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У артыкуле разглядаюцца розныя аспекты супрацоўніцтва Рэспублікі Беларусь і Расійскай Федэрацыі 
ў ваеннай сферы. Аналізуюцца задачы забеспячэння нацыянальнай і рэгіянальнай бяспекі ў рамках
Дамовы аб Саюзнай дзяржаве Беларусі і Расіі. Даследуецца нарматыўна-прававая база такога 
супрацоўніцтва, ваенна-тэхнічныя пытанні ўзаемадзеяння. Раскрываюцца перспектывы 
супрацоўніцтва абедзвюх дзяржаў у галіне супрацьпаветранай абароны. Вывучаецца сумесная
ваенна-навуковая дзейнасць Рэспублікі Беларусь і Расійскай Федэрацыі. Прыводзяцца прыклады 
функцыянавання рэгіянальнай групоўкі войскаў (сіл) (РГВ (C)) Рэспублікі Беларусь і Расійскай 
Федэрацыі. Раскрываецца дзейнасць Беларусі і Расіі па пытаннях выканання абавязацельстваў 
у галіне кантролю над узбраеннямі, а таксама навучанне беларускіх вайскоўцаў у ваенна-навучаль-
ных установах Міністэрства абароны Расійскай Федэрацыі.
Ключавыя словы:  ваенна-тэхнічнае супрацоўніцтва, пагадненні, Саюзная дзяржава, нацыянальная 
бяспека, ваенны патэнцыял, узброеныя сілы, Расія, Беларусь.

This article discusses various aspects of cooperation between Belarus and Russia in the military sphere.
Tt analyzes the problems of national and regional security within the framework of the Treaty on the Allied 
State of Belarus and Russia. We investigate the legal framework of such cooperation, military-technical 
cooperation issues. The paper reveals the prospects of cooperation of both countries in the fi eld of air de-
fense. We study the joint military and scientifi c activities of the Republic of Belarus and the Russian Federa-
tion. The examples of functioning  of a regional grouping of troops (forces) (EGC (C)) of the Republic of 
Belarus and the Russian Federation are given. The activity of Belarus and Russia on the implementation of 
commitments in the control arms, is revealed as well as the training of Belarusian servicemen in military 
educational institutions of the Russian Federation Ministry of Defence.
Keywords: military-technical cooperation, agreement, the Allied State, national security, the military potential, 
the armed forces, Russia, Belarus

У адпаведнасці з Канцэпцыяй нацыя-
нальнай бяспекі Республікі Беларусь 

да жыццёва важных інтарэсаў краіны па 
забеспячэнні бяспекі аднесена развіццё 
ўсе баковага і ўзаемавыгаднага супрацоў-
ніцтва з замежнымі дзяржавамі, захаванне 
і ўмаца ванне існуючых сістэм міжнароднай 
і рэгія нальнай бяспекі.

Рэспубліка Беларусь будуе структуру 
свайго практычнага ўдзелу ў міжнароднай 
сістэме забеспячэння глабальнай і рэгія-
нальнай бяспекі зыходзячы з пазначаных 
канцэптуальных напрамкаў і з улікам новых 
выклікаў і пагроз нацыянальнай бяспецы.

Ключавым напрамкам забеспячэння 
на цыянальнай і рэгіянальнай бяспекі з’яў-

ляецца супрацоўніцтва ў рамках Дамовы 
стварэння Саюзнай дзяржавы Беларусі 
і Расіі. У мэтах забеспячэння сумеснай бяс-
пекі вырашаюцца наступныя задачы:

  прыняцце ў выпадку неабходнасці сумес-
ных мер па прадухіленні пагрозы суве-
рэнітэту і незалежнасці кожнага з бакоў;

  каардынацыя дзейнасці ў галіне ваен-
нага будаўніцтва, развіцця ўзброеных 
сіл;

  сумеснае выкарыстанне ваеннай інфра-
структуры;

  распрацоўка і размяшчэнне сумес-
нага абароннага заказу, забеспячэнне 
на яго аснове паставак і рэалізацыі 
ўзбраенняў і ваеннай тэхнікі, стварэнне 
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аб’яднанай сістэмы тэхнічнага забеспя-
чэння ўзбро енных сіл;

  ажыццяўленне ўзгодненай пагранічнай 
па літыкі, распрацоўка і рэалізацыя 
сумесных праграм па пагранічных пытан-
нях, узаемадзеянне органаў кіравання 
пагранічнымі войскамі па ахове межаў 
Саюзнай дзяржавы;

