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Актуальность данного исследования. Историки, работавшие над данной 

темой, практически не рассматривали те чисто дипломатические методы и 

средства, при помощи которых Русь осуществляла свою внешнюю политику 

в 60-х и 70-х годах X века. 

Цель дипломной работы – проследить какие дипломатические методы и 

средства, использовались Князем Святославом Игоревичем при 

осуществление его внешней политики. 

Источниковедческая база дипломной работы представлена трудами 

«История» Льва Диакона, византийскими хрониками Скилицы (XIв.) и 

Зонары (XIIв.), «Повесть временных лет», а также работой Константина 

Багрянородного. Рассмотрена дореволюционная, советская и постсоветская 

(современная) историография. 

Методологической основой дипломной работы стали принципы 

объективности, историзма, системности и целостности подхода.  

Структура и объём дипломной работы. Данная работа рассматривается в 

контексте истории земель Киевской Руси X-XI веков, состоит из трёх глав, 

введения, заключения, содержания, списка использованных источников и 

литературы. Общий объем работы составляет – 55 страницы. Из них: список 

источников и литературы – 5 страниц (71 наименований), реферат на 

русском, белорусском и английском языках– 3 страницы. 

Автор делает вывод, что внешняя политика Святослава Игоревича 

явилась закономерным продолжением политики Олега и Игоря по усилению 

позиций Киевской Руси в Северном Причерноморье, на восточных торговых 

путях, на Балканах. Стараниями Святослава был уничтожен опасный 

противник Руси в Северном Причерноморье – Хазарский каганат. А договор 

с жителями отвоеванных у Хазарии территорий еще больше упрочил 

позиции Руси здесь. Но вступив в открытую войну с Византийской 

империей, с целью поставить ее в зависимое положение от Руси, Святослав 



проиграл, вследствие чего Русь потеряла завоевания на Балканах, однако 

смогла сохранить очень важное для себя Северное Причерноморье.  
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Актуальнасць дадзенага даследавання. Гісторыкі, якія працавалі над 

дадзенай тэмай, практычна не разглядалі тыя чыста дыпламатычныя метады і 

сродкі, пры дапамозе якіх Русь ажыццяўляла сваю знешнюю палітыку ў 60-х 

і 70-х гадах X стагоддзя. 

Мэта дыпломнай працы - прасачыць якія дыпламатычныя метады і сродкі, 

выкарыстоўваліся Князем Святаславам Ігаравічам пры ажыццяўленне яго 

знешняй палітыкі. 

Крыніцазнаўчай база дыпломнай працы прадстаўлена працамі «Гісторыя» 

Льва дыякана, візантыйскімі хронікамі Скилицы (XIв.) І Зонары (XIIв.), 

«Аповесць мінулых гадоў», а таксама працай Канстанціна Багранароднага. 

Разгледжана дарэвалюцыйная, савецкая і постсавецкая (сучасная) 

гістарыяграфія. 

Метадалагічнай асновай дыпломнай працы сталі прынцыпы аб'ектыўнасці, 

гістарызму, сістэмнасці і цэласнасці падыходу. 

Структура і аб'ём дыпломнай працы. Дадзеная праца разглядаецца ў 

кантэксце гісторыі зямель Кіеўскай Русі X-XI стагоддзяў, складаецца з трох 

кіраўнікоў, увядзення, заключэння, зместу, спісу выкарыстаных крыніц і 

літаратуры. Агульны аб'ём працы складае - 55 старонак. З іх: спіс крыніц і 

літаратуры - 5 старонак (71 найменняў), рэферат на рускай, беларускай і 

англійскай языках- 3 старонкі. 

Аўтар робіць выснову, што знешняя палітыка Святаслава Ігаравіча з'явілася 

заканамерным працягам палітыкі Алега і Ігара па ўзмацненні пазіцый 

Кіеўскай Русі ў Паўночным Прычарнамор'і, на ўсходніх гандлёвых шляхах, 

на Балканах. Стараннямі Святаслава быў знішчаны небяспечны праціўнік 

Русі ў Паўночным Прычарнамор'і - Хазарскі каганат. А дамову з жыхарамі 

адваяваных у Хазарыі тэрыторый яшчэ больш умацаваў пазіцыі Русі тут. Але 



уступіўшы ў адкрытую вайну з Візантыйскай імперыяй, з мэтай паставіць яе 

ў залежнае становішча ад Русі, Святаслаў прайграў, з прычыны чаго Русь 

страціла заваёвы на Балканах, аднак змагла захаваць вельмі важнае для сябе 

Паўночнае Прычарнамор'е. 
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The relevance of this study. Historians who have worked on this topic, almost did 

not consider those purely diplomatic methods and means by which Russia carried 

out its foreign policy in the 60s and 70s of X century. 

The aim of the thesis - to trace any diplomatic methods and means used by Knyaz 

Svyatoslav Igorevich in the implementation of its foreign policy. 

Source base thesis presents the works "History" Lva deacon, Byzantine chronicles 

Skylitzes (XI century.) And Zonaras (XII century.), "The Tale of Bygone Years", 

as well as the work of Constantine Porphyrogenitus. We consider the pre-

revolutionary, Soviet and Post-Soviet (modern) historiography. 

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

historicism, systematic and holistic approach. 

The structure and volume of the thesis. This work is considered in the context of 

the history of the lands of Kievan Rus X-XI centuries, consists of three chapters, 

introduction, conclusion, contents, list of references and literature. The total 

amount of work is - 55 pages. Among them: a list of sources and literature - 5 

pages (71 items), abstract in Russian, Belarusian and English languages - 3 pages. 

The author concludes that the foreign policy of Svyatoslav Igorevich was a natural 

continuation of the policy of Oleg and Igor to strengthen the position of Kievan 

Rus in the northern Black Sea coast, on the eastern trade routes in the Balkans. 

Through the efforts of Svyatoslav was destroyed by a dangerous enemy of Russia 

in the Northern Black Sea - Khazar Khanate. A contract with the residents of the 

territories conquered from the Khazars further strengthened the position of Russia 

here. But engaged in open war with the Byzantine Empire, in order to put it in a 

dependent position from Russia, Svyatoslav lost, so that Russia lost the conquest of 

the Balkans, but was able to maintain a very important for the northern Black Sea 

region itself. 


