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Объектом исследования являются национально-государственные 

отношения Чеченской республики как субъекта Российской Федерации с 

федеральным центром. 

Цель дипломной работы состоит в выявлении причин российско-

чеченского конфликта конца XX века и возможных способов его 

урегулирования на современном этапе. 

В основу методологии исследования положен системный анализ 

российско-чеченского конфликта, его генезиса, сущности и особенностей. 

Были применены сравнительно-исторический метод, а также принципы 

социального детерминизма и историзма; использовался комплексный подход 

к изучению политических и социальных конфликтов. 

События в Чечне на рубеже XX-XXI веков, можно классифицировать 

как внутригосударственный военный конфликт, который носит ярко 

выраженный политический характер. Чеченская сторона, представленная 

Д.Дудаевым и его последователями, стремилась к отделению Чечни от 

России, а Россия, со своей стороны, боролась за сохранение своей 

целостности и нерушимости своих границ. При этом политическая борьба 

велась не только между отдельным субъектом РФ и Федерацией в целом, шла 

борьба за власть и внутри самой Чеченской Республики. 
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Аб'ектам даследавання з'яўляюцца нацыянальна-дзяржаўныя адносіны 

Чачэнскай рэспублікі як суб'екта Расійскай Федэрацыі з федэральным 

цэнтрам. 

Мэта дыпломнай працы складаецца ў выяўленні прычын расійска-

чачэнскага канфлікту канца XX стагоддзя і магчымых спосабаў яго 

ўрэгулявання на сучасным этапе. 

У аснову метадалогіі даследавання пакладзены сістэмны аналіз 

расійска-чачэнскага канфлікту, яго генезісу, сутнасці і асаблівасцяў. Былі 

ўжытыя параўнальна-гістарычны метад, а таксама прынцыпы сацыяльнага 

дэтэрмінізму і гістарызму; выкарыстоўваўся комплексны падыход да 

вывучэння палітычных і сацыяльных канфліктаў. 

Падзеі ў Чачні на рубяжы XX-XXI стагоддзяў, можна класіфікаваць як 

унутрыдзяржаўных ваенны канфлікт, які носіць ярка выражаны палітычны 

характар. Чачэнская бок, прадстаўленая Д.Дудаевым і яго паслядоўнікамі, 

імкнулася да аддзялення Чачэніі ад Расеі, а Расея, са свайго боку, змагалася 

за захаванне сваёй цэласнасці і непарушнасці сваіх межаў. Пры гэтым 

палітычная барацьба вялася не толькі паміж асобным суб'ектам РФ і 

Федэрацыяй у цэлым, ішла барацьба за ўладу і ўнутры самой Чачэнскай 

Рэспублікі. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The amount of work - 51 pages, the number of sources used and literature is 

equal to 96. 

Keywords: BANDITRY, TERRORISM, HOSTAGE-TAKING, ANTI-

TERRORIST OPERATION, THE ASSAULT. 

The object of the study are national and state relations of the Chechen 

Republic as a subject of the Russian Federation with the federal center. 

The aim of the thesis is to identify the causes of the Russian-Chechen 

conflict in the late XX century, and the possible ways of resolving it at the present 

stage. 

The basis of the methodology of the study laid a systematic analysis of the 

Russian-Chechen conflict, its genesis, nature and characteristics. Were applied 

comparative-historical method and the principles of social determinism and 

historicism; an integrated approach to the study of political and social conflicts. 

Events in Chechnya at the turn XX-XXI centuries, can be classified as 

domestic armed conflict, which has a pronounced political character. Chechen side, 

represented by D. Dudayev and his followers sought to separate Chechnya from 

Russia, and Russia, for its part, has struggled to maintain their integrity and 

inviolability of its borders. In this political struggle was waged not only between 

the separate entity of the Russian Federation and the Federation as a whole, there 

was a struggle for power and within the Chechen Republic. 

 

 