  барацьба з карупцыяй, тэрарызмам 
і ін шымі відамі злачыннасці [1].
Прававой асновай узаемадзеяння дзвюх 

краін у галіне бяспекі і абароны з’яўляюцца 
Дагавор аб стварэнні Саюзнай дзяржавы 
і Праграма дзеянняў па рэалізацыі яго 
палажэнняў, Дамова аб вайсковым супра-
цоўніцтве, Пагадненне аб сумеснай арга-
нізацыі рэгіянальнай бяспекі ў ваеннай 
сферы, Пагадненне аб сумесным выка-
рыстанні элементаў ваеннай інфра струк-
туры Рэспуб лікі Беларусь і Расійскай 
Федэрацыі ў інта рэсах забеспячэння бяс-
пекі дзяржаў.

Важным дакументам у гэтай сферы 
з’яўляецца зацверджаная Вышэйшым 
Дзяр жаўным Саветам Ваенная дактрына 
Саюзнай дзяржавы, якая мае абаронны 
характар   і накіравана на забеспячэнне 
тэры тарыяльнай цэласнасці і суверэнітэту, 
пад трыманне стабільнасці Саюзнай дзяр-
жавы. Ваенная дактрына Саюзнай дзяржа-
вы выяўляе асноўныя пагрозы ваеннай 
бяспекі для дзяржаў-удзельніц, палітыку 
Беларусі і Расіі ў галіне абароны і бяспекі 
ў мірны час, у так званы пагражальны пе-
рыяд і з пачаткам ваеннага канфлікту, кан-
крэтызуе асноўныя напрамкі ваеннага 
будаўніцтва ў саюзнай дзяржаве.

Ваенная дактрына Саюзнай дзяржавы 
не прадугледжвае стварэння агульнай 
арміі, але ў выпадку ваеннага канфлікту 
або яго пагрозы беларускае войска можа 
быць дапоўнена групоўкай расійскіх вой-
скаў.

Асноўнай мэтай супрацоўніцтва паміж 
Рэспублікай Беларусь і Расійскай Федэра-
цыяй у ваеннай і ваенна-тэхнічнай сферах 
з’яўляецца забеспячэнне ваеннай бяспекі 
Саюзнай дзяржавы і накіравана на пад-
трыманне неабходнага ваеннага патэн-
цыя лу, якасную падрыхтоўку ўзброеных 
сіл, планаванне і арганізацыю сумесных 
мер па прадухіленні ваеннай пагрозы 
і адбіццё агрэсіі на агульнай абароннай 

прасторы як на двухбаковай аснове ў рам-
ках Дамовы аб стварэнні Саюзнай дзяржа-
вы, так і  на шматбаковай – у фарматах 
Арганізацыі Дамовы аб калектыўнай 
бяспекі (АДКБ) і Садруж насці Незалежных 
Дзяржаў (СНД). Як адзначыў Прэзідэнт 
Рэспублікі Беларусь А. Р. Лукашэнка: «Мы 
можам публічна пацвердзіць нашу 
міралюб івую палітыку і адсутнасць варо-
жасці да іншых дзяржаў. Разам з тым 
і заявіць пра рашучасць у адстойванні 
сваіх нацыянальных інтарэ саў. У тым ліку, 
калі спатрэбіцца, з выкарыстаннем усёй 
ваеннай арганізацыі дзяржавы» [2].

Пачатак двухбаковаму вайсковаму су-
пра  цоўніцтву Беларусі і Расіі быў пакла-
дзены заключэннем паміж краінамі 20 ліпеня 
1992 г. Дамовы аб каардынацыі дзей насці 
ў ваеннай галіне і Пагаднення аб Стра-
тэгічных сілах, часова размешчаных на 
тэрыторыі Рэспублікі Беларусь, у раз віццё 
якога 24 верасня 1993 г. былі заключаны 
Дагавор аб статусе воінскіх фар міраванняў 
Расійскай Федэрацыі са складу стратэ-
гічных сіл, часова размешчаных на 
тэрыторыі Рэспублікі Беларусь (г. зн. 
воінскіх фарміраванняў стратэгічных сіл, 
якія засталіся Расіі «ў спадчыну» ад было-
га СССР), і пагадненні, якія вызначаюць 
парадак іх вываду з тэрыторыі Беларусі.

