец ца па кан трак це. У ця пе раш ні час ва ен-
ную служ бу па кан трак це сал да ты і сяр жан ты 
пра хо дзяць па най больш скла да ных, у пер шую 
чар гу тэх ніч ных, спе цы яль нас цях, ас во іць якія 
за пе ры яд тэр мі но вай служ бы ў поў ным аб’ёме 
не ўяў ля ец ца маг чы мым.

У 2010 г. ва УС Рэс пуб лі кі Бе ла русь скон-
ча на пра ктыч ная пра ца па рэ а лі за цыі «Пра-
гра мы ўдас ка на лен ня сіс тэ мы кам плек та ван ня 
ўзбро е ных сіл сал да та мі і сяр жан та мі на 2005 – 
2010 га ды». Ад ным з ас ноў ных кі рун каў рэ а лі-
за цыі ўка за нага дакумента з’яў ля ец ца па ве лі-
чэн не ў бе ла рус кай ар міі до лі сал дат і сяр жан-
таў, якія пра хо дзяць ва ен ную служ бу па кан-
трак це. У вы ні ку рэ а лі за цыі да дзе най пра гра мы 
до ля доб ра ах вот ні каў, якія пра хо дзяць ва ен ную 
служ бу на во ін скіх па са дах сал дат і сяр жан таў, 
у 2010 г. скла ла ка ля 50 % ад штат най коль кас ці 
сал дат і сяр жан таў.

Ак ра мя гэ та га, уяў ляе знач ную ці ка васць і 
во пыт увя дзен ня но ва га ві ду служ бы – служ ба 
ў рэ зер ве. Тэр мін служ бы ў рэ зер ве вы лі ча ец ца 
на ву чаль ны мі га да мі і га дзі на мі, ён ус та ля ва ны 
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для гра ма дзян, якія прайшлі на ву чан не на ва ен-
ных ка фед рах або фа куль тэ тах ВНУ – 1 на ву-
чаль ны год; для гра ма дзян, якія ма юць вы шэй-
шую аду ка цыю, – 2 на ву чаль ныя га ды; для гра-
ма дзян без вы шэй шай аду ка цыі – 3 на ву чаль-
ныя га ды [10].

Рэ зер віс ты пры цяг ва юц ца на за нят кі і збо-
ры, якія пра во дзяц ца па зац вер джа ных пра гра-
мах у во ін скіх час цях, у якіх яны зна хо дзяц ца 
на ўлі ку. Пра цяг ласць за нят каў і ву чэб ных збо-
раў скла дае: для пер ша га на ву чаль на га го да – 
ад 300 да 850 ву чэб ных га дзін у за леж нас ці ад 
ат рым лі вае май рэ зер віс там ва ен на-ўлі ко вай 
спе цы яль нас ці; для дру го га і трэ ця га на ву чаль-
ных га доў – 250 ву чэб ных га дзін.

У 2005–2010 гг. на гэ ты від служ бы што-
год пры зы ва ла лі ся да 3 тыс ча ла век. Пад рых-
тоў ка рэ зер віс таў ар га ні за ва на па 111 спе цы-
яль нас цях. Увя дзен не ў Бе ла ру сі аба вяз ко вай 
служ бы ў рэ зер ве даз во лі ла ва ўмо вах па ні-
жэн ня пры зыў ных рэ сур саў кра і ны ап ты мі за-
ваць пра цэс пад рых тоў кі ва ен на-абу ча на га 
рэ зер ву [11].

Та кім чы нам, з улі кам ге а па лі тыч на га ста-
но ві шча рэс пуб лі кі, зы хо дзя чы з не аб ход нас ці 
ма са вай пад рых тоў кі ва ен на-абу ча ных ма бі лі-
за цый ных рэ сур саў, з улі кам эка на міч ных маг-
чы мас цей дзяр жа вы і ін шых яго асаб лі вас цей у 
Бе ла ру сі пры ня та і рэ а лі зу ец ца кан цэп цыя зме-
ша на га спо са бу кам плек та ван ня УС. Спа лу-
ча ю чы пе ра ва гі пры зыў но га і доб ра ах вот на га 
пры нцы паў кам плек та ван ня вой ска, ва ен на-па-
лі тыч нае кі раў ніц тва кра і ны здзяй сняе пас ту по-
вае па вы шэн не пра фе сі я на лі за цыі УС, ім кну-
чы ся да вес ці ў най блі жэй шы час су ад но сі ны 
пра фе сій ных вай скоў цаў і гра ма дзян, якія пра-
хо дзяць ва ен ную служ бу па пры зы ве, да па ры-
тэт ных су ад но сін 50/50 %.

