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РЕФЕРАТ 

Шевченко Оксана Александровна 
«Трудовая миграция и ее влияние на рынок труда в странах 

Европейского союз» 

Дипломная работа: 82 с., 11 рис., 4 табл., 59 источников, 2 прил. 

Ключевые слова: МИГРАЦИЯ, ТРУДОВАЯ МИГРАЦИЯ, 
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ, МОБИЛЬНОСТЬ РАБОЧЕЙ СИЛЫ, СТРАНЫ-
ЭКСПОРТЕРЫ, СТРАНЫ-ИМПОРТЕРЫ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ, 
ЗАНЯТОСТЬ, МИГРАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА. 

 
Объект исследования – миграционные процессы в Европейском 

союзе.  
Методы исследования: обобщения, сравнительного анализа и синтеза, 

сравнения, графический. 
Полученные результаты и их новизна: были рассмотрены понятия 

трудовой миграции, мобильности трудовых ресурсов, охарактеризованы 
основные эффекты от миграции рабочей силы в экономиках принимающих и 
отдающих стран, приведен детальный обзор миграционных процессов 
рабочей силы в Европейском союзе, приведен обзор деятельности ЕС по 
регулированию миграции трудовых ресурсов и ее воздействия на внутреннее 
благосостояние принимающих стран.  

Область возможного практического применения: итоги работы 
могут быть использованы для продолжения исследования международной 
мобильности рабочей силы, а также при написании обобщающих работ по 
основам предметов «Мировая экономика», «Международная миграция», 
«Международные экономические отношения», подготовке монографий и 
учебников.  

 
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 

Шаўчэнка Аксана Аляксандраўна 
«Працоўная міграцыя і яе ўплыў на рынак працы ў краінах 

Еўрапейскага Саюза» 

Дыпломная праца: 82 с., 11 мал., 4 табл., 59 крынiцы, 2 прыкл. 

Ключавые словы: МІГРАЦЫЯ, ПРАЦОЎНАЯ МІГРАЦЫЯ, 
ПРАЦОЎНЫЯ РЭСУРСЫ, МАБІЛЬНАСЦЬ ПРАЦОЎНЫХ СІЛ, КРАІНЫ-
ЭКСПАРЦЁРЫ, КРАІНЫ-ІМПАРЦЁРЫ ПРАЦОЎНЫХ РЭСУРСАЎ, 
ЗАНЯТАСЦЬ, МІГРАЦЫЙНАЯ ПАЛІТЫКА. 

 
Аб'ект даследавання – працоўныя працэсы ў Еврапейскім саюзе.  
Метады даследавання: агульнанавуковыя метады абагульнення, 

аналізу, сінтэзу, параўнання. 
Атрыманыя вынікі і іх навізна: былі разгледжаны паняцці працоўнай 

міграцыі, мабільнасці працоўных рэсурсаў, ахарактарызаваны асноўныя 
эфекты ад міграцыі працоўнай сілы ў эканоміках прымаючых и аддаючых 
краін, прыведзены дэталёвы агляд міграцыйных працэсаў працоўнай сілы ў 
Еўрапейскім Саюзе, прыведзены агляд дзейнасці ЕС па рэгуляванні міграцыі 
працоўных рэсурсаў і яе ўздзеяння на ўнутранае дабрабыт прымаючых краін. 

Вобласць магчымага практычнага прымянення: Вынікі працы 
могуць быць выкарыстаны для працягу даследаванні міжнароднай 
мабільнасці працоўнай сілы, а таксама пры напісанні абагульняючых прац па 
асновах прадметаў «Сусветная эканоміка», «Міжнародная міграцыя», 
«Міжнародныя эканамічныя адносіны», падрыхтоўцы манаграфій і 
падручнікаў. 

 
Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў ёй разлікова-аналітычны 

матэрыял правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а 
ўсе запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, 
метадалагічныя і метадычныя становішча і канцэпцыі суправаджаюцца 
спасылкамі на іх аўтараў. 

 
 

 
 
 
 



ANNOTATION 
 

Shevchenko Oksana Aleksandrovna 
«Labour migration and its impact on the labour market the European 

Union» 

Degree paper: 82 p., 11 ill., 4 tab., 59 sources, 2 app. 

Key words: MIGRATION, LABOUR MIGRATION, HUMAN 
RESOURCES, LABOUR MOBILITY, HUMAN RESOURCES EXPORTING 
AND IMPORTING COUNTRY, EMPLOYMENT AND IMMIGRATION 
POLICY. 

 
Object of research – migration processes in the European Union. 
Research methods: comparative analysis and synthesis, generalization, 

comparison, graphical. 
Results or research and their novelty: was examined the concept of labor 

migration, labor mobility, the work describes main effects of labor migration in the 
economies of host countries, and gives a detailed overview of labor migration in 
the European Union, provides an overview of the activities of the EU to regulate 
labor migration and its impact the internal well-being of the host countries. 

Area of possible practical application: The recapitulation and ideas can be 
used for the continuation of the research of international labour migration, for 
writing general works on subjects “World Economy”, “International Migration”, 
“International Economic Relations”, preparation of monographs and textbooks.  

 
The author of the work confirms that analytical material correctly and 

objectively reflects the state of the analysis process, and all theoretical, 
methodological and methodical positions and concepts borrowed from literature 
and other sources are accompanied by references to their authors. 

 
          


