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РЕФЕРАТ 

 

Дипломная работа  66 с., 80 источников.  

Ключевые слова: ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ПРАВОВОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ СВОБОДЫ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ, ЕВРОПЕЙСКОЕ 

ГРАЖДАНСТВО, ЕВРОПЕЙСКОЕ ПРАВО, ОГРАНИЧЕНИЕ СВОБОДЫ 

ПЕРЕДВИЖЕНИЯ, СВОБОДА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ ГРАЖДАН 

ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА.  

Объектом исследования являются общественные отношения, 

складывающиеся в сфере свободы передвижения граждан Европейского союза. 

Предмет исследования: первичное и вторичное законодательство 

Европейского союза, отечественная и зарубежная доктрина, судебная практика 

Европейского союза, относящаяся к регулированию права на свободное 

передвижение граждан Европейского союза. 

Цель работы:выявление особенностей и ограничений в праве на 

свободное передвижение граждан Европейского союза в пределах сообщества, 

перспективы его развития, исследование прав граждан Европейского союза на 

свободное передвижение внутри Союза. 

Методы исследования: обобщение, анализ нормативной базы и 

литературных источников, формально-логический и системно-структурный 

методы, а также метод сравнительного анализа.  

Полученные результаты и их новизна. В результате использования 

комплекса взаимодополняющих методов исследования в работе определено 

содержание права граждан Европейского союза на свободное передвижение в 

его пределах, определены основные тенденции его развития; проанализированы 

основные права граждан Европейского союза; определены основные категории 

граждан, имеющих право на свободное перемещение в границах Союза, а также 

разъяснено понятие Шенгенской зоны, причины ее возникновения и развития; 

рассмотрены основания для ограничения свободы передвижения граждан 

Европейского союза.  

Достоверность материалов и результатов дипломной 

работы.Использованные материалы и результаты дипломной работы являются 

достоверными. Работа выполнена самостоятельно. 

Значимость работы: результаты исследования могут быть использованы 

в нормотворческом и правоприменительном процессе; в процессе дальнейшего 

исследования проблемы, а также в преподавании дисциплины «Европейское 

право» для специальности «Международное право». 



РЭФЕРАТ 

 

Дыпломная работа 66 с., 80 крыніц. 

Ключавыя словы: АБМЕЖАВАННЕ СВАБОДЫ ПЕРАМЯШЧЭННЯ, 

ДЫФЕРЭНЦЫЯЦЫЯ ПРАВАВОГА РЭГУЛЯВАННЯ СВАБОДЫ 

ПЕРАМЯШЧЭННЯ, ЕЎРАПЕЙСКАЕ ГРАМАДЗЯНСТВА, ЕЎРАПЕЙСКАЕ 

ПРАВА, СВАБОДА ПЕРАМЯШЧЭННЯ ГРАМАДЗЯН ЕЎРАПЕЙСКАГА 

САЮЗА. 

Аб’ектам даследавання з’яўляюцца грамадскія адносіны, якія 

складваюцца ў сферы свабоды перамяшчэння грамадзян Еўрапейскага саюза. 

Прадмет даследавання: першаснае і другаснае заканадаўства 

Еўрапейскага саюза, айчынная і замежная дактрына, судовая практыка 

Еўрапейскага саюза, якая адносіцца да рэгулявання права на свабоднае 

перамяшчэнне грамадзян Еўрапейскага саюза. 

Мэта даследавання: выяўленне асаблівасцяў і абмежаванняў у праве на 

свабоднае перамяшчэнне грамадзян Еўрапейскага саюза ў межах супольніцтва, 

перспектывы яго развіцця, даследаванне праў грамадзян Еўрапейскага саюза на 

свабоднае перамяшчэньне ўнутры Саюза. 

Метады даследавання: абагульненне, аналіз нарматыўнай базы і 

літаратурных крыніц, фармальна-лагічны і сістэмна-структурны метады, а 

таксама метад параўнальнага аналізу. 

Атрыманыя вынікі і іх навізна. У выніку выкарыстання комплексу 

узаемадапаўняльных метадаў даследавання ў працы вызначаны змест права 

грамадзян Еўрапейскага саюза на свабоднае перамяшчэньне ў яго межах, 

вызначаны асноўныя тэндэнцыі яго развіцця; прааналізаваны асноўныя правы 

грамадзян Еўрапейскага саюза; вызначаны асноўныя катэгорыі грамадзян, якія 

маюць права на свабоднае перамяшчэнне ў межах Саюза, а таксама 

растлумачана паняцце Шэнгенскай зоны, прычыны яе ўзнікнення і развіцця; 

разгледжаны падставы для абмежавання свабоды перамяшчэння грамадзян 

Еўрапейскага саюза. 

Дакладнасць матэрыялаў і вынікаў дыпломнай работы. 

Выкарыстаныя матэрыялы і вынікі дыпломнай працы з'яўляюцца дакладнымі. 

Праца выканана самастойна. 

Значнасць работы: вынікі даследавання могуць быць выкарыстаны ў 

нарматворчым і правапрымяняльным працэсе; у працэсе далейшага 

даследавання праблемы, а таксама ў выкладанні дысцыпліны «Еўрапейскае 

права» для спецыяльнасці «Міжнароднае права». 

 



ABSTRACT 

 

Diploma work 66 p., 80 sources. 

Keywords: DIFFERENTIATION OF LEGAL REGULATION OF 

FREEDOM OF MOVEMENT, EUROPEAN CITIZENSHIP, EUROPEAN LAW, 

FREEDOM OF MOVEMENT OF CITIZENS OF THE EUROPEAN UNION, 

RESTRICION OF FREEDOM OF MOVEMENT. 

Object of the research are the public relations that are formed in the sphere of 

freedom of movement of citizens of the European Union. 

Subject of the research: primary and secondary legislation of the European 

Union, local and foreign doctrine, jurisprudence of the European Union relating to 

the regulation of the right to free movement of EU citizens. 

Purpose of the research: the identification of characteristics and restrictions 

of the right to free movement of citizens of the European Union within the 

community, the prospects for its development, the study of the rights of citizens of 

the European Union for free movement within the Union. 

Methods of the research: generalization, analysis of the regulatory framework 

and literary sources, formal-logical and system-structural methods, as well as the 

method of comparative analysis. 

The results of the work and their novelty.As a result of the use of a set of 

complementary research methods the work defines the content of the right of citizens 

of the European Union to free movement within its borders, the main trends of its 

development are defined; the basic rights of citizens of the European Union are 

analyzed; the main categories of citizens who have the right to free movement within 

the borders of the Union are defined, as well as the concept of the Schengen zone, the 

reasons for its origin and development; the grounds for restricting the freedom of 

movement of citizens of the European Union are examined. 

Authenticity of the materials and results of the diploma work.The materials 

used and the results of the thesis are authentic. The work was done independently. 

Significance of the work: the results of the research can be used in the rule-

making and law-enforcement process; in the process of further research of the 

problem, as well as in the teaching of the discipline «European Law» for the specialty 

«International law». 

 

 


