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АНАТАЦЫЯ 

 

Магістэрская дысертацыя: 87 с., 3 табл., 3 мал., 108 крын.,  1 дад. 

Ключавыя словы: МІЖНАРОДНЫЯ ПЕРАВОЗКІ, ТРАНСПАРТНАЯ 

СІСТЭМА, МЫТНАЯ ПРАЦЭДУРА МЫТНАГА ТРАНЗІТУ, ТРАНЗІТНАЯ 

СІСТЭМА, КАНВЕНЦЫЯ МДП, ЕЎРАПЕЙСКІ САЮЗ, ЕЎРАЗІЙСКІ 

ЭКАНАМІЧНЫ САЮЗ. 

Аб’ект даследвання: рынак аўтамабільных перавозак ЕАЭС. 

Прадмет даследвання: арганізацыйна-прававое рэгуляванне 

міжнародных аўтамабільных перавозак грузаў у рамках ЕАЭС. 

Метады даследвання: інстытуцыянальны, функцыянальны, 

параўнальна-прававы метады, метад сістэмнага аналізу, агульнанавуковыя 

метады даследавання (апісанне, параўнанне, абагульненне, сінтэз і іншыя). 

Асноўныя палажэнні даследавання: даследаваны палажэнні 

міжнароднага і нацыянальнага права ў сферы рэгулявання аўтамабільных 

перавозак грузаў ў Еўразійскім эканамічным саюзе. Прааналізаваны ступень 

лібералізацыі рынка аўтамабільных перавозак Саюза і асноўныя эканамічныя 

паказчыкі яго функцыянавання. Акрэслены асноўныя праблемы 

функцыянавання транспартнай і транзітнай сістэмы Еўразійскага 

эканамічнага саюза, вылучаны асноўныя накірункі інтэграцыі з 

транспартнымі сістэмамі іншых краін і інтэграцыйных аб’яднянняў, а 

таксама ацэнены магчымыя шляхі аптымізацыі рынка аўтамабільных 

перавозак. 

Навуковая апрабацыя даследавання: удзел з адзначанай тэмай на XXII 

Рэспубліканскім конкурсе навуковых прац студэнтаў, магістрантаў 

Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь у 2016 г. (дыплом 3-й катэгорыі) і 

шэрагу студэнцкіх навуковых канферэнцый і круглых сталоў. Па тэматыцы 

дыпломнага праекту маецца 4 навуковыя публікацыі. 

Вобласць магчымага прымянення. Вынікі даследвання дапаўняюць 

існуючыя навуковыя падыходы да сучаснага рэгулявання рынку 

аўтамабільных перавозак. Вынікі магістэрскай працы могуць быць 

выкарыстаны ў сістэме навучання ў вышэйшых навучальных установах 

Беларусі, у прыватнасці пры распрацоўцы вучэбных дапаможнікаў, 

лекцыйных курсаў і практычных заняткаў па мытнаму і транспартнаму 

праву. Азнаямленне з працай будзе карысным для юрыдычных асоб, якія 

маюць статус мытнага перавозчыка і ажыццяўляюць міжнародныя перавозкі. 
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АННОТАЦИЯ 

Магистерская диссертация: 87 с., 3 табл., 3 рис., 108 ист., 1 прил. 

Ключевые слова: МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ, 

ТРАНСПОРТНАЯ СИСТЕМА, ТАМОЖЕННАЯ ПРОЦЕДУРА 

ТАМОЖЕННОГО ТРАНЗИТА, ТРАНЗИТНАЯ СИСТЕМА, КОНВЕНЦИЯ 

МДП, ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ, ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

СОЮЗ. 

Объект исследования: рынок автомобильных перевозок грузов 

ЕАЭС. 

Предмет исследования: организационно-правовое регулирование 

международных автомобильных перевозок грузов в рамках ЕАЭС. 

Методы исследования: институциональный, функциональный, 

сравнительно-правовой методы, метод системного анализа, общенаучные 

методы исследования (описание, синтез, сравнение, обобщение и другие). 

Основные положения исследования: исследованы положения 

международного и национального права в сфере регулирования 

автомобильных перевозок грузов в Евразийском экономическом союзе. 

Проанализированы степень либерализации рынка автомобильных 

перевозок Союза и основные экономические показатели его 

функционирования. Очерчены основные проблемы функционирования 

транспортной и транзитной системы Евразийского экономического союза, 

выделены основные направления интеграции с транспортными системами 

других стран и интеграционных объединений, а также дана оценка 

возможным путям оптимизации рынка автомобильных перевозок. 

Научная апробация исследования: участие по данной проблематике 

на XXII Республиканском конкурсе научных работ студентов, 

магистрантов Министерства образования Республики Беларусь (диплом 3-й 

категории) и ряде студенческих научных конференций и круглых столов. 

По тематике дипломного проекта имеется 4 научные публикации. 

Область возможного применения. Результаты исследования 

дополняют существующие научные подходы к современному 

регулированию рынка автомобильных перевозок. Результаты магистерской 

диссертации могут быть использованы в системе обучения в высших 

учебных заведениях Беларуси, в частности при разработке учебных 

пособий, лекционных курсов и практических занятий по международного 

таможенному и транспортному праву. Ознакомление с работой будет 

полезным для юридических лиц, имеющих статус таможенного 

перевозчика и осуществляющих международные перевозки. 
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ANNOTATION 

Master's thesis: 87 p., 3 tables, 3 pict., 108 sources, 1 app. 

Keywords: INTERNATIONAL TRANSPORTATION, TRANSPORT 

SYSTEM, CUSTOMS TRANSIT PROCEDURE, TRANSIT SYSTEM, TIR 

CONVENTION, EUROPEAN UNION, EURASIAN ECONOMIC UNION. 

Object of research: the market of road transport of the EEU. 

The subject of the study: organizational and legal regulation of 

international road transport in the EEU. 

Research methods: institutional, functional, comparative legal methods, 

system analysis method, general scientific research methods (description, 

comparison, generalization and others). 

Main provisions of the study: the provisions of international and national 

law in the field of regulation of road transport of goods in the Eurasian 

Economic Union are examined. The degree of liberalization of the road transport 

market of the Union and the main economic indicators of its functioning are 

analyzed. The main problems of the functioning of the transport and transit 

system of the Eurasian Economic Union are outlined, the main directions of 

integration with the transport systems of other countries and integration 

associations are highlighted, as well as an assessment of possible ways of 

optimizing the road transport market is provided. 

Scientific approbation: scientific research on the related topic was 

assigned the third category at the XXII Republican contest of scientific research 

of students; 4 articles on the topic were published. 

Area of possible practical application. The results of the study develop 

and complet the scientific views on the problem of the regulation of 

transportation of goods.Thus, the results may be used in the training system of 

higher education establishments in Belarus, in particular in the development of 

training manuals, lecture courses and practical training on international customs 

and transport law. The research can be useful for legal bodies having the status 

of a customs carrier and carrying out transportation between the EU and the 

EEU. 

 

 

 


