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Ідзе ак тыў ны аб мен 
твор чы мі ка лек ты ва мі, 
пра вод зяц ца су мес ныя 
фес ты ва лі мас тац кай 
твор час ці, вы стаў кі тво-
раў мас тац тва, май стар-
кла сы для адо ра ных дзя-
цей. Што год пра хо дзіць 
ка ля ты ся чы куль тур-
ных ме ра пры ем стваў, у 
тым лі ку між на род на га 
ўзроў ню: усім вя до мы 
фес ты валь мас тац тваў 
«Сла вян скі ба зар у Ві цеб-
ску», фес ты валь пес ні і 
му зы кі «Дняп роў скія га-
ла сы ў Дуб роў не», свя та 
тра ды цый най куль ту ры 
«Брас лаў скія за рні цы», 
Ша га лаў скія дні, му зыч-
ны фес ты валь імя І. І. Са-
ляр цін ска га і ін шыя.

Су мес ныя пра ек ты рэа-
лі зу юць так са ма тэ ат ры, 
му зеі, біб лі я тэ кі. Так, Бе-
ла рус кі дзяр жаў ны ака-
дэ міч ны му зыч ны тэ атр 
су пра цоў ні чае са Сма лен-
скім, Туль скім, Ка луж скім, 
Стаў ра поль скім дра ма тыч-
ны мі тэ ат ра мі. 2019 год у 
Ра сіі аб ве шча ны Го дам 
тэ ат ра, у су вя зі з гэ тым у 
Мін ску прой дуць гаст ро лі 
вя ду чых ра сій скіх рэ гі я-
наль ных тэ ат раў. Зды ма-
юц ца бе ла рус ка-ра сій скія 
мас тац кія і да ку мен таль-
ныя філь мы. Доб ры ін стру-
мент пад трым кі куль тур-
ных пра ек таў — су мес ныя 
прэ міі ў га лі не лі та ра ту ры і 
мас тац тва, на ву кі, срод каў 
ма са вай ін фар ма цыі.

— Гэ так жа эфек тыў на 
ўза е ма дзей ні ча юць па-
між са бой на ву чаль ныя 
ўста но вы дзвюх кра ін?

— Ка лі га ва рыць пра гу-
ма ні тар нае су пра цоў ніц т-
ва, то ў гэ тай га лі не на шы 
кра і ны са праў ды зра бі лі 
сур' ёз ныя кро кі на су страч 
ад на ад ной. Як вы нік, 
сфар мі ра ва на і па спя хо ва 
раз ві ва ец ца адзі ная аду ка-
цый ная пра сто ра, у якой 
мо ладзь Бе ла ру сі і Ра сіі 
мае роў ныя пра вы па до-
сту пе да атры ман ня якас-
най аду ка цыі. Ад па вед ная 
за ка на даў чая і пра ва вая 
ба за сфар мі ра ва на як на 
на цы я наль ных, так і на 
між ве да мас ных уз роў нях.

Сён ня бе ла рус кія ВНУ 
ма юць ка ля 1300 да га во-
раў і па гад нен няў аб су-
пра цоў ніц тве з уста но ва мі 
вы шэй шай аду ка цыі Ра сіі. 
Ра сі я не ву чац ца ў бе ла рус-
кіх ВНУ, у тым лі ку за кошт 
срод каў рэс пуб лі кан ска га 
бюд жэ ту, і атрым лі ва юць 
дып ло мы, якія пры зна-
юц ца ў Ра сіі. У бе ла ру саў 
у Ра сіі ана ла гіч ныя маг чы-
мас ці. Акра мя та го, пра цуе 
су мес ны Бе ла рус ка-Ра сій-
скі ўні вер сі тэт у Ма гі лё ве, 
дзе сту дэн ты мо гуць на ву-
чац ца як па бе ла рус кіх, так 
і па ра сій скіх аду ка цый ных 
стан дар тах. Ажыц цяў ля-
ец ца аб мен сту дэн та мі, 
па між рэ гі ё на мі дзей ні чае 
мност ва парт нёр скіх на-

ву чаль ных пра грам. Ідзе 
аб мен і пе да го га мі: толь кі 
за 2018 год ка ля 800 бе-
ла рус кіх вы клад чы каў на-
ве да лі ўні вер сі тэ ты Ра сіі, 
пры клад на столь кі ж ра-
сій скіх пе да го гаў пры ня лі 
бе ла рус кія ВНУ.

