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РЭФЕРАТ 

 

Аб'ем дыпломнай работы: 77 старонак, 3 главы, 11 раздзелаў, 82 

выкарыстаныя крыніцы. 

Ключавыя словы: ЕС, ЭКАНАМІЧНАЯ ПАЛІТЫКА, КРЭДЫТНА-

ГРАШОВАЯ ПАЛІТЫКА, БЮДЖЭТНАЯ ПАЛІТЫКА, ПАЛІТЫКА Ў ГАЛIНЕ 

ПАДАТКААБКЛАДАННЯ, ЭКАНАМІЧНЫЯ ПРАБЛЕМЫ, МІГРАЦЫЙНАЯ 

ПАЛІТЫКА, МІГРАЦЫЙНЫ КРЫЗІС, ЗНЕШНЯЯ ПАЛІТЫКА, УСХОДНЯЕ 

ПАРТНЕРСТВА. 

Мэтай даследаванняз'яўляецца раскрыцце сутнасці палітыкі ЕС, якая 

праводзіцца ў XXI стагоддзі у эканамічнай, міграцыйнай і знешняй сферах. 

Аб'ектам даследавання дыпломнай працы з'яўляецца палітыка ЕС, 

якая ажыццяўляецца ў XXI палітыка  у эканамічнай, міграцыйнай і знешняй 

сферах. 

Прадметам даследавання з'яўляюцца асноўныя складнікі сучасных 

эканамічнай, міграцыйнай і знешняй разнавіднасцяў палітыкі ЕС.  

Метадалагічную аснову работы складаюцьметады даследавання, якія 

прымяняюцца ў юрыдычнай навуцы і сумежных з ей іншых навуках: аналіз, 

дэдукцыя, абагульненне, класіфікацыя і параўнанне. 

Вынікам праведзенага даследавання на падставе  

аналізу палітыкі ЕС і вывучэння адпаведнай літаратуры ў сапраўднай 

навуковай рабоце стала сістэматызацыя палітыкі, якая праводзіцца 

кіраўніцтвам ЕС ў эканамічнай, міграцыйнай і знешнепалітычнай сферах. 

Навізна дыпломнай работы палягае ў тым, што яна з'яўляецца  

адным з першых комплексных даследаванняў, у якім эканамічныя, 

міграцыйныя і знешнепалітычныя боку палітыкі ЕС даследаваны ў рамках 

адзінай палітыкі ЕС. 

Рэкамендацыі па выкарыстанні вынікаў даследавання. Вынікі 

даследавання могуць быць выкарыстаны ў навуковым даследаванні праблем і 

тэндэнцый, якія ляжаць у аснове сучаснай палітыкі ЕС, а таксама быць 

выкарыстаны пры выкладанні ў вышэйшых навучальных установах, 

падрыхтоўцы вучэбна-метадычных дапаможнікаў. 

Дакладнасць матэрыялаў і вынікаў дыпломнай работы. Аўтар 

працы пацвярджае, што прыведзены ў ёй матэрыял правільна і аб'ектыўна 

адлюстроўвае стан доследнага аб'екта, а ўсе запазычаныя з літаратурных і 

іншых крыніц тэарэтычныя палажэнні і канцэпцыі суправаджаюцца 

спасылкамі на іх аўтараў. 
 
 

 

 

 

 

 



РЕФЕРАТ 

 

Объем дипломной работы: 77 страниц, 3 главы, 11 разделов, 82 

использованных источника. 

Ключевые слова: ЕС, ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА, КРЕДИТНО-

ДЕНЕЖНАЯ ПОЛИТИКА, БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА, ПОЛИТИКА В 

ОБЛАСТИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ, ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ, 

МИГРАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА, МИГРАЦИОННЫЙ КРИЗИС, ВНЕШНЯЯ 

ПОЛИТИКА, ВОСТОЧНОЕ ПАРТНЕРСТВО. 

Целью исследования является раскрытие сущности проводимой в XXI 

веке ЕС политики в экономической, миграционной и внешней сферах.  

Объектом исследования дипломной работы являются проводимая 

осуществляемая в XXI политика ЕС в экономической, миграционной и 

внешней сферах. 

Предметом исследования являются основные составляющие 

современных экономической, миграционной и внешней разновидностей 

политики ЕС. 

  Методологическую основу работы составляют применяемые в 

юридической науке и смежных с ней других науках методы исследования: 

анализ, дедукция, обобщение, классификация и сравнение.   

Результатом проведенного исследования на основании анализа 

политики ЕС и изучения соответствующей литературы в настоящей научной 

работе стала систематизация проводимой руководством ЕС политики в 

экономической, миграционной и внешнеполитической сферах.  

Новизна дипломной работы состоит в том, что она является одним из 

первых комплексных исследований, в котором экономические, 

миграционные и внешнеполитические стороны политики ЕС исследованы в 

рамках единой политики ЕС.  

Рекомендации по использованию результатов исследования. 

Результаты исследования могут быть использованы в научном исследовании 

проблем и тенденций, лежащих в основе современной политики ЕС, а также 

быть использованы при преподавании в высших учебных заведениях, 

подготовке учебно-методических пособий. 

Достоверность материалов и результатов дипломной работы. Автор 

работы подтверждает, что приведенный в ней материал правильно и 

объективно отражает состояние исследуемого объекта, а все заимствованные 

из литературных и других источников теоретические положения и концепции 

сопровождаются ссылками на их авторов. 
 

 

 

 



SUMMARY 

The volume of the thesis: 77 pages, 3 chapters, 11 sections, 70 references. 

Keywords: EU, ECONOMIC POLICY, CREDIT-MONETARY POLICY, 

BUDGET POLICY, TAXATION POLICY, ECONOMIC PROBLEMS, 

MIGRATION POLICY, MIGRATION CRISIS, FOREIGN POLICY, EASTERN 

PARTNERSHIP. 

The purpose of the study is to to reveal the essence of the EU's economic, 

migration and foreign policy in the 21st century. 

The object of the research of the thesis is the EU's economic, migration and 

foreign policy pursued in the 21st century.  

The subject of the researchis the main components of modern economic, 

migration and external varieties of EU policies. 

The methodological basis of the workconsists of research methods applied 

in legal science and related other sciences: analysis, deduction, generalization, 

classification and comparison. 

The result of the studybased on the analysis of EU policies and the study of 

relevant literature in this scientific work has become a systematization of 

economic, migration and foreign policy policies pursued by the EU leadership.  

The novelty of the thesis is that it is one of the first comprehensive studies in 

which the economic, migration and foreign policy aspects of EU policies are 

studied within the framework of a single EU policy. 

Recommendations for the use of research results.The results of the study 

can be used in scientific research on the problems and trends underlying modern 

EU policies, as well as used in teaching in higher education institutions, the 

preparation of teaching aids. 

Reliability of materials and results of the thesis.The author of the work 

confirms that the material presented in it correctly and objectively reflects the state 

of the object under study, and all theoretical concepts and concepts borrowed from 

literature and other sources are accompanied by references to their authors.  
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