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Актуальность исследования обусловлена тем, что данная тема долгое 

время не являлась предметом комплексного исследования. Только в конце 

1980-х годов с введением в оборот неизвестных ранее источников и 

ослаблением идеологического диктата в исторической науке, появилась 

возможность детального изучения причин, побудивших Германию к 

сотрудничеству с Советской Россией, роли и места германской помощи в 

развитии Красной Армии и становлении советской военной промышленности, 

результативности военного сотрудничества и его влияния на развитие 

тактических приемов и оперативных новшеств двух стран. 

Цель дипломной работы определить значение советско-германского 

военно-технического сотрудничества в укрепление военного потенциала СССР 

и Германии в 1920 – 1933 гг. Объектам дипломной работы является военное и 

военно-техническое сотрудничество СССР и Германии в 1920 - 1933 гг. 

Предмет дипломной работы контакты в военно-технической сфере, 

деятельность органов, осуществлявших непосредственное сотрудничество с 

советской и немецкой сторон в данный период. Методологической основой 

работы стали принципы объективности, историзма, системности и ценностного 

подхода. 

Положения, выносимые на защиту: 1. Советская Россия и Германия 

оказались в политической изоляции после подписания Версальского мирного 

договора. Рапалльский договор, подписанный в 1922 году, открыл путь 

интенсивного сотрудничества. Советско-германское военно-техническое 

сотрудничество развивалось как приоритетное направление военной политики 

двух стран; 2. На точку зрения Германии и СССР на организацию их военных 

сил и тактику в значительной степени повлияло военное сотрудничество РККА 

и рейхсвера. Опорой для развертывания военно-промышленного комплекса 

СССР, а также реформы военной сферы 1925 г. стал накопленный, во время 

развития советско-германского военного сотрудничества опыт. 

Структура и объем дипломной работы. 

 Дипломная работа состоит из введения, трёх глав, заключения и списка 

использованной литературы и источников. Общий объем работы – 68 страниц. 

Из них: список использованных источников и литературы – 5 страниц, реферат 

на русском, белорусском и английском зыках – 3 страницы. 
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Актуальнасць даследавання абумоўлена тым, што дадзеная тэма доўгі 

час не з'яўлялася прадметам комплекснага даследавання. Толькі ў канцы 1980-х 

гадоў з увядзеннем у абарот невядомых раней крыніц і паслабленнем 

ідэалагічнага дыктату ў гістарычнай навуцы, з'явілася магчымасць дэталёвага 

вывучэння прычын, якія заахвоцілі Нямеччыну да супрацоўніцтва з Савецкай 

Расіяй, ролі і месца германскай дапамогі ў развіцці Чырвонай Арміі і 

станаўленні савецкай ваеннай прамысловасці, выніковасці ваеннага 

супрацоўніцтва і яго ўплыву на развіццё тактычных прыёмаў і аператыўных 

навін дзвюх краін. 

Мэта дыпломнай працы вызначыць значэнне савецка-германскага 

ваенна-тэхнічнага супрацоўніцтва ва ўмацаванне ваеннага патэнцыялу СССР і 

Германіі ў 1920 - 1933 гг. Аб'ект дыпломнай працы з'яўляецца ваеннае і 

ваенна-тэхнічнае супрацоўніцтва СССР і Германіі ў 1920 - 1933 гг. Прадмет 

дыпломнай працы кантакты ў ваенна-тэхнічнай сферы, дзейнасць органаў, 

якія ажыццяўлялі непасрэднае супрацоўніцтва з савецкай і нямецкай бакоў у 

дадзены перыяд. Метадалагічнай асновай працы сталі прынцыпы 

аб'ектыўнасці, гістарызму, сістэмнасці і каштоўнаснага падыходу. 

        Палажэнні, якія выносяцца на абарону: 1. Савецкая Расея і Нямеччына 

апынуліся ў палітычнай ізаляцыі пасля падпісання Версальскага мірнага 

дагавора. Рапалльский дагавор, падпісаны ў 1922 годзе, адкрыў шлях 

інтэнсіўнага супрацоўніцтва. Савецка-германскае ваенна-тэхнічнае 

супрацоўніцтва развівалася як прыярытэтны напрамак ваеннай палітыкі дзвюх 

краін; 2. На пункт гледжання Германіі і СССР на арганізацыю іх ваенных сіл і 

тактыку ў значнай ступені паўплывала ваеннае супрацоўніцтва РККА і 

рейхсвера. Апорай для разгортвання ваенна-прамысловага комплексу СССР, а 

таксама рэформы ваеннай сферы 1925 г. атрымаў назапашаны, падчас развіцця 

савецка-германскага ваеннага супрацоўніцтва вопыт. 

Структура і аб'ём дыпломнай працы. Дыпломная праца складаецца з 

ўвядзення, трох кіраўнікоў, заключэння і спісу выкарыстанай літаратуры і 

крыніц. Агульны аб'ём работы - 68 старонак. З іх: спіс выкарыстаных крыніц і 

літаратуры - 5 старонак, рэферат на рускай, беларускай і англійскай зыках - 3 

старонкі.  
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Actuality: Due to the fact that this topic has not been the subject of a 

comprehensive study for a long time. Only in the late 1980s, with the introduction 

into circulation of previously unknown sources and the weakening of ideological 

dictatorship in historical science, it became possible to study in detail the causes that 

prompted Germany to cooperate with Soviet Russia, the role and place of German aid 

in the development of the Red Army, and the establishment of the Soviet military 

industry , The effectiveness of military cooperation and its impact on the 

development of tactical techniques and operational innovations of the two countries. 

The purpose of the diploma thesis to determine the significance of Soviet-

German military-technical cooperation in strengthening the military potential of the 

USSR and Germany in 1920-1933. 

Object of the diploma thesis military and military-technical cooperation 

between the USSR and Germany in 1920-1933. 

 Subject of the diploma thesis contacts in the military-technical sphere, the 

activities of the bodies that carried out direct cooperation with the Soviet and German 

sides in this period. 

Methodologically is based of the work was the principles of objectivity, 

historicism, systemic and value approach.  

Provisions to be defended.  

1.  Soviet Russia and Germany found themselves in political isolation after the 

signing of the Treaty of Versailles. The Rapallo Treaty, signed in 1922, opened the 

way for intensive cooperation. Soviet-German military-technical cooperation 

developed as a priority direction of the military policy of the two countries. 

2. The military cooperation between the Red Army and the Reichswehr greatly 

influenced the point of view of Germany and the USSR on the organization of their 

military forces and tactics. The support for the development of the military-industrial 

complex of the USSR, as well as the reform of the military sphere in 1925, was the 

experience accumulated during the development of Soviet-German military. 

The structure and volume of the thesis.  

The thesis consists of an introduction, three chapters, a conclusion and a list of 

used literature and sources. The total amount of work is a 68 page. Of these: a list of 

sources and literature used - 5 pages, an abstract in Russian, Belarusian and English 

languages - 3 pages.  
 