Ра зам з тым, уз нік шая ў Рэс пуб лі цы Бе ла-
русь дэ маг ра фіч ная сі ту а цыя ха рак та ры зу ец ца 
паг лыб лен нем пра цэ су на ту раль на га змян-
шэн ня на сель ніц тва. Ад моў ная ды на мі ка ас ноў-
ных дэ маг ра фіч ных па каз чы каў, якая ад бы ла ся 
за апош нія дзе ся ці год дзі, да сяг ну ла ўзроў ню, 
што ўяў ляе па тэн цы яль ную паг ро зу ўстой лі-
ва му раз віц цю дзяр жа вы і на цы я наль най бяс-
пе цы. Ана лі зу ю чы ў агуль ных ры сах дэ маг-
ра фіч ную сі ту а цыю, важ на адзна чыць, што з 
2007 г. у кра і не на зі ра ец ца змян шэн не пры зыў-
но га кан тын ген ту. Коль касць на ро джа ных юна-
коў за апош нія 16 га доў ска ра ці ла ся пра ктыч на 
на 23 тыс. ча ла век.

Пра гноз ныя па каз чы кі сведчаць, што пры-
зыў ны кан тын гент да 2015 г. што год бу дзе ска-
ра чац ца на 3–4 тыс. ча ла век, і толь кі ў 2024 г. 
аз на чыц ца яго пэў ны рост.

Ак ра мя гэ та га, з кож ным го дам у су вя зі з 
па мян шэн нем уз роў ню на ра джаль нас ці юна-
коў ад бы ва ец ца хут кае ста рэн не на сель ніц тва. 

Па ацэн ках спе цы я ліс таў, пры за ха ван ні аз на-
ча ных дэ маг ра фіч ных пра цэ саў у 2050 г. коль-
касць на сель ніц тва Бе ла ру сі скла дзе 7960 тыс. 
ча л., пры гэ тым до ля на сель ніц тва ва ўзрос це 
да 15 га доў – 12,8 %, а ста рэй за 60 га доў – 
35,8 %.

Ас ноў ным фак та рам па мян шэн ня коль-
кас ці пры зыў ні коў з’яў ля ец ца ад тэр мі ноў ка 
ад пры зы ву. Пер шай па час та це выс ту пае 
ад тэр мі ноў ка для пра ця гу аду ка цыі. Так, ва 
ўста но вах аду ка цыі кра і ны за раз на ву ча ец ца 
пры клад на 73 % ад агуль най коль кас ці пры-
зыў ні коў [12].

Ад тэр мі ноў ка па ста не зда роўя так са ма 
з’яў ля ец ца са мой рас паў сю джа най. Па да ных 
Цэнт раль най ва ен на-ме ды цын скай ка мі сіі, 
26 % пры зыў ні коў ма юць ад тэр мі ноў кі па ста не 
зда роўя. На раў не з гэ тым вар та ўлі чыць, што 
пэўная час тка пры зыў ні коў не мо жа пра хо дзіць 
служ бу ва Уз бро е ных Сі лах у су вя зі з ужы ван-
нем нар ко ты каў і на яў нас ці су дзі мас ці.

Та кім чы нам, су пас та віў шы ўсе да ныя і 
пра ана лі за ваў шы ра шэн ні пры зыў ных ка мі сій, 
мож на адзна чыць, што пры за ха ван ні іс ну ю-
чых тэн дэн цый пра хо дзіць служ бу ва Уз бро е-
ных Сі лах змо жа не больш чым 22 % ад агуль-
най коль кас ці гра ма дзян, якія пад ля га юць пры-
зы ву.

Пра ве дзе ны ў пра цы ана ліз, у тым лі ку і 
за меж на га во пы ту, кам плек та ван ня вой ск даз-
ва ляе вы я віць не каль кі маг чы мых кры ніц па ні-
жэн ня нап ру жа нас ці, звя за най з не да хо пам 
пры зыў но га кан тын ген ту:

 y па-пер шае, пе ра гляд за ка на даў чай ба зы ў 
га лі не вы да чы ад тэр мі но вак;

 y па-дру гое, да лей шае ўдас ка на лен не кант-
рак тнай фор мы кам плек та ван ня вой ск з 
за ха ван нем аба вяз ко ва га пры зы ву на ва ен-
ную служ бу;

 y па-трэ цяе, ства рэн не ін сты ту та аль тэр на-
тыў най служ бы. 
Па вы ні ках пра ве дзе ных раз лі каў, у су куп-

нас ці ўсё гэ та даз во ліць па вя лі чыць пры зыў ны 
кан тын гент пры клад на на 30 %.

Ат ры ма ныя вы ні кі па каз ва юць, што для 
па вы шэн ня эфек тыў нас ці дзяр жаў на га кі ра-
ван ня кам плек та ван нем Уз бро е ных Сіл люд-
скі мі рэ сур са мі пат ра бу ец ца пра вя дзен не 
са мых сур’ёз ных ва ен на-на ву ко вых дас ле да-
ван няў, на кі ра ва ных на вы лу чэн не най больш 
пры яры тэт ных шля хоў фар мі ра ван ня за ка на-
даў чай ба зы і аб грун та ван ня но вых спо са баў 
кам плек та ван ня вой ск.

