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АННОТАЦИЯ 

 

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 и списка использованной литературы. 

Общий объем работы составляет 57 страниц. Список использованной 

литературы включает 64 позиций.  

2. Перечень ключевых слов 

ЕВРОПЕЙСКОЕ ПРАВО, ЕВРОПЕЙСКАЯ ИНТЕГРАЦИОННАЯ 

ПОЛИТИКА, МИГРАЦИЯ, ПРАВО ЕС, СУД СПРАВЕДЛИВОСТИ, 

ЕВРОПЕЙСКИЙ СУД ПО ПРАВАМ ЧКЛОВЕКА, ТРУДОВЫЕ 

ОТНОШЕНИЯ. 

3. Содержание работы 

Основная цель работы заключается в доказательстве или опровержении 

гипотезы. В связи с этим, по теме дипломной работы сформулирована 

следующая гипотеза: источники действующего европейского трудового 

права обеспечивают эффективное регулирование трудовых отношений с 

трудящимися – мигрантами, а также их свободу передвижения по территории 

ЕС. 

Объектом исследования являются общественные отношения, 

складывающиеся в процессе трудовой миграции. 

Предметом исследования являются нормы международного и 

европейского права, которые регулируют трудовую миграцию, судебная 

практика реализации таких норм, а также эмпирические данные, которые 

характеризуют миграционные процессы. 

В ходе работы применялись метод научной абстракции, индуктивные и 

дедуктивные логические приемы, анализ и синтез, метод сравнительного 

правоведения, статистические группировки и экспертные оценки. 

Теоретическую и эмпирическую основу исследования составили труды 

отечественных и зарубежных правоведов, посвященные данной теме; 

международно – правовые акты, законодательные акты и другие 

нормативные правовые акты Европейского Союза; статистические 

материалы, опубликованные Национальными статистическими комитетами; 

государств – членов ЕС,  материалы периодической печати. 

Значимость работы: результаты исследования могут быть 

использованы в нормотворческом процессе, а также в преподавании 



дисциплины «Европейское право» для специальности 1-24.01.01 

«международное право». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АНАТАЦЫЯ 

 

1. Структура і аб'ём дыпломнай працы 

Дыпломная праца складаецца з задання на дыпломную працу, зместа, 

пераліку ўмоўныхабазначэнняў, рэферата дыпломнай працы, уводзінаў, трох 

глаў, заключэння I спісу выкарыстанай літаратуры. Агульны аб’ѐм працы 

складае 57 старонак. Спіс выкарыстанай літаратуры ўключае 64 пазіцый.  

2. Пералік ключавых слоў 

ЕЎРАПЕЙСКАЕ ПРАВА, ЕЎРАПЕЙСКАЯ ІНТЭГРАЦЫЙНАЯ 

ПАЛІТЫКА, МІГРАЦЫЯ, ПРАВА ЕС, СУД СПРАВЯДЛІВАСЦІ, 

ЕЎРАПЕЙСКІ СУД ПА ПРАВАХ ЧКЛОВЕКА, ПРАЦОЎНЫЯ АДНОСІНЫ. 

 

 Асноўная мэта працы складаецца ў довадзе ці аспрэчанні гіпотэзы. У 

звязку з гэтым, патэме дыпломнай працы сфармулявана наступная гіпотэза: 

крыніцы дзейнага еўрапейскага працоўнага права забяспечваюць эфектыўнае 

рэгуляванне працоўных адносін з працаўнікамі – мігрантамі, а таксама іх 

свабоду перасоўвання патэрыторыі ЕС. 

 Аб'ектам даследавання з'яўляюцца грамадскія адносіны, што 

складваюцца пад час працоўнай міграцыі. 

 Прадметам даследавання з'яўляюцца нормы міжнароднага і 

еўрапейскага права, якія рэгулююць працоўную міграцыю, судовая практыка 

рэалізацы ітакіх нормаў, а таксама эмпірычныя дадзеныя, якія 

характарызуюць міграцыйныя працэсы. 

 Пад час працы ўжываліся метад навуковай абстракцыі, індукцыйныя і 

дэдукцыйныя лагічныя прыѐмы, аналіз і сінтэз, метад параўнальнага 

правазнаўства, статыстычныя групоўкі і экспертныя ацэнкі. 

 Тэарэтычны і эмпірычны грунт даследавання склалі працыай чынных і 

замежных прававедаў, прысвечаныя дадзенай тэме; міжнародна – праўныя 

акты, заканадаўчыя акты і іншыя нарматыўныя праўныя акты Еўрапейскага 

Звязу; статыстычныя матэрыялы, апублікаваныя Нацыянальнымі 

статыстычнымі камітэтамі дзяржаў – чальцоў ЕЗ, матэрыялы перыядычнага 

друку. 

Значнасць працы:вынікі даследвання могуць быць выкарыстаны ў 

нарматворчым працэссе, а таксама ў выкладанні дысцапліны «Еўрапейскае 

права» для спецыяльнасці 1-24.01.01 «міжнароднае права». 

 

 



ANNOTATION 

 

1. Structure and scope of the diploma work 

The diploma work consists of diploma work assignment, table of contents, 

list of symbols, diploma work summary, introduction, and list of references. Total 

scope of work is 57 pages. The list of references includes 64positions. 

   2. Keywords: 

EUROPEAN INTEGRATION POLICY, MIGRATION, EU LAW, JUSTICE 

COURT, EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS, LABOR RELATIONS. 

3. The content of the work 

The main purpose of the paper is to proveor disprove the hypothesis. Inthisregard, 

on the topic of the thesis, the follow in ghypothes is isformulated: 

thesourcesofthecurrentEuropeanlaborlawprovideeffectiveregulationoflaborrelations

withmigrantworkers, as well as their freedom of movement with in the EU. 

 The object of the study is the social relations that develop in the process of 

labor migration. 

 The subject of the study are norms of international and European law that 

regulate labor migration, judicial practice of implement in gsuch norms, as well as 

empirical data that characterize emigration processes. 

 In the course of the work, the method of scientific abstraction, in ductive and 

deductive logical methods, analysis and synthes is, comparative law methods, 

statistical grouping sand expertassessments were applied. 

 The theoretical and empirical basis of there search was compiled by the 

works of Russian and foreign jurists devoted to this topic; International legal acts, 

legislative acts and other normative elegal acts of the European Union; Statistical 

materials published by National Statistical Committees; Member states of the EU, 

material soft heperiodical press. 

The significance of the research:the results of the research can be used in 

the rule-making process, as well as in the teaching of the subject «European law» 

for the specialty 1-24.01.01 «international law». 

 

 


