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Ключевые слова: УПРОЩЕНИЕ ПРОЦЕДУР ТОРГОВЛИ, 

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ, МЕХАНИЗМ «ЕДИНОГО 

ОКНА», ИНФОРМАЦИОННО–КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ, 

ЭТАЛОННАЯ МОДЕЛЬ НАЦИОНАЛЬНОГО МЕХАНИЗМА «ЕДИНОГО 

ОКНА», ИНТЕГРИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА 

ВНЕШНЕЙ И ВЗАИМНОЙ ТОРГОВЛИ. 

Объект исследования – механизм «единого окна» в сфере 

регулирования внешнеэкономической деятельности. 

Предмет исследования – организационно-правовое и техническое 

обеспечение реализации механизма «единого окна» в государствах-членах 

Евразийского экономического союза. 

Методы исследования: сравнительный анализ и синтез, дедукция и 

индукция, графический метод, статистический метод. 

Полученные результаты и их новизна: рассмотрены правовые, 

организационные и технические аспекты функционирования механизма 

«единого окна» в государствах-членах Евразийского экономического союза 

(на примере Республики Беларусь, Республики Казахстан, Российской 

Федерации). Проанализированы международные стандарты и рекомендации, 

являющиеся источниками справочной информации по вопросу построения 

механизма «единого окна». Дана характеристика состояния интеграции 

национальных информационных систем таможенных органов и других 

контролирующих государственных органов. Обозначены общие проблемы, а 

также основные направления построения механизма «единого окна» в 

Евразийском экономическом союзе. Описана техническая архитектура 

«единого окна» в рамках интегрированной информационной системы внешней 

и взаимной торговли. 

Область возможного практического применения: результаты 

проведенного исследования могут быть использованы при создании и 

функционировании механизма «единого окна» в государствах-членах 

Евразийского экономического союза, а также при проведении работы, 

направленной на упрощение процедур международной торговли. Кроме того, 

результаты данного исследования могут применяться в учебном процессе. 
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Ключавыя словы: СПРАШЧЭННЕ ПРАЦЭДУР ГАНДЛЮ, 

ЕЎРАЗІЙСКІ ЭКАНАМІЧНЫ САЮЗ, МЕХАНІЗМ «АДЗІНАГА  

АКНА», ІНФАРМАЦЫЙНА–КАМУНІКАЦЫЙНЫЯ ТЭХНАЛОГІІ, 

ІНФАРМАЦЫЙНЫЯ СІСТЭМЫ МЫТНЫХ ОРГАНАЎ, ЭТАЛОННАЯ 

МАДЭЛЬ НАЦЫЯНАЛЬНАГА МЕХАНІЗМУ «АДЗІНАГА АКНА», 

ІНТЭГРАВАНАЯ ІНФАРМАЦЫЙНАЯ СІСТЭМА ЗНЕШНЯГА І 

ЎЗАЕМНАГА ГАНДЛЮ. 

Аб'ект даследавання – механізм «адзінага акна» у сферы рэгулявання 

знешнеэканамічнай дзейнасці. 

Прадмет даследавання – арганізацыйна-прававое і тэхнічнае 

забеспячэнне рэалізацыі механізма «адзінага акна» ў дзяржавах-удзельніцах 

Еўразійскага эканамічнага саюза. 

Метады даследавання: параўнальны аналіз і сінтэз, дэдукцыя і 

індукцыя, графічны метад, статыстычны метад. 

Атрыманыя вынікі і іх навізна: разгледжаны прававыя, 

арганізацыйныя і тэхнічныя аспекты функцыянавання механізму «адзінага 

акна» у дзяржавах-членах Еўразійскага эканамічнага саюза (на прыкладзе 

Рэспублікі Беларусь, Рэспублікі Казахстан, Расійскай Федэрацыі). 

Прааналізаваны міжнародныя стандарты і рэкамендацыі, якія з'яўляюцца 

крыніцамі даведачнай інфармацыі па пытанні пабудовы механізму «адзінага 

акна». Дана характарыстыка стану інтэграцыі нацыянальных інфармацыйных 

сістэм мытных органаў і іншых кантралюючых дзяржаўных органаў. 

Пазначаныя агульныя праблемы, а таксама асноўныя напрамкі па ўкараненні 

прынцыпу «адзінага акна» ў Еўразійскім эканамічным саюзе. Апісана 

тэхнічная архітэктура «адзінага акна» ў рамках інтэграванай інфармацыйнай 

сістэмы знешняга і ўзаемнага гандлю. 

Вобласць магчымага практычнага прымянення: вынікі 

праведзенага даследавання могуць быць выкарыстаны пры стварэнні і 

функцыянаванні механізму «адзінага акна» ў дзяржавах-членах Еўразійскага 

эканамічнага саюза, а таксама пры правядзенні працы, накіраванай на 

спрашчэнне працэдур міжнароднага гандлю. Акрамя таго, вынікі дадзенага 

даследавання могуць прымяняцца ў навучальным працэсе.  



ANNOTATION 

Veronika Mezrina 

«The introduction of «single window» into the work of customs 

authorities of the Eurasian Economic Union» 

Dissertation: 87 p., 83 sources, 3 tables, 1 figure , 12 app. 

Key words: TRADE FACILITATION, EURASIAN ECONOMIC UNION, 

THE MECHANISM OF «SINGLE WINDOW», ECONOMIC COMMISSION 

FOR EUROPE OF THE UNITED NATIONS, INFORMATION AND 

COMMUNICATION TECHNOLOGIES, SYSTEM TRADENET, 

INFORMATION SYSTEMS OF CUSTOMS AUTHORITIES, A REFERENCE 

MODEL FOR A NATIONAL MECHANISM «SINGLE WINDOW», AN 

INTEGRATED INFORMATION SYSTEM OF FOREIGN AND MUTUAL 

TRADE. 

The object of the research – the «single window» concept in the regulation 

of foreign trade. 

Subject of the research – consideration of the legal and technical basis for 

the implementation of the «single window» concept in Member States of Eurasian 

Economic Union. 

Research methods: comparative analysis and synthesis, deduction and 

induction, graphical, statistical methods. 

Obtained results and their novelty: examined the legal, organizational and 

information technology aspects of the mechanism of «single window» in the 

member states of the Eurasian Economic Union (The Republic of Belarus, 

Kazakhstan, Russian Federation). Analyzed international standards and 

recommendations in the development of the «single window». The characteristic of 

the current state of integration of national information systems of customs 

authorities and other government regulatory bodies. Marked common problems, as 

well as the main directions for the implementation of the principle of «single 

window» in the Eurasian Economic Union. It describes the technical architecture 

of the «single window» in the framework of an integrated information system of 

foreign and mutual trade. 

Area of possible practical application: results of the study can be used in 

the development and functioning of the mechanism of «single window» in the 

member states of the Eurasian Economic Union, as well as carrying out work 

aimed at simplifying international trade procedures. In addition, the results of this 

study can be used in the educational process. 


