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АННОТАЦИЯ 

 
Дипломная работа: 89 страницы, 83 источников, 3 приложения 

ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ, ТАМОЖЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО, 

ТАМОЖЕННЫЙ КОДЕКС ЕС, ТАМОЖЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЕС, 

ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО.  

Объект исследования – особенности и этапы формирования единого 

таможенного законодательства Европейского союза. 

Предмет исследования – таможенные аспекты интеграционных 

процессов на глобальном и региональном уровне.   

Цель работы: провести углубленный анализ основных этапов 

формирования единого таможенного законодательства Европейского союза, 

детально исследовать таможенное законодательство Европейского союза и его 

стран-участниц, определить дальнейшие перспективы развития таможенной 

политики Европейского союза.  

Методы исследования: институциональный, структурно-

функциональный, системный, а также общенаучные методы. 

Исследования и разработки: выявлены основные политические и 

экономические предпосылки образования Европейской экономической 

группировки; изучены особенности формирования единого таможенного 

законодательства Европейского союза; дана оценка действующей практике 

применения таможенного законодательства Европейского союза; детально 

разобран современный Единый таможенный кодекс Европейского союза, а 

также предыдущие редакции Кодекса; рассмотрены особенности таможенной 

политики Европейского союза на современном этапе. 

Область возможного применения: использование опыта Европейского 

союза в формировании единого таможенного законодательства в области 

таможенного регулирования Евразийского экономического союза.  

Итог дипломной работы отличается новизной, что обусловлено анализом 

таможенного законодательства и определением тенденций его 

совершенствования.  

Автор работы удостоверяет, что приведенный в дипломной работе 

аналитический материал правильно и объективно отражает состояние 

исследуемого процесса, а все заимствованные из литературных и других 

источников теоретические, методологические и методические положения и 

концепции сопровождаются ссылками на их авторов.   

  



 

АНАТАЦЫЯ  

Дыпломная праца: 89 старонкі, 83 крыніц, 3 дадатку 

ЕЎРАПЕЙСКІ САЮЗ, МЫТНАЕ ЗАКАНАДАЎСТВА, МЫТНАЕ 

РЭГУЛЯВАННЕ, МЫТНЫ КОДЭКС ЕС, МЫТНАЕ РЭГУЛЯВАННЕ ЕС, 

МЫТНАЯ СПРАВА. 

Аб'ект даследавання – асаблівасці і этапы фарміравання адзінага 

мытнага заканадаўства Еўрапейскага саюза.  

Прадмет даследавання – мытныя аспекты інтэграцыйных працэсаў 

на глабальным і рэгіянальным узроўні. 

Мэта працы: правесці паглыблены аналіз асноўных этапаў 

фарміравання адзінага мытнага заканадаўства Еўрапейскага саюза, 

дэталёва даследаваць мытнае заканадаўства Еўрапейскага саюза і яго 

краін-удзельніц, вызначыць далейшыя перспектывы развіцця мытнай 

палітыкі Еўрапейскага саюза.  

Метады даследавання: інстытуцыянальны, структурна-

функцыянальны, сістэмны, а таксама агульнанавуковыя метады.  

Даследаванні і распрацоўкі: выяўлены асноўныя палітычныя і 

эканамічныя перадумовы фарміравання Еўрапейскай эканамічнай 

групоўкі; вывучаны асаблівасці фарміравання адзінага мытнага 

заканадаўства Еўрапейскага саюза; дадзена ацэнка дзеючай практыцы 

прымянення мытнага заканадаўства Еўрапейскага саюза; дэталёва 

разабран сучасны Адзіны мытны кодэкс Еўрапейскага саюза, а таксама 

папярэднія рэдакцыі Мытнага Кодэкса; разгледжаны асаблівасці мытнай 

палітыкі Еўрапейскага саюза на сучасным этапе.  

Вобласць магчымага прымянення: выкарыстанне вопыту 

Еўрапейскага саюза ў фарміраванні адзінага мытнага заканадаўства ў 

галіне мытнага рэгулявання Еўразійскага эканамічнага саюза.  

Вынікі дыпломнай працы адрозніваюцца навізной, што абумоўлена 

аналізам мытнага заканадаўства і вызначэннем тэндэнцый яго ўдасканалення.  

Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў дыпломнай працы 

аналітычны 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. 

  



 

 

ANNOTATION 

 

The diploma work: 89 pages, 83 sources, 3 annexes. 

EUROPEAN UNION, CUSTOMS LEGISLATION, EU CUSTOMS CODE,   

CUSTOMS REGULATION EU, CUSTOMS AFFAIRS. 

Object of research is features and stages of the formation of the common 

customs legislation of the European Union. 

Subject of research is customs aspects of integration processes at the global 

and regional level. 

Aim of work is to carry out a profound analysis of the main stages of the 

formation of the common customs legislation of the European Union, to examine the 

customs legislation of the European Union and its member countries in details, to 

determine the future prospects for the development of the customs policy of the 

European Union. 

Research methods are institutional, structural-functional, systemic, as well as 

general scientific methods. 

Researches and developments: the main political and economic preconditions 

for the formation of the European Economic Group are investigated; the peculiarities 

of the formation of the common customs legislation of the European Union are 

investigated; an assessment of the existing practice of application of customs 

legislation in the European Union is given; the modern Common Customs Code of 

the European Union has been analyzed in detail, as well as previous versions of the 

Customs Code; the peculiarities of the customs policy of the European Union at the 

present stage are considered. 

Area of possible application the use of European Union experience in the 

formation of a common customs legislation in a field of customs regulation of the 

Eurasian Economic Union. 

The results of the diploma work differ in novelty due to the analysis of 

problems and determination of the ways of improvement of customs regulation in the 

EU at the present stage.  

The author of work confirms that analytical material given in the diploma work 

reflects the condition of the researched process correctly and objectively, and all the 

borrowed from literature and other sources of theoretical, methodological and 

methodical aspects and concepts are accompanied by references to their authors. 

 


