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АНАТАЦЫЯ 

Магістарская дысертацыя: 78 старонак, 79 крыніц, 6 дадаткаў.  

Ключавыя словы: МАЛАДЫ СПЕЦЫЯЛІСТ, ПРАФЕСІЙНАЯ 

АДАПТАЦЫЯ Ў МЫТНЫХ ОРГАНАХ, ІНСТРУМЕНТЫ АДАПТАЦЫІ, 

ІДЭАЛАГІЧНАЯ І ВЫХАВАЎЧАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ У МЫТНЫХ ОРГАНАХ, 

РАЗВІЦЦЁ ПАТЭНЦЫЯЛУ СЛУЖБОВЫХ АСОБ МЫТНЫХ ОРГАНАЎ, 

СТАНДАРТЫ ПРАФЕСІЙНАЙ ПАДРЫХТОЎКІ МЫТНІКАЎ. 

Мэта даследавання – даследаваць асноўныя праблемы прафесійнай 

адаптацыі маладых спецыялістаў у мытных органах Рэспублікі Беларусь і 

вылучыць перспектыўныя напрамкі іх аптымізацыі і ўдасканалення.  

Аб'ект даследавання – маладыя спецыялісты ў мытных органах.  

Прадмет даследавання – працэс прафесійная адаптацыі маладых 

спецыялістаў у мытных органах ва ўмовах сучаснасці.   

Актуальнасць тэмы даследавання абумоўлена аб'ектыўнай 

патрэбнасцю у вывучэнні практычных аспектаў прафесійнай адаптацыі 

маладых спецыялістаў, што з'яўляецца важнай перадумовай комплекснай 

мадэрнізацыі мытнай службы. Усё большую значнасць набываюць пытанні 

ўдасканалення кадравага патэнцыялу, ацэнкі яго якасці, стварэння адзіных 

стандартаў прафесійнай адаптацыі супрацоўнікаў мытнай службы. 

Метады даследавання: функцыянальны, інстытуцыянальны, праблемна-

параўнальны метад, метад сістэмнага аналізу, агульнанавуковыя лагічныя 

метады даследавання: вызначэнне і класіфікацыя, параўнанне, аналіз і сінтэз, 

індукцыя і дэдукцыя.    

Атрыманыя вынікі і іх навізна: у працы прааналізавана паняцце 

«маладога спецыяліста», нарматыўныя прававыя акты, якія рэгламентуюць яго 

статус, гарантыі і правы, а таксама адаптацыя як сацыяльна-арганізацыйны 

працэс. Вылучаны асаблівасці адаптацыі маладых спецыялістаў да ўмоў 

прафесійнай дзейнасці ў мытных органах, праведзены сацыялагічны аналіз 

праблем у дадзенай вобласці (на прыкладзе Мінскай рэгіянальнай мытні). 

Дадзена ацэнка развіццю патэнцыяла службовых асов мытні як адной з умоў 

эфектыўнасці працэса прафесійнай адаптацыі. Вызначаны магчымыя шляхі 

ўдасканалення прафесійнай адаптацыі ў мытных органах. 

Навуковая апрабацыя вынікаў даследавання. Дадзеная тэма 

распрацоўвалася аўтарам на працягу 4 гадоў у рамках студэнцкай навукова-

даследнай лабараторыі «Тэорыя і практыка мытнай справы і 

знешнеэканамічнай дзейнасці». Вынікі даследавання адлюстраваны ў 3 

аўтарскіх навуковых публікацыях. Праца таксама прайшла апрабацыю на 4 

студэнцкіх навуковых канферэнцыях БДУ ў 2014–2017 гг., VI навукова-

практычнай канферэнцыі маладых навукоўцаў ФМА БДУ «Міжнародныя 
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адносіны: гісторыя, тэорыя, прыктыка» в 2016 г.) Аўтарскія даследаванні па 

тэматыцы дыпломнай працы атрымалі на XXI-м і XXII-м Рэспубліканскіх 

конкурсах навуковых работ студэнтаў, магістрантаў і аспірантаў ў 2014 г. i 2015 

г. дыпломы III і II катэгорый. 

Вобласць магчымага практычнага ўжывання: удасканаленне працэса 

прафесійнай адаптацыі службовых асоб мытных органаў, у прыватнасці, 

маладых спецыялістаў, стварэнне эфектыўнага прававога, эканамічнага і 

сацыяльнага механізму рэгулявання у дадзенай вобласці, а таксама ў сферы 

падрыхтоўкі мытных кадраў пры распрацоўцы новых лекцыйных курсаў, 

семінарскіх і практычных заняткаў для спецыяльнасці «Мытная справа». 

Дакладнасць матэрыялаў і вынікаў дыпломнай працы. 

Выкарыстаныя матэрыялы і вынікі дыпломнай працы з'яўляюцца дакладнымі. 

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

адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а ўсе запазычаныя з літаратурных і 

іншых крыніц тэарэтычныя, метадалагічныя і метадычныя палажэнні і 

канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў. 
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АННОТАЦИЯ  

Магистерская диссертация: 78 страниц, 79 источников, 6 приложений. 

Ключевые слова: МОЛОДОЙ СПЕЦИАЛИСТ, ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НАЯ АДАПТАЦИЯ В ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНАХ, ИНСТРУМЕНТЫ 

АДАПТАЦИИ, ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ И ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА В 

ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНАХ, РАЗВИТИЕ ПОТЕНЦИАЛА ДОЛЖНОСТНЫХ 

ЛИЦ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ, СТАНДАРТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКИ ТАМОЖЕННИКОВ. 

Цель исследования – исследовать основные проблемы 

профессиональной адаптации молодых специалистов в таможенных органах 

Республики Беларусь и выделить перспективные направления их оптимизации 

и совершенствования. 