— Важ най част кай ма-
ю ча га ад быц ца са мі ту 
ста не Ма ла дзёж ны фо-
рум. Ча му ма ла дзёж най 
тэ ма ты цы ўдзя ля ец ца так 
шмат ува гі? На коль кі гэ та 
важ на для ін тэ гра цыі?

— Ма ла дзёж ны фо-
рум — гэ та за па тра ба ва ная 
і перс пек тыў ная пля цоў ка. 
У ма ла дзёж ных кан так-
тах — бу ду чы ня на ша га су-
пра цоў ніц тва. Не аб ход на 
паў сюд на пад трым лі ваць 
най леп шыя іні цы я ты вы і 
пра па но вы мо ла дзі, каб у 
да лей шым яны пе ра рас та-
лі ў перс пек тыў ныя пра ек-
ты — у на ву цы, аду ка цыі, 
біз не се. Ма ла дзёж ная 
па лі ты ка — най важ ней шы 
пры яры тэт Са юз най дзяр-
жа вы. Са юз ныя ад но сі ны 
бу дуць тры ва лыя, ка лі 
ства раць умо вы для рас-
крыц ця і рэа лі за цыі твор-
ча га па тэн цы я лу ма ла дых 
лю дзей, іх пра фе сій на га і 
асо бас на га рос ту. На гэ та 
на цэ ле ны на шы куль тур-
ныя, аду ка цый ныя, на ву-
ко выя пра ек ты.

У той жа час па трэб ны 
і но выя фор мы ўза е ма-
дзе ян ня. Важ на, каб ма-
ладыя людзі на шых кра ін 
ве да лі ад но пра ад на го, 
ме лі ін фар ма цыю аб тым, 
якія ме ра пры ем ствы пра-
вод зяц ца, ка лі і як мож на 
су стрэц ца, аб мя няц ца во-
пы там, і што са мае га лоў-
нае — як мож на аб' яд нац ца 
ў рам ках та го ці ін ша га пра-
ек та. Для гэ та га не аб ход на 
больш эфек тыў на вы ка-
рыс тоў ваць са цы яль ныя 
сет кі, тэ ле грам-ка на лы.

Важ на так са ма раз ві-
ваць ма ла дзёж ны ту рызм, 
ар га ні  зоў ваць аб мен 
школь ні ка мі, сту дэн та мі, 
пра во дзіць для іх ці ка выя 
ме ра пры ем ствы. Так ма-
ла дыя лю дзі атрым лі ва юць 
маг чы масць не толь кі вы-
ву чаць сла ву тас ці на шых 
кра ін, на шу агуль ную гіс-

то рыю, але і лепш спаз-
на ваць ад но ад на го, за-
во дзіць но вых сяб роў. 
Па куль ка рыс най ін фар-
ма цыі аб та кіх ме ра пры-
ем ствах на шай мо ла дзі 
не ха пае.

Ха це ла ся б, каб у цэ-
лым ін фар ма ван не аб су-
мес ных пра ек тах у срод-
ках ма са вай ін фар ма цыі 
вя ло ся больш шы ро ка, 
каб лю дзі ве да лі пра тое, 
якая ра бо та вя дзец ца ў 
Са юз най дзяр жа ве, якія 
вы ні кі яна дае і чым важ-
ная для кож на га з нас.

— Як вы ацэнь ва е це 
эфек тыў насць рэа лі за-
цыі са юз ных пра грам. 
Ці ма юць па трэ бу ў пе-
ра гля дзе па ды хо ды да 

іх рас пра цоў кі і ўзгад-
нен ня, бо не сак рэт, што 
гэ ту тэ му ўзні ма юць са мі 
на ву коў цы?

— Вы за кра ну лі вель мі 
важ нае пы тан не. Са юз-
ныя пра гра мы па він ны 
ад па вя даць пры яры тэ там 
унут ра най і знеш няй па лі-
ты кі Са юз най дзяр жа вы, 
пра ца ваць на бу ду чы ню 
на шых кра ін, за бяс печ ваць 
кан ку рэн та здоль насць на-
цы я наль ных эка но мік, іх 
іна ва цый нае раз віц цё.

Не заў сё ды на шы су мес-
ныя пра гра мы пры ма юц ца 
свое ча со ва. Пра цэс уз гад-
нен ня час ця ком за цяг ва-
ец ца, за ліш ні бю ра кра-
тызм пры во дзіць да та го, 
што пра ек ты па чы на юць 
страч ваць ак ту аль насць. 
Ёсць пы тан ні і па эфек тыў-
нас ці рас хо да ван ня срод-
каў. Са юз ны бюд жэт вы-
кон ва ец ца з пра фі цы там, 
доб рых пра ек таў не ха пае. 
Уз ні кае пы тан не: ча му? 
Дзе тут не да пра цоў ва ем? 
Ідэй у на ву коў цаў ха пае. 
Та ды з якой пры чы ны не 
заў сё ды мо гуць іх да стой-
на прад ста віць, дак лад на 
пра пра ца ваць пра гра му, 
каб пры цяг нуць фі нан са-
ван не? Або па тра ба ван ні 
за над та за вы ша ныя?

