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РЕФЕРАТ 
 

Работа 74 с., 1 приложение, 105 источников.  

Ключевые слова: КОММЕРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, 
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРИСУТСТВИЕ ИНОСТРАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
ИНОСТРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ, ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО, 
НЕРЕЗИДЕНТ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО, ФИЛИАЛ, ИНОСТРАННЫЕ 
ИНВЕСТИЦИИ, ПОСТОЯННОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО. 

Объектом исследования являются общественные отношения, 
складывающиеся в сфере функционирования форм коммерческого 
присутствия иностранных организаций в Республике Беларусь. 

Цель работы: комплексное изучение института коммерческого 
присутствия иностранных организаций в Республике Беларусь, выявление 
проблем правового регулирования данного института, а также 
формулирование предложений по совершенствованию нормативных 
правовых актов, регулирующих объект исследования.  

Методы исследования: диалектический, сравнительного анализа, 
формально-логический, технико-юридический. 

 В результате исследования сформулировано авторское определение 
понятия «коммерческое присутствие иностранных организаций в Республике 
Беларусь»; выявлено, какие отрасли права регулируют институт 
коммерческого присутствия иностранных организаций; осуществлен 
сравнительно-правовой анализ смежных категорий, относящихся к объекту 
исследования; установлено, что в действующем законодательстве об 
иностранных инвестициях прослеживается тенденция к уменьшению льгот 
для иностранного инвестора; сделан вывод о необходимости правовой 
регламентации создания филиалов иностранных организаций в Беларуси; 
выявлены негативные тенденции в правовом регулировании деятельности 
представительств иностранных организаций в Беларуси; обосновано, какое 
присутствие следует считать коммерческим присутствием иностранных 
организаций без организационного оформления; разработаны предложения 
по совершенствованию нормативных правовых актов, регламентирующих 
коммерческое присутствие иностранных организаций в Беларуси. 

 Значимость работы: результаты исследования могут быть 
использованы в нормотворческом процессе, в преподавании дисциплин 
«Международное частное право», «Правовое регулирование 
внешнеэкономической деятельности» для специальности 1-24.01.01. 
«международное право». 



РЭФЕРАТ 
 

Работа 74 с., 1 дадатак, 105 крынiц.   

Ключавыя словы: КАМЕРЦЫЙНАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ, 
КАМЕРЦЫЙНАЯ ПРЫСУТНАСЦЬ ЗАМЕЖНЫХ  АРГАНІЗАЦЫЙ, 
ЗАМЕЖНАЯ АРГАНІЗАЦЫЯ, ЮРЫДЫЧНАЯ АСОБА, НЕРЭЗІДЭНТ, 
ПРАДСТАЎНІЦТВА, ФІЛІЯЛ, ЗАМЕЖНЫЯ ІНВЕСТЫЦЫІ, 
ПАСТАЯННАЕ ПРАДСТАЎНІЦТВА. 

Аб'ектам даследавання з'яўляюцца грамадскія адносіны, якія 
складваюцца ў сферы функцыянавання формаў камерцыйнай прысутнасці 
замежных арганізацый у Рэспубліцы Беларусь. 

Мэта работы: комплекснае вывучэнне інстытута камерцыйнай 
прысутнасці замежных арганізацый у Рэспубліцы Беларусь, выяўленне 
праблем прававога рэгулявання гэтага інстытута, а таксама фармуляванне 
прапаноў па ўдасканаленні нарматыўных прававых актаў, якія рэгулююць 
аб'ект даследавання. Метады даследавання: дыялектычны, параўнальнага 
аналізу, фармальна-лагічны, тэхніка-юрыдычны. 

У выніку даследавання сфармулявана аўтарскае вызначэнне паняцця 
"камерцыйная прысутнасць замежных арганізацый у Рэспубліцы Беларусь"; 
выяўлена, якія галіны правы рэгулююць інстытут камерцыйнай прысутнасці 
замежных арганізацый; ажыццёўлены параўнальна-прававы аналіз сумежных 
катэгорый, якія адносяцца да аб'екта даследавання; ўстаноўлена, што ў 
дзеючым заканадаўстве аб замежных інвестыцыях прасочваецца тэндэнцыя 
да памяншэння льгот для замежнага інвестара; зроблены вывад аб 
неабходнасці прававой рэгламентацыі стварэння філіялаў замежных 
арганізацый у Беларусі; выяўлены негатыўныя тэндэнцыі ў прававым 
рэгуляванні дзейнасці прадстаўніцтваў замежных арганізацый у Беларусі; 
абгрунтавана, якую прысутнасць варта лічыць камерцыйнай прысутнасцю 
замежных арганізацый без арганізацыйнага афармлення; распрацаваны 
прапановы па ўдасканаленні нарматыўных прававых актаў, якія 
рэгламентуюць камерцыйную прысутнасць замежных арганізацый у 
Беларусі.  

Значнасць працы: вынікі даследавання могуць быць выкарыстаны ў 
нарматворчым працэсе, у выкладанні дысцыплін «Міжнароднае прыватнае 
права», «Прававое рэгуляванне знешнеэканамічнай дзейнасці» для 
спецыяльнасці 1-24.01.01. «Міжнароднае права». 



SUMMARY 
 

Paper 74 p., 1 appendix, 105 sources. 

Keywords: COMMERCIAL ACTIVITY, COMMERCIAL PRESENCE OF 
FOREIGN COMPANIES, FOREIGN COMPANY, LEGAL ENTITY, NON-
RESIDENT, REPRESENTATIVE OFFICE, AFFILIATE, FOREIGN 
INVESTMENTS, PERMANENT ESTABLISHMENT.  

The subject of the research is social relations that develop in the sphere of 
operation of the forms of commercial presence of foreign companies in the 
Republic of Belarus. 

The objective of the research: a comprehensive study of the institution of 
commercial presence of foreign companies in the Republic of Belarus, 
identification of the problems of legal regulation of this institution, as well as 
proposal for improvement of normative legal acts regulating the subject of the 
research. 

The methods of the research: dialectical, the method of comparative 
analysis, formal-logical method, technical and legal method. 

Resulting from the research was formulated the author’s definition of the 
term “commercial presence of foreign companies in the Republic of Belarus”; was 
revealed which branches of law govern the institution of commercial presence of 
foreign companies; were reviewed related categories concerning the subject of the 
research; was specified that in the current legislation on foreign investments there 
is a tendency to reduce benefits for foreign investors; was concluded that it is 
necessary to regulate the establishment of foreign affiliates in Belarus; were 
revealed negative trends in the legal regulation of activity of foreign representative 
offices in Belarus; was grounded what presence should be considered as 
commercial presence of foreign companies without institutionalizing; were 
developed proposals for improving the normative legal acts regulating the 
commercial presence of foreign companies in Belarus.   

The significance of the research: the results of research can be used in the 
rulemaking process, in teaching the disciplines “International private law”, “Legal 
regulation of foreign economic activity” for the major 1-24.01.01. “international 
law”.  
 


