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Актуальность: в древних обществах война имела очень важную роль, 

так как позволяла наиболее быстрым способом получить «прибавочный 

продукт». Это способствовало быстрой имущественной и статусной 

дифференциации общества, что в свою очередь часто вело к появлению 

государства. Первые государственные структуры носили, как правило, военный 

характер. Изучение подобных структур важно для понимания появления и 

функционирования раннего государства.   

Цель дипломной работы: выяснить пути возникновения древнерусской 

«дружины» и её роль в возникновении и функционировании государственного 

административного аппарата в Древней Руси. Объект исследования – военно-

политическое и социальное развитие восточноевропейского общества накануне 

возникновения  Древнерусского государства. Предмет исследования – 

восточноевропейские военные объединения и их роль в возникновении и 

реализации политической власти. Методологической основой дипломной 

работы стали принципы объективности, историзма, системности и ценностного 

подхода. 

Основные положения, выносимые на защиту: 1) древнерусская дружина 

появляется на основе скандинавских военно-торговых отрядов, называемых в 

источниках русы/росы; 2) накануне появления Древнерусского государства 

дружины представляли собой относительно небольшие коллективы, основными 

целями которых были контроль над торговыми путями, а также реализация 

даней, собранных с подчинённых племён, на международных рынках; 3) на 

ранних этапах существования Древнерусского государства дружины 

превращаются в крупные коллективы, которые содержатся князем за счёт 

собираемых даней; 4) из членов дружин формируется «административный 

аппарат» с судебными и фискальными функциями.  

Структура и объём дипломной работы. Дипломная работа состоит из 

введения, трех глав, заключения, списка использованных источников и 

литературы. Общий объём – 67 страниц. Из них список использованной 

литературы – 7 страниц (90 наименований). 
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Актуальнасць: у старажытных грамадствах вайна адыгрывала вельмі 

значную ролю. Яна дазваляла найбольш хуткім спосабам атрымаць «дададзены 

прадукт». Гэта спрыяла хуткай маёмаснай ды статуснай дыферэнцыяцыі 

грамадства, што ў сваю чаргу часта прыводзіла да з’яўлення дзяржавы. Першыя 

дзяржаўныя структуры насілі, зазвычай, ваенны характар. Вывучэнне такіх 

структур мае вялікі сэнс дзеля разумення як з'яўлялася і функцыянавала ранняя 

дзяржава. 

Мэта дыпломнай працы: высветліць шляхі ўзнікнення 

старажытнарускай дружыны і яе ролю ва ўзнікненні і функцыянаванні 

дзяржаўнага адміністратыўнага апарата. Аб’ект даследвання: ваенна-

палітычнае і сацыяльнае развіццё Ўсходнееўрапейскага грамадства на 

пярэдадні ўзнікнення Страражытнарускай дзяржавы. Прадмет даследвання – 

ўсходнееўрапейскія ваенныя аб’яднанні і іх роля ва ўзнікненні і рэалізацыі 

палітычнай улады. Метадалагічнай асновай дыпломнай працы сталі прынцыпы 

аб'ектыўнасці ,гістарызму, сістэмнасці і каштоўнаснага падыходу. 

Асноўныя палажэнні, якія выносяцца на абарону:1) старажытнаруская 

дружына з’яўляецца на грунце скандынаўскіх ваенна-гандлёвых аб’яднанняў, 

якія завуцца ў крыніцах русы/росы; 2) напярэдадні з’яўлення 

Старажытнарускай дзяржавы дружыны ўяўлялі сабой адносна невялікія 

калектывы асноўнымі мэтамі якіх былі кантроль над гандлёвымі шляхамі а 

гэтак жа збор данін з падуладных плямёнаў і рэалізацыя на міжнародных 

рынках; 3) на ранніх этапах існавання Старажытнарускай дзяржавы дружыны 

ператвараюцца ў досыць буйныя калектывы, якія існуюць за кошт збіраемых 

данін , 4) з чальцоў гэтых калектываў фармуецца адміністрацыйны апарад з 

судовымі і фіскальнымі функцыямі.  

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

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

Агульны аб’ём складаецца з 67 старонак. З іх спіс выкарыстанай літаратуры – 7 

старонак (90 назваў). 
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Research relevance: In ancient societies, war had a very important role, since 

it allowed the most rapid way to obtain a "surplus product". This contributed to the 

rapid property and status differentiation of society, which in turn often led to the 

emergence of the state. The first state structures were, as a rule, military in nature. 

The study of such structures is important for understanding the emergence and 

functioning of an early state 

The aim of research: To find out the ways of the origin of the Old Rus’ 

“druzhina” and its role in the emergence and functioning of the state administrative 

apparatus. The object of research is the military, political and social development of 

the Eastern European society on the eve of the emergence of the Old Rus’ state. The 

subject of the study is the Eastern European military associations and their role in the 

emergence and implementation of political power. The methodological basis of the 

thesis was the principles of objectivity, historicism, systemic and value based 

approach.  

The main ideas : 1) the Old Rus’ “dryzhina” appears on the basis of the 

Scandinavian military-trade squads, known in sources as rus/ ros. 2) On the eve of the 

appearance of the Old Rus’ state, the retinue (druzhina) were relatively small 

collectives whose main goals were to control trade routes and collect and sell tributes 

in international markets; 3) In the early stages of the existence of the Old Rus’ state, 

the retinue become large collectives that are kept by the prince at the expence of 

collected tribute, 4) "administrative apparatus" was formed from members of retinue 

and had judicial and fiscal functions. 

The structure and scope of the study. Thesis work consists of an 

introduction, three chapters, conclusion, a list of sources used and literature. The total 

volume is 67 pages. Of these, a list of sources used - 7 pages (90 titles). 