Асноўныя напрамкі ваеннага супра-
цоў ніцтва ўключаюць у сябе:

  развіццё нарматыўна-прававой базы;
  забеспячэнне функцыянавання рэгія-
наль  най групоўкі войскаў (сіл) Рэспублі-
 кі Беларусь і Расійскай Федэрацыі 
(РГВ (C));

  ваенна-тэхнічнае супрацоўніцтва;
  супрацоўніцтва ў галіне СПА;
  сумесную ваенна-навуковая дзейнасць;
  супрацоўніцтва па пытаннях выканання 
абавязацельстваў у галіне кантролю 
над узбраеннямі;

  навучанне беларускіх вайскоўцаў 
у ваенна-навучальных установах Міні-
стэрства абароны Расійскай Федэ-
рацыі.
Нарматыўна-прававая база, якая рэ-

гулюе супрацоўніцтва паміж Рэспублікай 
Беларусь і Расійскай Федэрацыяй у ваен-
най і ваенна-тэхнічнай сферах уключае 
35 між народных дагавораў, рэалізацыя 
якіх накіра вана на каардынацыю сумеснай 
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дзейнасці ў ваеннай сферы, галіне ваенна-
паветраных сіл і войскаў супрацьпаветра-
най абароны, рашэнне пытанняў ваенна-
тэхнічнага супра цоў ніцтва, выкананне 
абавязацельстваў у галіне кантролю над 
узбраеннямі, сумеснае выкарыстанне 
аб’ектаў ваеннай інфраструктуры, забес-
пячэнне рэгіянальнай бяспекі, стварэнне 
аб’яднаных сістэм РГВ (С), у тым ліку 
сістэмы інфармацыйнага забеспячэння ва-
еннага супрацоўніцтва Рэспублікі Беларусь 
і Расійскай Федэрацыі і Адзінай рэгія-
нальнай сістэмы супрацьпаветранай аба-
роны Рэспублікі Беларусь і Расійскай 
Федэрацыі.

Дагаворна-прававая база двухбаковага 
супрацоўніцтва з Расійскай Федэрацыяй 
і шматбаковага супрацоўніцтва ў фарма-
тах АДКБ і СНД на сённяшні дзень дазва-
ляе рэгуляваць практычна ўвесь комплекс 
адносін у ваеннай і ваенна-тэхнічнай галі-
нах.

Забеспячэнне функцыянавання РГВ 
(С) ажыццяўляецца з 2000 г. З гэтай мэтай 
праводзяцца мерапрыемствы сумеснага 
планавання прымянення групоўкі войскаў, 
праца па ўдасканаленні і забеспя-
чэнні функцыянавання сістэмы кіравання 
РГВ (С), стварэнню і развіцці адзіных 
(аб’яднаных) ваенных сістэм (разведкі, 
сувязі, тылавога, тэхнічнага забеспячэння 
і інш.), удаска наленні матэрыяльнай базы 
аб’ектаў ваеннай інфраструктуры на 
тэрыторыі Рэспублікі Беларусь, спланава-
ных да сумеснага выкарыстання войскамі.

Праведзена сумеснае стратэгічнае ву-
чэнне Узброеных Сіл Рэспублікі Беларусь 
і Расійскай Федэрацыі «Захад-2013», якое 
дазволіла ўдасканаліць аператыўную су-
мяшчальнасць войскаў Рэспублікі Бела-
русь і Расійскай Федэрацыі, узаемадзеян-
не орга наў ваеннага кіравання, злучэнняў 
і  воінскіх часцей, іх палявую вывучку пры 
сумесным выкананні задач. Вучэнне пра-
дэманстравала трываласць саюзніцкіх 
адносін, умацаванне пазіцыі Саюзнай 
дзяржавы, як аднаго з  асноўных геапа-
літычных суб’ектаў у Еўропе.

У 2015 г. былі паспяхова праведзены 
сумесныя аператыўныя вучэнні Узбро еных 
Сіл Рэспублікі Беларусь і Расійскай 
Федэрацыі «Шчыт Саюза-2015». Забеспя-
чэнне РГВ (С) штогод ажыццяўляецца 

рэалізацыяй Плана сумесных мерапрыем-
стваў па забеспячэнні функцыянавання 
РГВ (С). Рэалізацыя мера прыемстваў Пла-
на структурнымі падраздзя леннямі Мініс-
тэрства абароны і Генеральнага штаба Уз-
броеных Сіл Рэспублікі Беларусь ажы ц-
цяўляецца шляхам правядзення су мес ных 
мерапрыемстваў аператыўнай і баявой 
падрыхтоўкі.

