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Актуальность. Взаимоотношения России со странами Западной Европы 

всегда играли очень важную роль, поэтому российско-французские отношения 

имели большое значение для определения роли и места России в европейской 

системе международных отношений. Изучение этих событий актуально всегда, 

так как нужно учитывать уроки истории, имея  в виду положительный и отри-

цательный опыт прошлого. 

Российско-французские отношения в период правления императрицы 

Елизаветы Петровны до конца не исследованы. До настоящего времени истори-

ки не уделяли им должного внимания. Их привлекала сама фигура императри-

цы, проводимая ею внутренняя политика, общие проблемы внешней политики. 

Что же касается российско-французских отношений, то, в основном, их рас-

сматривали как составную часть проводимой императрицей внешней политики. 

Цель дипломной работы – охарактеризовать дипломатические взаимо-

отношения России и Франции с 1741 по 1761 год, время правления императри-

цы Елизаветы Петровны. Объект работы – внешняя политика Российской им-

перии в XVIII в, предмет – российско-французские отношения во время прав-

ления императрицы Елизаветы Петровны (1741–1761 гг.). Методологической 

основой дипломной работы стали принципы объективности, историзма, си-

стемности и ценностного подхода. 

Основные положения, выносимые на защиту. В российско-

французских отношениях в период правления императрицы Елизаветы Петров-

ны можно выделить два этапа: 1) первый этап охватил период с 1741–1755 гг.; 

2) второй этап пришёлся на 1756–1761 гг. 

В начале первого этапа наблюдалось некоторое улучшение российско-

французских отношений, но после того, как Франция и Пруссия заключили во-

енный союз, а Россия – договор об оборонительном союзе с Австрией, в отно-

шениях России и Франции наступило охлаждение. 

Второй этап характеризуется восстановлением российско-французских 

отношений. Это было связано с началом Семилетней войны (1756–1763 гг.)  

Структура и объем дипломной работы. Дипломная работа состоит из 

введения, трех глав, заключения и списка использованных источников и лите-

ратуры. Общий объём работы 56 страниц. Из них: список использованных ис-

точников и литературы – 6 (88 наименований), реферат на русском, белорус-

ском и английском языках – 3.  
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Актуальнасць. Узаемаадносіны Расіі з краінамі Заходняй Еўропы 

заўсёды адыгрывалі вялікую ролю, таму расійска-французскія адносіны мелі 

вялікае значэнне для вызначэння месца і ролі Расіі ў еўрапейскай сістэме 

міжнародных адносін. Вывучэнне гэтых падзей актуальна заўсёды, бо трэба 

ўлічваць ўрокі гісторыі, маючы на ўвазе станоўчы і адмоўны вопыт мінулага. 

Расійска-французскія адносіны ў перыяд праўлення імператрыцы 

Лізаветы Пятроўны да канца не даследаваны. Да гэтага часу гісторыкі не 

надавалі ім належнай увагі. Іх прыцягвала сама фігура імператрыцы, якая 

праводзіцца ёю ўнутраная палітыка, агульныя праблемы знешняй палітыкі. 

Што ж тычыцца расійска-французскіх адносін, то, у асноўным, іх разглядалі як 

складовую частку, якая праводзіцца імператрыцай знешняй палітыкі. 

Мэта дыпломнай работы – ахарактарызаваць дыпламатычныя 

ўзаемаадносіны Расіі і Францыі з 1741 па 1761 год, час праўлення імператрыцы 

Лізаветы Пятроўны. Аб'ект працы – знешняя палітыка Расійскай імперыі, 

прадмет – расійска-французскія адносіны падчас праўлення імператрыцы 

Лізаветы Пятроўны (1741–1761 гг.). Метадалагічнай асновай дыпломнай 

працы сталі прынцыпы аб'ектыўнасці, гістарызму, сістэмнасці і каштоўнаснага 

падыходу. 

Асноўныя палажэнні, якія выносяцца на абарону. У расійска-

французскіх адносінах у перыяд праўлення імператрыцы Лізаветы Пятроўны 

можна вылучыць два этапы: 1) першы этап ахапіў перыяд з 1741–1755 гг .; 2) 

другі этап прыйшоўся на 1756–1761 гг.  

У пачатку першага этапу назіралася паляпшэнне расійска-французскіх 

адносін, але пасля таго, як Францыя і Прусія заключылі ваенны саюз, а Расія –  

дагавор аб абарончым саюзе з Аўстрыяй, у адносінах Расіі і Францыі наступіла 

ахаладжэнне.  

Другі этап характарызуецца аднаўленнем расійска-французскіх адносін. 

Гэта было звязана з пачаткам Сямігадовай вайны (1756–1763 гг.) 

Структура і аб’ём дыпломнай работы. Дыпломная праца складаецца з 

уводзін, трох глаў, заключэння і спісу выкарыстаных крыніц і літаратуры. 

Агульны аб'ём працы 56 старонак. З іх: спіс выкарыстаных крыніц і літаратуры 

– 6 (88 найменняў), рэферат на рускай, беларускай і англійскай мовах – 3.  
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Relevance. Russia's relations with its neighbors near and far abroad have al-

ways played a very important role, so Russian-French relations were of great im-

portance to determine the place and role of Russia in the European system of interna-

tional relations. The study of these events is always topical, as history lessons should 

be taken into account, bearing in mind the positive and negative experiences of the 

past. 

Russian-French relations during the reign of Empress Elizaveta Petrovna to be 

fully explored. To date historians have not paid them enough attention. They were 

attracted by the figure of the Empress, its internal policies, common foreign policy 

challenges. As for Russian-French relations, then, basically, they were considered as 

an integral part of the Empress's foreign policy 

The aim of the thesis is to describe the diplomatic relations between Russia 

and France from 1741 to 1761 in the reign of Empress Elizaveta Petrovna. The ob-

ject of this work is the foreign policy of the Russian Empire, the subject is – Rus-

sian-French relations during the reign of Empress Elizaveta Petrovna (1741–1761). 

The methodological basis of the thesis became the principles of objectivity, con-

sistency historical and value approach. 

The main provision submitted for protection. We can distinguish two stages 

in the Russian-French relations during the reign of Empress Elizaveta Petrovna: 1) 

the first phase covered the period from 1741–1755; 2) the second stage fell on 1756–

1761. 

At the beginning of the first stage there was a slight improvement of Russian-

French relations, but after France and Prussia had concluded a military alliance and 

Russia signed treaty of defensive alliance with Austria, the relations between Russia 

and France became chiller. 

The second stage is characterized by restoration of Russian-French relations. 

This was connected with the beginning of the Seven Years ' War (1756–1763). 

The structure and scope of the thesis. Thesis consists of introduction, three 

chapters, conclusion and a list of the sources used and literature. Total work – 56 

pages. Among them:  the list of used sources and literature – 6 (88 titles), abstract in 

Russian, Belarusian and English – 3. 