До ля вы дат каў на фі-
нан са ван не су мес ных пра-
грам у бюд жэ це Са юз най 
дзяр жа вы апош нія га ды 
зні жа ец ца. Ка лі ў 2015 го-
дзе яна скла да ла 65,4 %, 
у 2016 го дзе — 61,3 %, у 
2017-м — толь кі 56,6 %. 
У 2018 го дзе сі ту а цыя 
прын цы по ва не змя ні ла-
ся: до ля пра грам — 56,7 %. 
Ка лі ў 2016 го дзе аб' ём не-
раз мер ка ва ных срод каў 
бюд жэ ту Са юз най дзяр-
жа вы склаў 244,4 міль ё на 
руб лёў, то ў 2017-м — ужо 
749,3 міль ё на руб лёў, або 
кож ны шос ты ру бель ад 
за пла на ва ных вы дат каў. І 
гэ та на фо не ад нос на вы-
со кіх пра цэнт ных ста вак па 
крэ ды тах, якія прад пры-
ем ствы рэ аль на га сек та-
ра эка но мі кі па зы ча юць 
у бан каў скай сіс тэ мы для 
ма дэр ні за цыі і ра шэн ня 
мэ та вых за дач раз віц ця.

Да дзе ныя пы тан ні бу-
дзем пад ра бяз на аб мяр-
коў ваць пад час ма ю ча га 
ад быц ца фо ру му з удзе лам 
за ці каў ле ных дзярж ор га наў 
і ве дам стваў. У гэ тым пла-
не пля цоў ка фо ру му — доб-
рая маг чы масць па чуць усе 
ба кі, знай сці ап ты маль ныя 
ва ры ян ты ра шэн няў. Умо-
вы для па спя хо вай рэа лі за-
цыі су мес ных пра грам у нас 
ёсць: Вы шэй шым дзярж са-
ве там Са юз най дзяр жа вы 
вы зна ча ны пры яры тэ ты на-
ву ко вай дзей нас ці, у цес-
ным кан так це пра цу юць 
на шы на ву ко выя ка лек-
ты вы, якія ма юць ба га ты 
до свед і не аб ход ную кам-
пе тэн цыю, ак тыў на ге не ры-
руе ідэі мо ладзь.

— Якім кі рун кам су-
пра цоў ніц тва, па-ва-
ша му, на шым кра і нам 
не аб ход на ўдзя ляць 
больш ува гі?

— Гэ та пра мыс ло вая ка -
апе ра цыя, ства рэн не су мес-
ных кам па ній і вы твор час-
цяў, ары ен та ва ных на вы-
пуск кан ку рэн та здоль най 
іна ва цый най пра дук цыі з 
вы со кай да баў ле най вар-
тас цю, якая за па тра ба ва-
на на ўнут ра ным і знеш ніх 
рын ках. Нам трэ ба больш 
ак тыў на пе ра хо дзіць ад 
прос та га ганд лю да ін вес-
ты цый на га су пра цоў ніц тва, 
у якас ці парт нё раў пры не-
аб ход нас ці пры цяг ваць і 
трэ ція кра і ны.

Су мес ныя вы твор час-
ці — гэ та но выя тэх на ло гіі, 
но выя ра бо чыя мес цы, усё 
гэ та ў кан чат ко вым вы ні-
ку пра цуе на па вы шэн не 
якас ці жыц ця лю дзей. Пры 
гэ тым па він ны за бяс печ-
вац ца роў ныя ўмо вы для 
суб' ек таў гас па да ран ня, 
без вы клю чэн няў і аб ме-
жа ван няў. Па куль бар' е ры 
ў ганд лі за ста юц ца. Гэ тыя 
важ ныя для на шых кра ін 
пы тан ні ста нуць прад ме-
там аб мер ка ван ня на цы я-
наль ных са ве таў Бе ла ру сі 
і Ра сіі па дзе ла вым су пра-
цоў ніц тве на фо ру ме.

