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РЕФЕРАТ 
 

Лейтан Дарья Дмитриевна 
«Международная трудовая миграция и особенности 

ее развития в Европейском Союзе» 

Дипломная работа: 106 с, 9 рис., 2 табл., 97 источников. 

Ключевые слова: МИГРАЦИЯ, ТРУДОВАЯ МИГРАЦИЯ, ОБМЕН ТРУ-
ДОВЫМИ РЕСУРСАМИ, ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ, ГЛОБАЛИЗАЦИЯ, РЕГУ-
ЛИРОВАНИЕ МИГРАЦИИ, МОБИЛЬНОСТЬ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ. 

Объект исследования: международная трудовая миграция на европей-
ском пространстве в современных условиях. 

Предмет исследования: тенденции международной трудовой миграции и 
особенности ее регулирования в странах Европейского Союза. 

Цель работы: изучить теоретические основы международной трудовой 
миграции, оценить масштабы миграции трудовых ресурсов, а также рассмот-
реть подходы к ее регулированию на европейском пространстве. 

Методы исследования: сравнительный анализ, классификация отдельных 
групп и видов, использование графических данных. 

Полученные результаты и их новизна: изучены теоретические основы 
международной трудовой миграции. Проведен анализ тенденций международ-
ной миграции трудовых ресурсов на европейском пространстве. Предложены 
рекомендации по совершенствованию механизмов регулирования миграции 
трудовых ресурсов. 

Область возможного практического применения: оценка миграции тру-
довых ресурсов при изучении на европейском пространстве и возможности за-
имствования опыта механизмов регулирования миграции трудовых ресурсов, в 
частности в Республике Беларусь. 

Автор работы подтверждает, что приведенный в ней 
расчетно-аналитический материал правильно и объективно отражает 
состояние исследуемого процесса, а все заимствованные из литературных и 
других источников теоретические, методологические и методические 
положения и концепции сопровождаются ссылками на их авторов. 



РЭФЕРАТ 
 

Лейтан Дар'я Дзмiтрыеўна 
«Мiжнародная працоўная iнграцыя i асаблiвасцi яе развiцця ў 

Еўрапейскiм Саюзе» 

Дыпломная праца: 106 с, 9 мал., 2 табл., 97 крынщ. 

Ключавыя словы: МІГРАЦЫЯ, ПРАЦОЎНАЯ МІГРАЦЫЯ, АБМЕН 
ПРАЦОЎНЫХ РЭСУРСАЎ, ЕУРАПЕЙСК1 САЮЗ, ГЛАБАЛ13АЦЫЯ, 
РЭГУЛЯВАННЕ МІГРАЦЫІ, МАБІЛЬНАСЦЬ ПРАЦОЎНЫХ РЭСУРСАЎ. 

Аб'ект даследавання: мiжнародная працоўная мiграцыя на еўрапейскай 
прасторы ў сучасных умовах. 

Прадмет даследавання: тэндэнцьі мiжнароднай працоўнай мiграцыi i 
асаблiвасщ яе рэгулявання ў краiнах Еўрапейскага Саюза. 

Мэта працы: вывучыць тэарэтычныя асновы мiжнароднай працоўнай 
мiграцыi, ацанiць маштабы мiграцыi працоўных рэсурсаў, а таксама разгледзець 
падыходы да яе рэгуляваннi на еўрапейскай прасторы. 

Мэтады даследавання: параўнальны аналiз, класiфiкацыя асобных груп i 
вiдаў, выкарыстанне графiчных дадзеных. 

Атрыманыя вынiкi i ix навiзвна: вывучаны тэарэтычныя асновы 
мiжнароднай працоўнай мiграцыi. Праведзены аналiз тэндэнцый мiжнароднай 
мiграцыi працоўных рэсурсау на еўрапейскай прасторы. Прапанаваны 
рэкамендацыi па ўдасканаленнi механiзмаў рэгулявання мiграцыi працоуных 
рэсурсаў. 

Вобласць магчымага практычнага прымянення: ацэнка мiграцыi 
працоўных рэсурсаў пры вывучэннi на еўрапейскай прасторы i магчымасцi 
запазычання вопыту механiзмаў рэгулявання мiграцыi працоўных рэсурсаў, у 
прыватнасцi ў Рэспублiцы Беларусь. 

Аўтар працы пацвяржае, што прыведзены у ей разлiкова-аналiтычны 
матэрыял правiльна i аб'ектыўна адлюстроувае стан доследнага працэсу, а усе 
запазычаныя з лiтаратурных i iншых крынiц тэарэтычныя, метадалагiчныя i 
метадычныя палажэнні i канцэпцыi суправаджаюцца спасылккамi на ix 
аўтараў. 



ANNOTATION 
 

Darya Leitan  
"International labor migration and its peculiarities in the European Union" 

Diploma: 106 p., 9 pic, 2 gr., 97 sources. 

Key terms: MIGRATION, LABOR MIGRATION, WORKFORCE EX-
CHANGE, EUROPEAN UNION, GLOBALIZATION, MIGRATION CONTROL 
ADJUSTMENTS, WORKFORCE MOBILITY. 

The object of study: International labor migration in the European Union in the 
modern context. 

The subject of study: workforce migration tendencies and peculiarities of its 
regulation in the EU countries. 

The goal of study: to study theoretical basis of labor migration, to estimate the 
extent of labor migration, as well as to learn about approaches for labor migration 
regulation in the EU. 

Methods of study: comparative analysis, classification of individual groups and 
types, use of graphic data. 

The results and their novelty: Theoretical basis of labor migration are learned. 
The analysis of labor migration tendencies in the European countries is carried out. 
The recommendations to improve the labor migration control arrangements are being 
suggested. 

Area of possible practical applications: labor migration evaluation when stud-
ying the European Union countries. Possibility of sharing the experience with men-
tioned countries of labor migration control arrangements, particularly Republic of 
Belarus. 

Author confirms that the settlement contained therein and analytical material 
correctly and objectively reflected the state of the process under investigation, but all 
borrowed from literature and other sources of theoretical and methodological terms 
and concepts accompanied by references to their authors 