Объект исследования – молодые специалисты в таможенных органах. 

Предмет исследования – процесс профессиональной адаптации молодых 

специалистов в таможенных органах в условиях современности. 

Актуальносноть темы исследования обусловлена объективной 

потребностью в изучении практических аспектов профессиональной адаптации 

молодых специалистов, что является важной предпосылкой комплексной 

модернизации таможенной службы. Все большую значимость приобретают 

вопросы совершенствования кадрового потенциала, оценки его качества, 

создания единой программы профессиональной адаптации сотрудников 

таможенной службы. 

Методы исследования: функциональный, институциональный, 

проблемно-сравнительный метод, метод системного анализа, общенаучные 

логические методы исследования: определение и классификация, сравнение, 

анализ и синтез, индукция и дедукция.   

Полученные результаты и их новизна: в работе проанализировано 

понятие «молодого специалиста», нормативные правовые акты, 

регламентирующие его статус, гарантии и права, а также адаптация как 

социально-организационный процесс. Выделены особенности адаптации 

молодых специалистов к условиям профессиональной деятельности в 

таможенных органах, проведен социологический анализ проблем в данной 

области (на примере Минской региональной таможни). Дана оценка развитию 

потенциала таможенных кадров как одному из условий эффективности 

процесса профессиональной адаптации. Определены возможные пути 

совершенствования профессиональной адаптации в таможенных органах.  

Научная апробация результатов исследования. Данная тема 

разрабатывалась автором на протяжении 4 лет в рамках Студенческой научно-

исследовательской лаборатории «Теория и практика таможенного дела и 
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внешнеэкономической деятельности». Результаты исследования отражены в 5 

авторских научных публикациях, а также прошли апробацию на 4 студенческих 

научных конференциях БГУ в 2014–2017 гг., VI и VII научно-практической 

конференции молодых ученых факультета международных отношений БГУ 

«Международные отношения: история, теория, практика» в 2016 г. Авторские 

исследования по тематике дипломной работы на XXI-м и XXII-м 

Республиканских конкурсах научных работ студентов, магистрантов и 

аспирантов в 2014 г. и 2015 г. были оценены дипломами III и II категорий. 

Область возможного практического применения: совершенствование 

процесса профессиональной адаптации должностных лиц таможенных органов, 

в частности, молодых специалистов, создание эффективного правового, 

экономического и социального механизма регулирования в данной сфере, а 

также в процессе подготовки таможенных кадров при разработке новых 

лекционных курсов, семинарских и практических занятий для специальности 

«Таможенное дело».   

Достоверность материалов и результатов дипломной работы. 

Использованные материалы и результаты дипломной работы являются 

достоверными. Автор работы подтверждает, что все заимствованные из 

литературных и других источников теоретические, методологические и 

методические положения и концепции сопровождаются ссылками на их 

авторов. 
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ANNOTATION 

Master’s thesis: 78 pages, 79 sources, 6 app. 

Key words: YOUTH SPECIALIST, PROFESSIONAL ADAPTATION IN 

CUSTOMS BODIES, ADAPTATION INSTRUMENTS, IDEOLOGICAL AND 

EDUCATIONAL WORK IN CUSTOMS BODIES, DEVELOPMENT OF 

CAPACITY OF OFFICERS OF CUSTOMS BODIES, STANDARDS OF 

PROFESSIONAL TRAINING OF CUSTOMS. 

The aim of research – to investigate the main problems of professional 

adaptation of young specialists in the customs bodies of the Republic of Belarus and 

identify promising areas for their optimization and improvement. 

Object of research is young specialists in customs bodies.  

Subject of research – the process of professional adaptation of young 

specialists in customs bodies in the conditions of the present. 

Relevance of the research is determined by the objective need for studying 

the practical aspects of the professional adaptation of young specialists, which the 

most important precondition for the comprehensive modernization of the customs 

service. The issues of the staff capacity improvement, assessment of its quality, the 

creation of a unified program of professional adaptation of customs staff. 

Research methods: functional, institutional, problem-comparative method, 

system analysis method, general scientific logical methods of research: definition and 

classification, comparison, analysis and synthesis, induction and deduction. 

Obtained results and their novelty: the work analyzes the concept of a 

“young specialist”, regulatory legal acts regulating his/her status, guarantees and 

rights, as well as adaptation as a social and organizational process. The peculiarities 

of adaptation of young specialists to the conditions of professional activity in customs 

bodies are singled out, sociological analysis of problems in this area is conducted (on 

the example of the Minsk regional customs). The assessment of the development of 

the potential of customs personnel as one of the conditions for the effectiveness of the 

process of professional adaptation is given. The possible ways of improving 

professional adaptation in customs authorities are outlined. 

Scientific approbation of the research results. This theme has been 

developed by the author for 4 years as part of the SSRL “The theory and practice of 

customs and foreign economic activity”. The results of the study are reflected in 

3 author’s scientific publications. And they have also been tested at 3 BSU students' 

scientific conferences in 2014–2017, VI FIR BSU young scientists' conference 

“International Relations: history, theory, practice” (2016). Author's researches related 

to the thesis were evaluated at  XXI and XXII Republican competitions of scientific 

works in 2014 and 2015 with diplomas of III and II categories. 
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Area of possible practical application: improvement of the process of 

professional adaptation of customs officials, in particular, young professionals, the 

creation of an effective legal, economic and social regulatory mechanism in this field, 

as well as in the process of customs personnel training by the development of new 

lecture courses, seminars and practical classes for the specialty “Customs affairs”. 

Reliability of the materials and the results of the thesis. The materials used 

and the results of the thesis are reliable. The author confirms that all the information 

taken from literature and other sources of theoretical, methodological and methodical 

aspects and concepts is accompanied by references to its authors. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


