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АННОТАЦИЯ 
 

1. Структура и объем дипломной работы  

Дипломная работа состоит из задания на дипломную работу, оглавления, 

реферата дипломной работы, введения, трех глав, заключения, списка 

использованной литературы. Общий объем работы составляет 50 страниц. 

Список использованной литературы занимает 7 страниц и включает 74 

позиции.  

2. Перечень ключевых слов  

ПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВ, МИГРАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА, ТРУДОВАЯ 

МИГРАЦИЯ, БАХРЕЙН, КАТАР, КУВЕЙТ, ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ 

ЭМИРАТЫ, ОМАН, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, ЮЖНАЯ АЗИЯ.  

3. Содержание работы  

Объект исследования – миграционные процессы в регионе Персидского 

Залива.  

Предмет исследования – миграционная политика государств 

Персидского Залива. 

Цель исследования – обобщение политики государств Персидского 

залива в сфере миграции.  

Методы исследования. В работе использованы общенаучные методы 

контекстуального, критического, контент- и ивент-анализа, а также 

институциональный, структурно-функциональный, историко-описательный и 

сравнительно-исторический методы. 

Полученные итоги и их новизна. Работа является первой в белорусской 

историографии попыткой исследования и обобщения миграционной политики 

стран Персидского залива на современном этапе. В работе проанализированы 

исторические, политические, правовые аспекты миграционных процессов в 

государствах Персидского залива, проведен детальный анализ политики 

государств региона в области миграции.  

Достоверность материалов и результатов дипломной работы. 

Использованные материалы и результаты дипломной работы являются 

достоверными. Работа выполнена самостоятельно.  

Рекомендации по использованию результатов работы. Результаты 

работы могут быть использованы для дальнейших исследований, а также в 

процессе формирования и совершенствования миграционной политики 

Республики Беларусь. 

  



АНАТАЦЫЯ 
 

1. Структура і аб'ём дыпломнай працы  

Дыпломная праца складаецца з задання на дыпломную працу, зместа, 

рэферата дыпломнай працы, уводзінаў, трох глаў, заключэння, спісу 

выкарыстанай літаратуры. Агульны аб’ѐм працы складае 50 старонак. Спіс 

выкарыстанай літаратуры займае 7 старонак і ўключае 74 пазіцыi.  

2. Пералік ключавых слоў  

ПЕРСІДСКІ ЗАЛІЎ, МІГРАЦЫЙНАЯ ПАЛІТЫКА, ПРАЦОЎНАЯ 

МІГРАЦЫЯ, БАХРЭЙН, КАТАР, КУВЕЙТ, АЬ’ЯДНАНЫЯ АРАБСКІЯ 

ЭМІРАТЫ, АМАН, САЎДАЎСКАЯ АРАВІЯ, ПАЎДНЕВАЯ АЗІЯ   

3. Змест працы  

Аб’ект даследавання – міграцыйныя працэсы ў рэгіёне Персідскага 

заліва. 

Прадмет даследавання – міграцыйная палітыка дзяржаў Персідскага 

заліва.  

Мэта даследавання – абагульненне палітыкі дзяржаў Персідскага заліва 

ў сферы міграцыі.  

Метады даследавання. У працы выкрыстаны агульганавуковыя метады 

кантэкстуальнага, крытычнага, кантэкст- і івэнт-аналізу, а таксама 

інстытуцыянальны, структурна-функцыянальны, гісторыка-апісальны і 

параўнальна-гістарычны метады. 

Атрыманыя вынікі і іх навізна. Праца з’яўляецца першай у беларускай 

гістарыяграфіі спробай даследвання і абагульнення міграцыйнай палітыкі краін 

Персідскага заліва на сучасным этапе. У працы прааналізаваны гістарычныя, 

палітычныя, прававыя аспекты міграцыі ў дзяржавы Персідскага заліва, 

праведзены дэталёвы аналіз палітыкі дзяржаў рэгіёна ў галіне міграцыі. 

Дакладнасць матэрыялаў і вынікаў дыпломнай працы. Выкарыстаныя 

матэрыялы і вынікі дыпломнай працы з’яўляюцца дакладнымі. Праца выканана 

самастойна.  

Рэкамендацыі па выкарыстанні вынікаў працы. Вынікі працы могуць 

быць выкарыстаны для далейшых даследванняў, а таксама ў працэсе 

фарміравання і ўдасканалення міграцыйнай палітыкі Рэспублікі Беларусь. 

 

 

  



ANNOTATION 

 

1. Structure and scope of the diploma work  

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

diploma work summary, introduction, 3 chapters, conclusion, and list of references. 

Total scope of work is 50 pages. The list of references occupies 7 pages and includes 

74 positions.  

2. Keywords: the Persian Gulf, Migration Policy, Labor Migration, Bahrain, 

Qatar, Kuwait, United Arab Emirates, Oman, Saudi Arabia, South Asia.  

3. The content of the work  

The object of the research is the migration processes in the Persian Gulf.  

The subject of the research is the migration policies of Persian Gulf states. 

The purpose of the research is the synthesis of the policies of Persian Gulf 

states in the field of migration.  

Methods of research. Theoretical and methodological bases of the research 

are the principals of the historical approach and objectivity. In the thesis, general 

scientific methods of contextual, context- and event- analysis are used. Also, 

institutional, historical-descriptive and comparative-historical methods are used.  

The results of the work and their novelty. The work is the first in the 

Belarusian historiography attempt to research and compile the migration policies of 

the Gulf countries at the present stage. The paper analyzes the historical, political and 

legal aspects of the migration processes in the Persian Gulf states, and provides a 

detailed analysis of the policies of the states of the region in the field of migration. 

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

used and the results of the diploma work are authentic. The work has been put 

through independently.  

Recommendations on usage. The recapitulation and ideas of the thesis can be 

used for a further research, and in the process of formation and improvement of the 

migration policy of the Republic of Belarus. 

 


