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АННОТАЦИЯ 

Дипломная работа включает 76 страниц, 68 источников, 4 приложения, 

5 иллюстраций. 

Ключевые слова: таможенный транзит, транзитная система, 

международные перевозки, транзитный потенциал, система МДП, 

национальная транзитная система, законодательная база, ассоциация 

перевозчиков, обеспечение уплаты, единый транзитный документ, 

информационная система. 

Цель исследования: выявление особенностей функционирования 

международных транзитных систем и осуществления транзита товаров для 

возможного использования опыта в национальной практике. 

Методы исследования: в дипломной работе были использованы 

системный, структурно-функциональный методы, а также совокупность 

общенаучных методов (сравнение, анализ, обобщение, метод идеализации). 

Объект исследования: международный транзит товаров в системе 

внешнеэкономических связей в рамках мировой и национальной экономики. 

Предмет исследования: совокупность общественных отношений, 

возникающих в связи с перемещением товаров под таможенным контролем из 

страны отправления в страну назначения с движением через третьи страны. 

Полученные результаты и их новизна: в данном исследовании 

представлена практика осуществления транзита в Республике Беларусь и в 

странах Евросоюза. В результате исследования были разработаны практические 

предложения по повышению транзитного потенциала и ускорению 

осуществления формальностей, связанных с процедурой транзита.  Научная 

новизна работы определяется подходом к ее исследованию – параллельное 

рассмотрение осуществления транзита в Беларуси в сравнении с крупным 

экономическим альянсом (ЕС), и корректировки процедуры в связи со 

вступлением в силу в 2018 году нового Таможенного кодекса.  

Область возможного практического применения: Итоги работы могут 

быть использованы для усовершенствования процедуры транзита на 

территории Республики Беларусь, а также при написании обобщающих работ 

по данной теме, подготовке монографий, учебников и лекционных курсов. 

 

 

 

 

 

 

 



АНАТАЦЫЯ 

 

Дыпломная работа ўключае 76 старонкі, 68 крыніц, 4 дададкі, 5 

ілюстрацый. 

Ключавыя словы: мытны транзіт, транзітная сістэма, міжнародныя 

перавозкі, транзітны патэнцыял, сістэма МДП, нацыянальная транзітная 

сістэма, заканадаўчая база, асацыяцыя перавозчыкаў, забеспячэнне выплаты, 

адзіны транзітны дакумент, інфармацыйная сістэма. 

Мэта даследавання: выяўленне асаблівасцяў функцыянавання 

міжнародных транзітных сістэм і ажыццяўлення транзіту тавараў для 

магчымага выкарыстання вопыту ў нацыянальнай практыцы. 

Метады даследавання: у дыпломнай рабоце былі выкарыстаны 

сістэмныя, структурна-функцыянальныя метады, а таксама сукупнасць 

агульнанавуковых метадаў (параўнанне, аналіз, абагульненне, метад 

ідэалізацыі). 

Аб'ект даследавання: міжнародны транзіт у сістэме знешнеэканамічных 

сувязяў у рамках нацыянальнай і сусветнай эканомікі. 

Прадмет даследавання: сукупнасць грамадскіх адносін, якія маюць 

месца ў сувязі з перамяшчэннем тавараў пад мытным кантролем з краіны 

адпраўлення ў краіну прызначэння з рухам праз трэція краіны. 

Атрыманыя вынікі і іх навізна: у дадзеным даследаванні прадстаўлена 

практыка ажыццяўлення транзіту ў Рэспубліцы Беларусь і ў краінах Еўрасаюза. 

У выніку даследавання былі распрацаваны практычныя прапановы па 

павышэнню транзітнага патэнцыялу і паскарэнню ажыццяўлення 

фармальнасцей, звязаных з працэдурай транзіту. Навуковая навізна працы 

вызначаецца падыходам да яе даследаванню – паралельны разгляд 

ажыццяўлення транзіту ў Беларусі ў параўнанні з буйным эканамічным 

альянсам (ЕС), і карэкціроўкі працэдуры ў сувязі з уступленнем у сілу ў 2018 

годзе новага Мытнага кодэкса. 

Галіна магчымага практычнага выкарыстання: Вынікі работы могуць 

быць выкарыстаны для ўдасканалення працэдуры транзіту на тэрыторыі 

Рэспублікі Беларусь, а таксама пры напісанні абагульняючых прац па дадзенай 

тэме, падрыхтоўцы манаграфій, падручнікаў і лекцыйных курсаў. 

 

 

 

 

 

 



ANNOTATION 

Thesis: 76 pages, 68 sources, 4 appendixes, 5 illustrations. 

Keywords: customs transit, transit system, international transportation, transit 

potential, TIR system, national transit system, legislative base, carrier association, 

payment security, single transit document, information system. 

The purpose of the research includes analysis of the main issues related to the 

international transit of goods, also through the territory of the Republic of Belarus 

and the European Union, as well as identifying aspects relating to transit systems and 

features of the transit of goods. 

Research methods: systematic, structural-functional methods, as well as a set 

of general scientific methods (comparison, analysis, synthesis, method of 

idealization) were used. 

The object of the research: international transit in the system of foreign 

economic relations in the framework of the national and world economy. 

The subject of the research: a set of social relations that takes place in 

connection with the movement of goods under customs control from the country of 

departure to the country of destination with movement through third countries, as 

well as the mechanism of transit based on transit systems. 

The results of the work and their novelty: this study presents the practice of 

transit in the Republic of Belarus and in the European Union countries. As a result of 

the study, practical proposals how to increase the transit potential and speed up the 

implementation of formalities related to the transit procedure were developed. The 

scientific novelty of the work is determined by the approach to its study - a parallel 

review of the implementation of transit in Belarus in comparison with a large 

economic alliance (EU), and adjustment of the procedure in connection with the entry 

into force in 2018 of the new Customs Code. 

Area of possible practical application: the results of the work can be used to 

improve the transit procedure on the territory of the Republic of Belarus, as well as 

when writing generalizing works on this topic, preparing monographs, textbooks and 

lecture courses. 

 