Войскі Заходняга аператыўнага каман-
давання прымалі ўдзел у сумесных 
з Узброенымі Сіламі Расійскай Федэра-
цыі маштабных вучэннях «Захад-2009», 
«Шчыт Саюза-2011», «Захад-2013», «Шчыт 
Саюза-2015».

Ваенна-тэхнічнае супрацоўніцтва па-
між Рэспублікай Беларусь і Расійскай Фе-
дэрацыяй з’яўляецца адным з прыярытэт-
ных відаў супрацоўніцтва нашых дзяржаў 
і ажыццяў ляецца ў адпаведнасці з дзе-
ючымі двух баковымі міжурадавымі (між-
дзяр жаўнымі) дамовамі (на сёння іх 7) у гэ-
тай сферы.

Апошняе з iх пагадненне паміж Урадам 
Рэспублікі Беларусь і Урадам Расійскай 
Федэрацыі аб рэалізацыі Праграмы 
ваенна-тэхнічнага супрацоўніцтва паміж 
Рэспублікай Беларусь і Расійскай Федэра-
цыяй да 2020 г. было падпісана 25 снежня 
2013 г.

У цяперашні час у адпаведнасці з дзею-
чай нарматыўнай прававой базай паміж 
Рэспублікай Беларусь і Расійскай Федэра-
цыяй наладжана цесная кааперацыя паміж 
абароннымі прадпрыемствамі.

Сёння многія віды расійскага экспарт-
нага ўзбраення ствараюцца з прымянен-
нем беларускіх камплектуючых вырабаў. 
99 бе ларускіх прадпрыемстваў пастаў-
ляюць 1880 найменняў прадукцыі для 
255 прад прыемстваў абаронных галін 
Расіі. А ў 940 ра сійскіх прадпрыемстваў 
галоўныя кліенты – 67 прадпрыемст-
ваў у Беларусі. Яны пастаўляюць каля 
4000 найменняў прадукцыі. Доля паставак 
з Беларусі ў абаронным заказе Расіі скла-
дае 15 %, прычым гэта галоўным чынам 
высокатэхналагічная прадукцыя [3].

З падпісаннем у Мінску ў кастрычніку 
2012 г. Праграмы мерапрыемстваў па 
актывізацыі супрацоўніцтва прадпрыем-
стваў абаронна-прамысловых комплексаў 
Рэспуб лікі Беларусь і Расійскай Федэрацыі 

Вуч
эб

на
-вы

да
ве

цк
і ц

эн
тр 

БДПУ



Весці БДПУ. Серыя 2. 2016. № 316

на 2012–2015 гг. нашы краіны выйшлі на 
сістэмнае развіццё супрацоўніцтва ў аба-
ронна-прамысловай вобласці, якое раз-
віваецца, перш за ўсё, па шасці асноўных 
напрамках. Гэта ўдасканаленне нарма-
тыўнай прававой базы двухбаковага су -
працоў ніцтва; інтэгра цыя арганізацый 
распрацоўшчыкаў і выт ворцаў узбраенняў 
і ваеннай тэхнікі (УВТ); вытворчая і наву-
кова-тэхнічная кааперацыя абаронных 
арга нізацый; рэалізацыя праграм Саюзнай 
дзяржавы ў сферы абароны і бяспекі; пра-
вядзенне адзінай палітыкі ў сферы тэх-
нічнага нармавання, стандарты зацыі і  ка-
талагізацыі абароннай прадукцыі; інфар   ма -
цыйнае забеспячэнне працэсаў інтэграцыі 
і далейшае развіццё супрацоў ніцтва.

25 снежня 2013 г. па выніках пасяджэн-
ня Вышэйшага дзяржаўнага савета Саюз-
най дзяржавы Беларусі і Расіі падпісана 
беларуска-расійскае міжурадавае Пагад-
ненне аб рэалізацыі Праграмы ваенна-
тэхнічнага супрацоўніцтва да 2020 г., што 
дасць магчымасць сістэматызаваць рабо-
ты ў галіне ваенна-тэхнічнага супра-
цоўніцтва, а таксама забяспечыць допуск 
беларускіх прадпрыем стваў да дзяржаў-
нага абароннага заказу (ГОЗ) Расіі па кан-
крэтных праектах.

У рамках Саюзнай дзяржавы аргані-
зацыямі Рэспублікі Беларусь і Расійскай 
Федэрацыі рэалізуюцца навукова-тэхніч-
ныя праграмы Саюзнай дзяржавы.

