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РЕФЕРАТ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 
Беловой Екатерины Дмитриевны 

Миграционная политика ЕС:  
политико-правовые механизмы (2004–2020 гг.) 

 
1. Структура и объем дипломной работы 
Дипломная работа состоит из задания на дипломную работу, оглавления, 

перечня условных обозначений, реферата дипломной работы, введения, трех 
глав, заключения, списка использованной литературы. Общий объем работы 
составляет 64 страницы. Список использованной литературы занимает 12 
страниц и включает 108 позиций. 

2. Перечень ключевых слов 
МИГРАНТ, МИГРАЦИОННЫЕ ПОТОКИ, МИГРАЦИОННАЯ 

ПОЛИТИКА, МИГРАЦИОННЫЙ КРИЗИС, ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ.  
3. Текст реферата 
Объект исследования – миграционные процессы в Европейском союзе и 

их регулирование. 
Предмет исследования – миграционная политика Европейского союза в 

2004–2020 гг. 
Цель исследования – определение причин, особенностей, проблем и 

перспектив развития миграционной политики Европейского союза, а также 
анализ эволюции законодательства ЕС в области миграционного регулирования. 

Методы исследования – анализ, синтез, историко-системный, проблемно-
хронологический, системно-ситуативных методы, метод обобщения. 

Полученные результаты и их новизна. Проведён анализ миграционных 
потоков в Европейский союз в 2004–2010 гг.; проведён анализ миграционных 
потоков в Европейский союз в 2011–2020 гг.; проанализирована эволюция 
законодательства ЕС в сфере миграции; рассмотрена политика 
мультикультурализма ЕС и выявлено ее влияние на европейское 
законодательство в сфере миграции. 

Достоверность материалов и результатов дипломной работы. 
Использованные материалы и результаты дипломной работы являются 
достоверными. Работа выполнена самостоятельно. 

Рекомендации по использованию результатов работы. Результаты работы 
могут быть использованы для дальнейшего исследования и научной разработки 
проблематики национальной и международной безопасности, внешней 
политики, при подготовке учебников.   



РЭФЕРАТ ДЫПЛОМНАЙ ПРАЦЫ 
Бяловай Кацярыны Дзмітрыеўны 

Міграцыйная палітыка ЕС: палітыка-прававыя механізмы (2004–2020 гг.) 
 

1. Структура і аб'ём дыпломнай працы 
Дыпломная праца складаецца з заданні на дыпломную працу, зместа, пераліку 
ўмоўных абазначэнняў, рэферата дыпломнай работы, увядзення, трох глаў, 
заключэння, спісу выкарыстанай літаратуры. Агульны аб'ём працы складае 64 
старонкi. Спіс выкарыстанай літаратуры займае 12 старонак і ўключае 108 
пазіцый. 
2. Пералік ключавых слоў 
МІГРАНТ, МІГРАЦЫЙНЫЯ ПАТОКІ, МІГРАЦЫЙНАЯ ПАЛІТЫКА, 
МІГРАЦЫЙНЫ КРЫЗІС, ЕЎРАПЕЙСКІ САЮЗ. 
3. Тэкст рэферата 

Аб'ект даследавання – міграцыйныя працэсы ў Еўрапейскім саюзе і іх 
рэруляванне. 

Прадмет даследавання – міграцыйная палітыка Еўрапейскага саюза ў 
2004–2020 гг. 

Мэта даследавання – вызначэнне прычын, асаблівасцяў, праблем і 
перспектыў развіцця міграцыйнай палітыкі Еўрапейскага саюза, а таксама аналіз 
эвалюцыі заканадаўства ЕС у галіне міграцыйнага рэгулявання. 

Метады даследавання – аналіз, сінтэз, гісторыка-сістэмны, праблемна-
храналагічны, сістэмна-сітуацыйных метады, метад абагульнення. 

Атрыманыя вынікі і іх навізна. Праведзены аналіз міграцыйных патокаў у 
Еўрапейскі саюз у 2004–2010 гг.; праведзены аналіз міграцыйных патокаў у 
Еўрапейскі саюз у 2011–2020 гг.; прааналізавана эвалюцыя заканадаўства ЕС у 
сферы міграцыі; разгледжана палітыка мультыкультуралізму ЕС і выяўлена яе 
ўплыў на еўрапейскае заканадаўства ў сферы міграцыі. 

Дакладнасць матэрыялаў і вынікаў дыпломнай працы. Выкарыстаныя 
матэрыялы і вынікі дыпломнай працы з'яўляюцца дакладнымі. Праца выканана 
самастойна. 

Рэкамендацыі па выкарыстанні вынікаў працы. Вынікі працы могуць быць 
выкарыстаны для далейшага даследавання і навуковай распрацоўкі 
праблематыкі нацыянальнай і міжнароднай бяспекі, знешняй палітыкі, пры 
падрыхтоўцы падручнікаў. 



DIPLOMA WORK SUMMARY 
Belova Ekaterina Dmitrievna 

EU Migration Policy: political and legal mechanisms (2004-2020) 
 

1. Structure and scope of the work 
The diploma work consists of a work assignment, a table of contents, a list of symbols, 
diploma work summary, an introduction, 3 chapters, a conclusion, a list of references. 
The scope of the work is 64 pages. The list of references occupies 12 pages and includes 
108 positions. 
2. Keywords: 
MIGRANT, MIGRATION FLOWS, MIGRATION POLICY, MIGRATION CRISIS, 
EUROPEAN UNION. 
3. Summary text 

The object of the research is the European Union. 
The subject of the research is the migration policy of the European Union in 

2004-2020. 
The purpose of the research is to determine the causes, features, problems, and 

prospects for the development of the migration policy of the European Union, as well 
as to analyze the evolution of EU legislation in the field of migration regulation. 

Research methods. Analysis, synthesis, historical-system, problem-
chronological, system-situational methods, generalization method. 

The results of the work and their novelty. The analysis of migration flows to the 
European Union in 2004-2010 was carried out; the analysis of migration flows to the 
European Union in 2011-2020 was carried out; the evolution of EU legislation in the 
field of migration was analyzed; the EU multiculturalism policy was considered and 
its impact on European legislation in the field of migration was revealed. 

Authenticity of materials and results of the diploma work. The materials used 
and the results of the thesis are reliable. The work was done independently. 

Recommendations of the usage. The results of the work can be used for further 
research and scientific development of the problems of national and international 
security, foreign policy, in the preparation of textbooks 

 