Мяр кую, што на шым 
кра і нам трэ ба больш ува гі 
ўдзя ляць пы тан ням су пра-
цоў ніц тва ў сфе ры ліч ба ві-
за цыі, ука ра нен ня ін фар-
ма цый на-ка му ні ка цый ных 
тэх на ло гій. У Ра сіі за цвер-
джа на на цы я наль ная пра-
гра ма да 2025 го да, якая 
пра ду гледж вае ства рэн не 
не аб ход ных умоў для раз-
віц ця ліч ба вай эка но мі кі і 
яе ін тэ гра цыі з ліч ба вы мі 
эка но мі ка мі кра ін-парт нё-
раў па Еў ра зій скім эка на-
міч ным са ю зе. Да ку мент 
на кі ра ва ны на ства рэн-
не вы со ка тэх на ла гіч ных 
прад пры ем стваў і вы твор-
час цяў, раз віц цё «ра зум-
ных га ра доў», ука ра нен не 
ін фар ма цый на-ка му ні ка-
цый ных тэх на ло гій у пра-
мыс ло вас ці, аду ка цыі, 
ме ды цы не, жыл лё ва-ка-
му наль най гас па дар цы і 
ін шых сфе рах.

У Бе ла ру сі пры ня ты Дэ-
крэт Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь № 8, ство ра ны 
бес прэ цэ дэнт ныя ўмо-
вы для рос ту ІT-ін дуст рыі. 
У нас ёсць ква лі фі ка ва ныя 
кад ры і не аб ход ная кам пе-
тэн цыя. Ёсць чым па дзя ліц-
ца з ра сій скі мі ка ле га мі і што 
пе ра няць. Гэ та да ты чыц ца 
як пад рых тоў кі кад раў, так 
і пы тан няў ука ра нен ня ІT-
тэх на ло гій у роз ных га лі нах 
эка но мі кі. Мяр кую, на шы 
кра і ны маг лі б аб' яд наць на-
ма ган ні, маг чы ма, у рам ках 
но вай са юз най пра гра мы па 
ліч ба ві за цыі.

Трэ ці кі ру нак — гэ та 
ўзае ма дзе ян не Бе ла ру сі і 
Ра сіі ў рам ках гла баль най 
іні цы я ты вы «Адзін по яс, 
адзін шлях». На шы краі-
ны з'яў ля юц ца важ ны мі 
звё на мі Вя лі ка га шаў ко-
ва га шля ху і па на прам ку 
не толь кі Ус ход — За хад, 
але і Поў нач — Поў дзень. 
Асаб лі вая ўва га ад да ец-
ца раз віц цю чы гу нач ных 
кан тэй нер ных пе ра во зак. 
У кра са ві ку 2017 го да чы-
гун кі Кі тая, Ра сіі, Бе ла ру-
сі, Ка зах ста на, Гер ма ніі, 
Поль шчы і Ман го ліі пад-
пі са лі па гад нен не аб па-
глыб лен ні су пра цоў ніцт ва 
ў ар га ні за цыі кан тэй нер-
ных цяг ні коў па марш ру-
це Кі тай — Еў ро па. Ба кі 
да мо ві лі ся аб су мес ным 
па ве лі чэн ні аб' ёмаў пе ра-
во зак, ства рэн ні аб' ек таў 
ла гіс тыч най інф ра струк ту-
ры. Бе ла русь за ці каў ле на 
ў су пра цоў ніц тве з ра сій-
скім бо кам у рам ках гэ тай 
між на род най іні цы я ты вы і 
га то ва аб мяр коў ваць кан-
крэт ныя пра ек ты, у тым лі-
ку з удзе лам Кі тай ска-бе-
ла рус ка га ін дуст ры яль на га 
пар ка «Вя лі кі ка мень».

— Як вя до ма, да фо-
ру му рых ту ец ца вя лі кі 
парт фель да ку мен таў: 
да га во ры, кант рак ты, па-
гад нен ні. У коль кі ацэнь-
ва е це іх агуль ную су му?

— Га ва рыць пра дак-
лад ныя ліч бы па куль ра-
на, ра бо та пра цяг ва ец ца. 
Але боль шасць рэ гі ё наў 
Бе ла ру сі пры баў ля юць да 
ле таш ніх аб' ёмаў.

У цэ лым з кож ным го-
дам коль касць пад пі са ных 
на фо ру ме ка мер цый ных 
кант рак таў і па гад нен няў 
рас це: ка лі на ІІ Фо ру ме 
ў Со чы бы ло за клю ча на 
та кіх да ку мен таў на су му 
230 міль ё наў до ла раў 
ЗША, то на V Фо ру ме 
ў Ма гі лё ве — амаль на 
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540 міль ё наў до ла раў 
ЗША. Гэ та свед чыць аб 
за па тра ба ва нас ці пля цоў кі 
на ша га са мі ту і вы со кай за-
ці каў ле нас ці прад стаў ні коў 
біз не су ў су пра цоў ніц тве.