Супрацоўніцтва ў галіне супраць-
паветранай абароны (СПА) накіравана 
на рэалізацыю дасягнутых дамоў-
ленасцей як на двухбаковай, так і шмат-
баковай аснове. Яно мае станоўчую 
дынаміку і ажы ццяўляецца з улікам уза-
емных інтарэсаў.

Адным з напрамкаў узаемадзеяння 
з’яўляецца нясенне сумеснага баявога 
дзяжурства па СПА. Важна адзначыць, 
што пашырэнне ўзаемадзеяння дзяжур-
ных па супрацьпаветранай абароне мае 
першараднае значэнне для забеспячэння 
абароны паветранай прасторы абедзвюх 
дзяржаў.

Сумесная ваенна-навуковая дзей-
насць ажы   цця ўляецца па наступных 
асноўных напрамках:

  арганізацыя правядзення сумесных 
навуковых даследаванняў і распрацоўка 

праекта Канцэпцыі праграмы фундамен-
тальных і пошукавых даследаванняў 
у сферы арганізацыі ваеннай бяспекі 
Саюзнай дзяржавы;

  правядзенне сумесных ваенна-гістарыч-
ных даследаванняў і падрыхтоўка да 
вы дання кніг, прысвечаных 25-годдзю 
вываду савецкіх войскаў з Афганістана, 
70-годдзю вызвалення Беларусі ад 
нямецка-фашысцкіх захопнікаў, 100-год-
дзя з пачатку Першай сусветнай вайны, 
рукапісу сумеснай працы «Народы 
Расіі і Беларусі ў гады напалеонаўскага 
нашэсця»;

  падрыхтоўка навукова-педагагічных кад -
раў у ваенных навучальных установах 
Расійскай Федэрацыі;

  рэалізавана Комплексная праграма 
ваенна-навуковага супрацоўніцтва Міні -
с тэр ства абароны Рэспублікі Бела-
русь і Міністэрства абароны Расійскай 
Федэрацыі на 2011–2015 гг., выка-
нанне мерапрыемстваў якой спрыяла 
ўмацаванню ваенна-навуковага суп ра   -
цоўніцтва міністэрстваў абаро ны Рэс-
публікі Беларусь і Расійскай Федэ-
рацыі, а таксама дазволіла яшчэ шырэй 
выкарыстоўваць вынікі сумеснай наву-
ковай дзейнасці ў інтарэсах функцыя-
навання РГВ (C).
Супрацоўніцтва па пытаннях выка-

нання міжнародных дагавораў і пагад-
ненняў у галіне кантролю над узбра-
еннямі ажы ццяўляецца на аснове ўзаем-
нага ўліку інтарэсаў бакоў па асноўных 
напрамках:

  каардынацыя пазіцый міністэрстваў аба-
роны Беларусі і Расіі ў галіне верыфікацыі 
ў рамках пасяджэнняў Сумеснай кансуль-
татыўнай групы па пытаннях кантролю 
над узбраеннямі, падчас якіх узгадня-
юцца пазіцыі ваенных ведамстваў па 
пытаннях рэалізацыі Венскага дакумента 
2011 г., дага вораў па адкрытым небе і  аб 
скарачэнні і абме жаванні стратэгічных 
наступальных узбраенняў;

  правядзенне сумесных інспекцый назва-
ных раёнаў па Венскім дакуменце 2011 г. 
і на тэрыторыі ЗША па Дагаворы аб 
скарачэнні і абмежаванні стратэгічных 
наступальных узбраенняў, наглядаль-
ных палётаў у межах Дамовы па адкры-
тым небе;
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  абмен інфармацыяй па праведзе-
ным інспекцыям на тэрыторыях 
ін шых дзяр жаў – удзельніц дагавораў 
і пагадненняў у галіне кантролю над 
узбраеннямі.
Такім чынам, беларуска-расій скае ваен-

нае супрацоўніцтва з’яўляецца адным 
з найбольш значных напрамкаў у сферы 

стратэгічных адносін паміж дзвюма краі-
намі. Варта адзначыць, што яно развіваец-
ца не ізалявана ад іншых складнікаў 
беларуска-расійскага саюза: палітычных, 
эканамічных, навуковых, культурных і ін-
шых адносін. Ваенна-стра тэгічныя адно-
сіны маюць важнае геапа літычнае значэн-
не як для Беларусі, так і для Расіі.
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