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РЕФЕРАТ
Дипломная работа состоит из введения, трёх глав, семи разделов,
заключения, списка использованных источников (91 источник). Объём
работы составляет 73 страницы.
Ключевые слова: МИГРАЦИЯ, МИГРАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА,
МИГРАЦИОННЫЙ
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ЕВРОПЕЙСКИЙ
СОЮЗ,
МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМ, ВИШЕГРАДСКАЯ ГРУППА.
Объект исследования миграционная политика стран Европейского
союза.
Предмет исследования
принципы и проблемы реализации
миграционной политики стран Европейского союза в условиях глобализации
и кардинального изменения характера миграционных процессов в мире и
Европе.
Цель работы выявить основные направления миграционной политики
ЕС, ее противоречия, истоки миграционного кризиса, а также определить
возможные пути совершенствования механизма миграции в странах
Европейского союза.
При написании дипломной работы применялись такие методы
исследования, как сравнительный анализ, конкретно-исторический подход,
системный анализ.
Полученные результаты и их новизна. В дипломной работе
проанализирована миграционная политика Европейского союза, обозначены
её понятие, основные принципы и направление политики, рассмотрено
законодательство Европейского союза, исследованы причины и последствия
миграционного кризиса, рассмотрена политика мультикультурализма, а так
же особенности миграционной политики стран Вишеградской группы и пути
решения миграционного кризиса.
Результаты дипломной работы могут быть использованы при
дальнейшей разработке данной проблемы и в учебном процессе. Дипломная
работа выполнена автором самостоятельно, выводы являются достоверными.

РЭФЕРАТ
Дыпломная работа складаецца з ўвядзення, трох глаў, сямі
раздзелаў, заключэння,
спіса
выкарыстаных
крыніц
(91
крыніца). Аб'ём работы складае 73 старонкі.
Ключавыя
словы: МІГРАЦЫЯ,
МІГРАЦЫЙНАЯ
ПАЛІТЫКА,
МІГРАЦЫЙНЫ
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МУЛЬТЫКУЛЬТУРАЛІЗМ, ВІШАГРАДСКАЯ ГРУПА.
Аб'ект даследавання – міграцыйная палітыка краін Еўрапейскага
саюза.
Прадмет
даследавання – прынцыпы
і
праблемы
рэалізацыі
міграцыйнай палітыкі краін Еўрапейскага саюза ва ўмовах глабалізацыі і
кардынальнай змены характару міграцыйных працэсаў у свеце і Еўропе.
Мэта працы – выявіць асноўныя напрамкі міграцыйнай палітыкі ЕС, яе
супярэчнасці, вытокі міграцыйнага крызісу, а таксама вызначыць магчымыя
шляхі ўдасканалення механізму міграцыі ў краінах Еўрапейскага саюза.
Пры напісанні дыпломнай працы ўжываліся такія метады даследвання,
як параўнальны аналіз, канкрэтна-гістарычны падыход, сістэмны аналіз.
Атрыманыя вынікі і іх навізна. У дыпломнай работе прааналізавана
міграцыйная палітыка Еўрапейскага саюза, вызначаны яе паняцце, асноўныя
прынцыпы
і
напрамак
палітыкі,
разгледжана
заканадаўства
Еўрапейскага саюза, даследаваны прычыны і наступствы міграцыйнага
крызісу, разгледжана палітыка мультыкультуралізму, а таксама асаблівасці
міграцыйнай палітыкі краін Вішаградскай групы і шляхі вырашэння
міграцыйнага крызісу.
Вынікі дыпломнай работы могуць быць выкарыстаны пры далейшай
распрацоўцы дадзенай праблемы і ў навучальным працэсе. Дыпломная
работа выканана аўтарам самастойна, вывады з'яўляюцца дакладнымі.

SUMMARY
Thesis consists of introduction, three chapters, seven sections, conclusion,
list of references (91 sources). The volume of work is 73 pages.
Keywords: MIGRATION, MIGRATION POLICY, MIGRATION CRISIS,
EUROPEAN UNION, MULTICULTURALISM, VISHEGRAD GROUP.
The object of the research is the migration policy of the European Union
countries.
The subject of the research is the principles and problems of implementing
the migration policy of the European Union countries in the context of
globalization and a fundamental change in the nature of migration processes in the
world and in Europe.
The purpose of the work is to identify the main directions of the EU
migration policy, its contradictions, the origins of the migration crisis, and also to
identify possible ways to improve the migration mechanism in the countries of the
European Union.
When writing a thesis, such research methods were used as a comparative
analysis, a specific historical approach, and system analysis.
The results and their novelty. The thesis analyzes the migration policy of
the European Union, identifies its concept, basic principles and policy directions,
reviews European Union legislation, studies the causes and consequences of the
migration crisis, considers multiculturalism policies, as well as features of the
migration policies of the Visegrad countries and ways to solve the migration crisis.
The results of the thesis can be used in the further development of this
problem and in the educational process. The thesis was done by the author himself,
the conclusions are reliable.

