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Объект Объектом исследования является процесс формирования 

российской государственности. 

Предмет дипломной работы – правление Ивана III, в частности, его 

внешнеполитические акции. 

Цель работы – исследование периода правления великого князя 

московского Ивана III (1462–1505) и выявление основных внешнеполитических 

факторов формирования российской государственности. 

Теоретико-методологическую основу дипломной работы составляет 

комплекс методов исторической науки: историко-генетический и историко-

компаративный методы. Работа построена в соответствии с принципами 

объективности, историзма, системности, ценности в истории. 

Полученные результаты и их новизна. В дипломном исследовании был 

рассмотрен процесс формирования российской государственности во второй 

половине XV – начале XVI вв. Во время выполнения работы автором были 

выявлены пять основных внешнеполитических фактора, которые в период 

второй половине XV – начале XVI вв. способствовали становлению российской 

государственности и укреплению позиций Московского государства на 

международной арене: присоединение Новгорода Великого (1471) и Твери 

(1486), которое позволило Московскому государству заявить о себе, как о 

значимой политической силе; ликвидация зависимости от Большой Орды; 

победа в войне 1487–1494 гг. (в историографии принято название “Странная 

война”); активная и эффективная дипломатическая деятельность Ивана III; 

победа в войне 1500–1503 гг., которая ознаменовала становление гегемонии 

Московского государства в Восточной Европе. 

Структура и объем дипломной работы. Дипломная работа состоит из 

реферата, введения, четырех глав, заключения, библиографического списка. 

Общий объем работы – 92 страницы. Из них: библиографический список – 6 

страниц (82 наименования), реферат на русском, белорусском и английском 

языках – 3 страницы. 
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Аб’ект Аб'ектам даследвання з'яўляўся працэс фарміравання расійскай 

дзяржаўнасці. 

Прадмет дыпломнай работы – кіраванне Івана III, у прыватнасці, яго 

знешнепалітычныя акцыі. 

Мэта работы – даследванне перыяда кіравання вялікага князя 

маскоўскага Івана III (1462–1505) і выяўленне асноўных знешнепалітычных 

фактараў фарміравання расійскай дзяржаўнасці. 

Тэарэтыка-метадалагічную аснову дыпломнай работы складае 

комплекс метадаў гістарычнай навукі: гісторыка-генетычны і гісторыка-

кампаратыўныя метады. Работа пабудавана ў адпаведнасці з прынцыпамі 

аб'ектыўнасці, гістарызма, сістэмнасці, каштоўнасці ў гісторыі. 

Атрыманыя вынікі і іх навізна. У дыпломнам даследванні быў 

разгледжаны працэс фарміравання расійскай дзяржаўнасці ў другой палове XV 

– пачатку XVI стст. Падчас выканання работы аўтарам былі выяўлены пяць 

асноўных знешнепалітычных фактараў, якія ў перыяд другой паловы XV – 

пачатку XVI стст. спрыялі станаўленню расійскай дзяржаўнасці і ўмацаванню 

пазіцый Маскоўскай дзяржавы на міжнароднай арэне: далучэнне Ноўгарада 

Вялікага (1471) і Цверы (1486), якое стала не толькі фінальным этапам у 

збіранні зямель Паўночна-ўсходняй Русі, але і дазволіла Маскоўскай дзяржаве 

заявиць сабе, як значную палітычную сілу; ліквідацыя залежнасці ад Вялікай 

Арды; перамога ў вайне 1487–1494 гг. (у гістарыяграфіі прынята назва 

“Странная вайна”); актыўная і эфектыўная дыпламатычная дзейнасць Івана III; 

перамога ў вайне 1500–1503 гг., якая адзначыла станаўленне гегемоніі 

Маскоўскай дзяржавы ва Усходняй Еўропе. 

Структура і аб'ём дыпломнай работы. Дыпломная работа складаецца з 

рэферата, уводзін, чатырох глаў, заключэння, бібліяграфічнага спіса. Агульны 

аб'йм работы – 92 старонкі. З іх: бібліяграфічны спіс – 6 старонак (82 пазіцыі), 

рэферат на рускай, беларускай и англійскай мовах – 3 старонкі. 
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The object of the study is the process of forming Russian statehood. 

The subject of the work is the reign of Ivan III, in particular, his foreign policy 

actions. 

The purpose of the work is to study the period of the reign of the Grand Duke 

of Moscow Ivan III (1462–1505) and to define the main foreign policy factors in the 

formation of Russian statehood. 

The theoretical and methodological basis of the work is a set of methods of 

historical science: historical-genetic and historico-comparative. The work is built in 

accordance with the principles of objectivity, historicism, system, values in history. 

The results obtained and their novelty. In the diploma study, the process of 

forming Russian statehood in the second half of the 15th and the beginning of the 

16th centuries was considered. During the research the author defines five main 

foreign policy factors, which in the second half of the XV – the beginning of the XVI 

centuries helped along to the formation of Russian statehood and the strengthening of 

the position of the Moscow state on the international arena: the annexation of 

Novgorod (1471) and Tver (1486), which allowed the Moscow state to assert itself as 

a significant political force; abolition of dependence from Great Horde; Victory in the 

war of 1487–1494. (In the historiography the name "Strange War" is usually used); 

Active and effective diplomatic activities of Ivan III; Victory in the war of 1500–

1503, which marked the emergence of the hegemony of the Moscow state in Eastern 

Europe. 

The structure and volume of the thesis. The thesis consists of summary, 

introduction, four chapters, conclusion, bibliographic list. The total amount pages is 

92. A bibliographic list – 6 pages (82 titles), summaries in Russian, Belarusian and 

English – 3 pages. 
 