Рост — гэ та доб ра. Але мы 
па він ны больш га ва рыць не 
пра коль касць, а пра якасць. 
Я вя ду га вор ку пра ўза ем ны 
ган даль вы со ка тэх на ла гіч-
ны мі та ва ра мі і па слу га мі, 
каб гэ тыя кант рак ты ма-
ты ва ва лі па вы шэн не кан-
ку рэн та здоль нас ці на шых 
эка но мік, па шы рэн не пра-
мыс ло вай ка а пе ра цыі.

— Якія па гад нен ні 
рых ту юц ца ў га лі не рэ-
гі я наль на га су пра цоў-
ніц тва?

— У ра бо це зна хо дзіц ца 
больш за 50 да ку мен таў аб 
су пра цоў ніц тве. У іх лі ку — 
між ура да выя па гад нен ні са 
Сма лен скай, Са ра таў скай, 
На ўга род скай, Лі пец кай, 
Ма га дан скай аб лас ця мі, 
Яма ла-Не не цкай аў та ном-

най акру гай, Рэс пуб лі кай 
Ін гу шэ ція, Рэс пуб лі кай Ко-
мі, Рэс пуб лі кай Ады гея і ін-
шы мі. Рых ту юц ца так са ма 
да за клю чэн ня да ку мен ты 
аб су пра цоў ніц тве па між 
рэ гі ё на мі, мяс цо вы мі ор га-
на мі ўла ды, а так са ма кан-
крэт ны мі ар га ні за цыя мі і 
ўста но ва мі Бе ла ру сі і Ра сіі.

— Мі ха іл Ула дзі мі ра-
віч, ці не зда ец ца вам 
мэ та згод ным у арэ а ле 
фо ру му ства рыць пля-
цоў ку для экс перт на га 
аб мер ка ван ня пы тан няў 
бе ла рус ка-ра сій ска га су-
пра цоў ніц тва, у якім бы 
пры ня лі ўдзел вя до мыя 
дзяр жаў ныя і гра мад скія 
дзея чы з абод вух ба коў? 
Больш за тое, яны маг лі б 
па вес ці кан струк тыў ны 
дыя лог з мо лад дзю. Як 
лі чы це?

— Та кая пля цоў ка бу дзе 
пра ца ваць. Да дыс ку сій у 
рам ках фо ру му шы ро ка 
пад клю чац ца экс пер ты. 
Гэ та бу дзе свое асаб лі вая 
се сія экс пер таў-ана лі ты-
каў па пы тан нях раз віц ця 
Са юз най дзяр жа вы, еў ра-
зій скай ін тэ гра цыі, су пра-
цоў ніц тва Бе ла ру сі і Ра сіі з 
трэ ці мі кра і на мі. Без умоў-
на, да аб мер ка ван ня бу дзе 
пры цяг вац ца і мо ладзь, у 
тым лі ку прад стаў ні кі Ма-
ла дзёж най па ла ты пры 
Пар ла менц кім схо дзе 
Са ю за Бе ла ру сі і Ра сіі.

Пры ўсёй па ва зе да ак-
са ка лаў, іх во пы ту і ве дам, 
мы аба вя за ны чуць мо-
ладзь. Гэ та для яе фар мі-
ру ец ца нар ма тыў ная пра-
ва вая ба за бе ла рус ка-ра-
сій ска га су пра цоў ніц тва, 
гэ та для яе ства ра юц ца 
вы со ка ін тэ ле кту аль ныя, 
на ву ка ё міс тыя вы твор час ці 
і тэх на ло гіі, вы бу доў ва юц-
ца су час ныя ка му ні ка цыі, у 
тым лі ку ў ІT-індустрыі. Пра 
гэ та і не толь кі бу дзем га-
ва рыць і пры маць ра шэн ні 
на VІ Фо ру ме рэ гі ё наў Бе-
ла ру сі і Ра сіі.

Су мес ныя вы твор час ці — гэ та но выя 
тэх на ло гіі, но выя ра бо чыя мес цы, 

усё гэ та ў кан чат ко вым вы ні ку пра цуе 
на па вы шэн не якас ці жыц ця лю дзей. 
Пры гэ тым па він ны за бяс печ вац ца 
роў ныя ўмо вы для суб' ек таў гас па да ран ня, 
без вы клю чэн няў і аб ме жа ван няў. 
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