Та кім чы нам, для вы шэй адзна ча на га не аб-
ход на:

1. Рэт рас пек тыў ны ана ліз во пы ту кам плек-
та ван ня УС аса бо вым сас та вам і су час най 
ва ен на-пра ва вой лі та ра ту ры даз во ліў вы лу-
чыць тры пры нцы пы кам плек та ван ня: эк стэ-
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ры та ры яль ны, ка лі вой скі кам плек ту юц ца пры-
зыў ні ка мі з лі ку жы ха роў роз ных рэ гі ё наў; тэ ры-
та ры яль ны, ка лі вой скі кам плек ту юц ца вай-
скоў ца мі з на сель ніц тва той мяс цо вас ці, дзе 
дыс лацыруюцца кам плек ту е мыя во ін скія час-
ці; зме ша ны – спа лу чаныя пер шы і дру гі пры н-
цы пы. 

2. Во ін ская па він насць да на ша га ча су зас-
та ец ца ас ноў ным спо са бам кам плек та ван ня 
УС аса бо вым сас та вам аб са лют най боль шас ці 
дзяр жаў све ту, у тым лі ку і Рэс пуб лі кі Бе ла-
русь. Пры зыў ны кан тын гент УС не аб ход ны 
перш за ўсё для пад рых тоў кі ма са ва га ва ен на-
абу ча на га рэ зер ву, які мо жа быць за пат ра ба-
ва ны ў вы пад ках буй на маш таб на га ва ен на га 
кан флік ту або шы ро ка маш таб най вай ны. Так-
са ма пры зыў на ва ен ную служ бу як сіс тэ ма, 
якая ахоп лі вае ўсю кра і ну, з’яў ля ец ца важ-
ным срод кам кан са лі да цыі на цыі і са цы яль-
най ін тэг ра цыі прад стаў ні коў роз ных эт ніч ных 
і са цы яль ных груп. Не ма ла важ ным з’яў ля ец ца 
і той факт, што пры зыў ная ар мія абы хо дзіц ца 
дзяр жа ве знач на тан ней, чым да ра гая пра фе-
сій ная.

3. З увя дзен нем во ін скай па він нас ці знач нае 
раз віц цё ат рым лі вае зме ша ны спо саб кам плек-
та ван ня УС, гэ та зна чыць па пры зы ве (па пры-
му се) і на доб ра ах вот най ас но ве (па кан трак це, 
да га во ры, да мо ве і г. д.) пас ля скан чэн ня ва ен-
най служ бы па пры зы ве.

На доб ра ах вот ную ас но ву кам плек та ван ня 
УС пе райшлі ЗША, Вя лі каб ры та нія, Фран-
цыя, Ка на да і шэ раг ін шых дзяр жаў. У наш час 
спо саб кам плек та ван ня УС па най ме на доб-
ра ах вот най ас но ве ў Рэс пуб лі цы Бе ла русь 
ат рым лі вае но вае раз віц цё. Пе ра ход да доб-
ра ах вот на га кам плек та ван ня УС на кан трак-
тнай ас но ве з’яў ля ец ца на дзвы чай скла да-
ным пра цэ сам, звя за ным з ра шэн нем шэ ра гу 
па лі тыч ных, ва ен ных, са цы яль ных, эка на міч-
ных, дэ маг ра фіч ных і ін шых пра блем. Ад на-
ча со ва кар ды наль на змя ня юц ца па ды хо ды 
да ме та даў пад рых тоў кі ра да во га і сяр жан ц-
ка га сас та ву, якія пат ра бу юць (на раў не з рэз-
кай іх ін тэн сі фі ка цы яй) вы ка рыс тан ня най ноў-
шых ме та даў на ву чан ня, зас на ва ных на са мых 
пе ра да вых тэх на ло гі ях і да сяг нен нях на ву кі 
і тэх ні кі.

4. Вар та адзна чыць, што ра шэн не да дзе ных 
за дач не маг чы ма без глы бо кай на ву ко вай пра-
пра цоў кі і аб грун та ван ня шля хоў іх ра шэн ня. 
Толь кі на ву ко вы па ды ход даз во ліць сфар мі ра-
ваць мнос тва ра цы я наль ных, з пун кта пог ля ду 
вы лу ча на га кры тэ рыю, ва ры ян таў пер спек тыў-

най сіс тэ мы пад рых тоў кі і на за паш ван ня ма бі-
лі за цый ных люд скіх рэ сур саў, вы лу чыць най-
больш пры маль ны з іх у кан крэт на ўзні ка ю чых 
ўмо вах ва ен на-па лі тыч на га і са цы яль на-эка на-
міч на га ста но ві шча.
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Summary
The article deals with historic experience of military 

recruiting. The legal base and statistics are analyzed. 
At the article the particular attention is paid to problems 
of military recruiting and their solutions in modern con-
ditions.
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