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АННОТАЦИЯ 
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«Таможенные аспекты деятельности Всемирной торговой организации» 

 

Магистерская диссертация: 70 стр., 70 источников, 2 прил. 

 

Ключевые слова: ВСЕМИРНАЯ ТОРГОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ, 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТОРГОВЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ, ПРИНЦИП РНБ, 

ТАМОЖЕННАЯ СТОИМОСТЬ ТОВАРОВ, ПРОИСХОЖДЕНИЕ ТОВАРОВ, 

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ, ПРОЦЕДУРА ВСТУПЛЕНИЯ, ТАМОЖЕННОЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО, ТАМОЖЕННЫЙ ТАРИФ.  

Объект исследования – реализация основных принципов 

функционирования Всемирной торговой организации в системе 

международных таможенных отношений. 

Предмет исследования - система правовых и экономических 

отношений, формирующаяся в процессе реализации подходов Всемирной 

торговой организации к таможенному регулированию. 

Методы исследования: системный, диалектический, историко- 

правовой, структурно-функциональный и сравнительно-правовой методы. 

Полученные результаты и их новизна: в работе анализируются 

правовые основы и экономические функции таможенного регулирования, как 

области влияния принципов ВТО. Обобщены различные подходы к 

определению места и роли ВТО в системе международных таможенных 

отношений. Основные принципы ВТО исследованы с позиций реализации и 

организации таможенной деятельности. Выявлены основные проблемы и 

предложены рекомендации для развития сотрудничества Республики 

Беларусь с ВТО.  

Область возможного практического применения: Материалы 

данной работы могут быть использованы в ходе изучения учебного курса, 

посвященного деятельности Всемирной торговой организации, а также для 

дальнейших исследований в области организационной и функциональной 

структуры ВТО, применения различных инструментов и механизмов 

тарифного регулирования ВТО, проблем вступления Республики Беларусь в 

ВТО.  
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Ключавыя словы: СУСВЕТНАЯ ГАНДЛЁВАЯ АРГАНІЗАЦЫЯ, 

МІЖНАРОДНЫЯ ГАНДЛЁВЫЯ ПЕРАМОВЫ, ПРЫНЦЫП РНБ, МЫТНЫ 

КОШТ ТАВАРАЎ, ПАХОЖДАННЕ ТАВАРАЎ, РЭСПУБЛІКА БЕЛАРУСЬ, 

ПРАЦЭДУРА ЎСТУПУ, МЫТНАЕ ЗАКАНАДАЎСТВА, МЫТНЫ ТАРЫФ.  

Аб'ект даследавання - рэалізацыя асноўных прынцыпаў 

функцыянавання Сусветнай гандлёвай арганізацыі ў сістэме міжнародных 

мытных адносін. 

Прадмет даследавання - сістэма прававых і эканамічных адносін, якая 

фармуецца ў працэсе рэалізацыі падыходаў Сусветнай гандлёвай арганізацыі 

да мытнага рэгулявання. 

Метады даследавання: сістэмны, дыялектычны, гісторыка-праўны, 

структурна-функцыйны і параўнальна-праўны метады.  

Атрыманыя вынікі і іх навізна: у працы аналізуюцца прававыя 

асновы і эканамічныя функцыі мытнага рэгулявання, як вобласці ўплыву 

прынцыпаў СГА. Абагульнены розныя падыходы да вызначэння месца і ролі 

СГА ў сістэме міжнародных мытных адносін. Асноўныя прынцыпы СГА 

даследаваныя з пазіцый рэалізацыі і арганізацыі мытнай дзейнасці.Выяўлены 

асноўныя праблемы і прапанаваны рэкамендацыі для развіцця 

супрацоўніцтва Рэспублікі Беларусь з СГА. 

Вобласць магчымага практычнага прымянення: матэрыялы 

дадзеный працы могуць быць скарыстаны падчас вывучэння навучальнага 

курса, прсывечанага дзейнасці СГА, а таксама доўжачы далейшых 

даследаванняў у вобласці арганізацыйнай і функцынальнай структуры СГА, 

ужывання розных прылад і механізмаў тарыфнага рэгулявання СГА.  
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Key words: WORLD TRADE ORGANISATION, INTERNATIONAL 

TRADE NEGOTIATIONS, MOST-FAVOURED-NATION PRINCIPLE, 

CUSTOMS VALUE OF GOODS, THE ORIGIN OF GOODS, THE REPUBLIC 

OF BELARUS, MEMBERSHIP PROCEDURE, CUSTOMS LEGISLATION, 

CUSTOMS TARIFF.  

Object of research – implementation of the basic principles of functioning 

of the World Trade Organization in system of the international customs relations. 

Purpose of research - the system of the legal and economic relations which 

is created in implementation process of approaches of the World Trade 

Organization to customs regulation. 

Research methods: system, dialectic, historical and legal, structurally 

functional and comparative and legal methods.  

Obtained results and their novelty: in work the legal basis and economic 

functions of customs regulation as areas of influence of the principles of the WTO 

are analyzed. Various approaches to determination of the place and a role of the 

WTO in system of the international customs relations are generalized. The basic 

principles of the WTO are researched from line items of implementation and the 

organization of customs activities. The main problems are revealed and 

recommendations for development of cooperation of Republic of Belarus with the 

WTO are offered. 

Area of possible practical application: materials of this work can be used 

during studying of the training course devoted to activities of the World Trade 

Organization and also for further research in the field of organizational and 

functional structure of the WTO, use of various tools and mechanisms of tariff 

regulation of the WTO. 
 


