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РЕФЕРАТ 

Дипломная работа: 76 страниц, 63 источника, 3 приложения.  

Ключевые слова: ЛОГИСТИКА, ТАМОЖЕННАЯ ЛОГИСТИКА, 

РЕГУЛИРОВАНИЕ, ТАМОЖЕННЫЕ УСЛУГИ, ТАМОЖЕННОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ, ОПЫТ. 

Цель исследования – выявить и проанализировать тенденции развития 

таможенной логистики в Европейском союзе и Республике Беларусь, 

определив возможности использования зарубежного опыта в национальной 

практике. 

Объект исследования – таможенная логистика. 

Предмет исследования – особенности развития таможенной логистики 

в Европейском союзе и в Республике Беларусь. 

Методы исследования: научная абстракция, дедукция, индукция, синтез, 

методы обобщения и обработки информации. 

Полученные результаты и их новизна: в работе проанализирован 

национальный и зарубежный опыт функционирования таможенной 

логистики, выявлены существующие проблемы логистической системы 

Республики Беларусь, предложены рекомендации для достижения 

эффективного функционирования национальной таможенно–логистической 

системы и увеличении еѐ международной интеграции; основываясь на 

принципах развития международных логистических систем, разработаны 

возможные пути совершенствования таможенной логистики в Республике 

Беларусь с учетом опыта стран–участниц ЕС. 

Область возможного практического применения: выявление 

возможных направлений совершенствования таможенной политики 

логистики Республики Беларусь. 



Автор работы подтверждает, что приведенный в ней расчетно-

аналитический материал правильно и объективно отражает состояние 

исследуемого процесса, а все заимствованные из литературы и других 

источников теоретические, методологические и методические положения и 

концепции сопровождаются ссылками на их авторов. 

 



РЭФЕРАТ 

Дыпломная праца: 76 старонак, 63 крыніцы, 3 прыкладання. Ключавыя 

словы: ЛАГІСТЫКА, МЫТНАЯ ЛАГІСТЫКА, РЭГУЛЯВАННЕ, МЫТНЫЯ 

ПАСЛУГІ, МЫТНЫЯ АБСЛУГОЎВАННЕ, ПРАБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТЫВЫ, 

ДОСВЕД. 

Мэта даследавання - выявіць і прааналізаваць тэндэнцыі развіцця 

мытнай лагістыкі ў Еўрапейскім саюзе і Рэспубліцы Беларусь, 

вызначыўшы магчымасці выкарыстання замежнага вопыту ў нацыянальнай 

практыцы. Аб'ект даследавання - мытная лагістыка. 

Прадмет даследавання - асаблівасці развіцця мытнай лагістыкі ў 

Еўрапейскім саюзе і ў Рэспубліцы Беларусь. 

Метады даследавання: навуковая абстракцыя, дэдукцыя, індукцыя, 

сінтэз, метады абагульнення і апрацоўкі інфармацыі.  

Атрыманыя вынікі і іх навізна: у рабоце прааналізаваны нацыянальны 

і замежны вопыт функцыянавання мытных лагістычных сістэм, выяўлены 

існуючыя праблемы лагістычнай сістэмы Рэспублікі Беларусь, 

прапанаваныя рэкамендацыі для дасягнення эфектыўнага функцыянавання 

нацыянальнай мытнай лагістычнай сістэмы і павелічэнні яе міжнароднай 

інтэграцыі, грунтуючыся на прынцыпах развіцця міжнародных лагістычных 

сістэм, распрацаваны магчымыя шляхі ўдасканалення мытнай мытнай 

лагістыкі ў Рэспубліцы Беларусь з улікам вопыту краін-удзельніц ЕС. 

Вобласць магчымага практычнага прымянення: выяўленне магчымых 

напрамкаў удасканалення мытнай палітыкі Рэспублікі Беларусь. 

Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў ѐй разлікова – 

аналітычны матэрыял правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага 

працэсу, а ўсе запазычаныя з літаратурных і іншыхкрыніц тэарэтычныя, 



метадалагічныя і метадычныя становішча і канцэпцыі суправаджаюцца 

спасылкамі на іх аўтараў. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANNOTATION 

Degree paper: 76 pages, 63 sources, 3 applications. 

Key words: LOGISTICS, CUSTOMS LOGISTICS, REGULATION, 

CUSTOMS SERVICES, CUSTOMS SERVICE, PROBLEMS, PROSPECTS, 

EXPERIENCE. 

The purpose of the study is to identify and analyze the trends in the 

development of customs logistics in the European Union and the Republic 

of Belarus, determining the possibilities of using foreign experience in national 

practice. 

The object of study - customs logistics. 

The subject of the research is the features of the development of customs 

logistics in the European Union and in the Republic of Belarus. 

Research methods: scientific abstraction, deduction, induction, synthesis, 

methods of generalization and information processing.  

The results obtained and their novelty: the work analyzes the national and 

foreign experience of functioning of customs logistics systems, identifies the 

existing problems of the customs logistics system of the Republic of Belarus, 

suggests recommendations for achieving the effective functioning of the national 

logistics system and increasing its international integration, based on the 

principles of the development of customs logistics systems, possible ways of 

improving customs logistics in the Republic of Belarus have been developed, 

taking into account the experience of the EU member states. 

The area of possible practical application: identifying possible areas for 

improving the customs policy of  the Republic of Belarus. 

 


