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РЕФЕРАТ
Пашкевич Полина Андреевна
«Основные тенденции миграционных процессов в странах Европейского
союза»
Дипломная работа: 80 с., 25 рис., 8 табл, 64 источника, 2 прил.
Ключевые слова: МИГРАЦИЯ, МИГРАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА,
ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ, СВОБОДНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ, МИГРАНТЫ,
БЕЖЕНЦЫ, СТРАНЫ ПРОИСХОЖДЕНИЯ, РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ
Объект исследования: миграционные процессы в Европейском союзе и
Республике Беларусь.
Цель исследования: анализ основных тенденций миграционных
процессов в странах Европейского союза и Республике Беларусь, рассмотрение
перспектив развития и инструментов миграционной политики, а также выработка рекомендаций для ее совершенствования.
Методы
исследования:
математические
и
аналитические;
количественный и качественный анализ полученных результатов и их
систематизация.
Полученные результаты и их новизна: изучены теоретические основы
миграционных процессов, сущность и показатели миграции; раскрыт процесс
формирования зоны свободного передвижения в Европейском союзе;
проанализированы современные тенденции миграции в странах Европейского
союза и Республике Беларусь; охарактеризованы проблемы и перспективы
развития миграционных процессов в Европейском союзе и Республике Беларусь; рассмотрена значимость опыта миграционной политики Европейского
союза и пути совершенствования миграционной политики в Республике
Беларусь на основе результатов исследования.
Область возможного практического применения: миграционная политика Республики Беларусь.
Автор работы подтверждает, что приведенный в ней расчетноаналитический материал правильно и объективно отражает состояние
исследуемого процесса, а все заимствованные из литературных и других
источников теоретические, методологические, методические положения и
концепции сопровождаются ссылками на их авторов.
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РЭФЕРАТ
«Асноўныя тэндэнцыі міграцыйных працэсаў у краінах Еўрапейскага
саюза»
Дыпломная праца: 80 с., 25 мал., 8 табл, 64 крыніцы, 2 прыкл.
Ключавыя словы: МІГРАЦЫЯ, МІГРАЦЫЙНАЯ ПАЛІТЫКА,
ЕЎРАПЕЙСКІ САЮЗ, СВАБОДНАЕ ПЕРАМЯШЧЭННЕ МІГРАНТЫ,
БЕЖАНЦЫ, КРАІНЫ ПАХОДЖАННЯ , РЭСПУБЛІКА БЕЛАРУСЬ
Аб'ект даследавання: міграцыйныя працэсы ў Еўрапейскім саюзе і
Рэспубліцы Беларусь.
Мэта даследавання: аналіз асноўных тэндэнцый міграцыйных працэсаў
у краінах Еўрапейскага саюза і Рэспубліцы Беларусь, разгляд перспектыў
развіцця і інструментаў міграцыйнай палітыкі, выпрацоўка рэкамендаций для
яе ўдасканалення.
Метады даследавання: матэматычныя і аналітычныя; колькасны і
якасны аналіз атрыманых вынікаў і іх сістэматызацыя.
Атрыманыя вынікі і іх навізна: вывучаны тэарэтычныя асновы
міграцыйных працэсаў, сутнасць і показчыкі міграцыі; раскрыты працэс
фарміравання зоны свабоднага перамяшчэння ў Еўрапейскім саюзе;
прааналізаваны сучасныя тэндэнцыі міграцыі ў краінах Еўрапейскага саюза і
Рэспубліцы Беларусь; ахарактарызаваны праблемы і перспектывы развіцця
міграцыйных працэсаў у Еўрапейскім саюзе і Рэспубліцы Беларусь;
разгледжана значнасць вопыту міграцыйнай палітыкі Еўрапейскага саюза і
шляхі ўдасканалення міграцыйнай палітыкі ў Рэспубліцы Беларусь на аснове
вынікаў даследавання.
Вобласць магчымага практычнага прымянення: міграцыйная
палітыка Рэспублікі Беларусь.
Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены у ёй разлікова-аналітычны
матэрыял правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а ўсе
запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, метадалагічныя,
метадычныя становішча і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў.
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ANNOTATION
"Main trends of migration processes in the countries of the European
Union"
Degree paper: 80 p., 25 ill., 8 tab, 64 sources, 2 app.
Key words: MIGRATION, MIGRATION POLICY, EUROPEAN UNION,
FREE MOVEMENT, MIGRANTS, REFUGEES, COUNTRIES OF ORIGIN,
REPUBLIC OF BELARUS
Object of research: migration processes in the countries of the European Union and Republic of Belarus.
Purpose of research: to analyze the main trends of migration processes in the
countries of the European Union and the Republic of Belarus, to consider the prospects for the development and instruments of migration policies, to develop recommendations for its improvement.
Research methods: mathematical and analytical; quantitative and qualitative
analysis of the results obtained and their systematization.
Obtained results and their novelty: the theoretical foundations of migration
processes and indicators are studied; the process of forming a free movement zone in
the European Union is disclosed; the current trends of migration in the European Union countries and Republic of Belarus are analyzed; the problems and prospects for
the development of migration processes in the European Union and Republic of Belarus are characterized; the significance of the experience of the migration policy of the
European Union and the ways of improving the migration policy in the Republic of
Belarus on the basis of the research results are considered.
Area of possible practical application: migration policy of the Republic of
Belarus.
The author of the work confirms that the computational and analytical material
presented in it correctly and objectively reflects the state of the process under study,
and all theoretical, methodological, methodological provisions and concepts borrowed from literary and other sources are accompanied by references to their authors.
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