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АННОТАЦИЯ 

«Инновации в сфере таможенного регулирования внешнеэкономической 

деятельности государств-членов Евразийского экономического союза» 

Магистерская диссертация: 84 страницы, 133 источника, 8 приложений. 

Ключевые слова: ТАМОЖЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ, 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ЕВРАЗИЙСКИЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ, ЕДИНОЕ ОКНО, НАЦИОНАЛЬНАЯ 

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ЭЛЕКТРОННОГО 

ДЕКЛАРИРОВАНИЯ, ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО, 

КОНЦЕССИЯ, СТРУКТУРА ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ, ТАМОЖЕННОЕ 

ПРАВО. 

Объект исследования – инновационные аспекты развития таможенного дела 

в государствах-членах Евразийского экономического союза на современном этапе. 

Предмет исследования ― инновации в сфере таможенного регулирования 

внешнеэкономической деятельности государств-членов Евразийского 

экономического союза. 

Методы исследования: сравнительного анализа и синтеза, дедукции и 

индукции, графический, статистический методы.   

Полученные результаты и их новизна: в работе анализируются 

организационно-правовые основы инновационных аспектов таможенного 

регулирования Евразийского экономического союза, в частности, нормативно-

правовое регулирование таможенного дела в Евразийском экономическом 

союзе, организационная структура таможенных органов государств-членов 

ЕАЭС, перспективы развития и модернизации. Дана оценка использования и 

развития информационных технологий в сфере таможенного регулирования 

ВЭД, охарактеризован мировой опыт во внедрении концепции «Единого окна», 

а также в странах ЕАЭС. Проанализированы степень межгосударственного 

сотрудничества и кооперация  на пути модернизации, автоматизации и 

информатизации таможенных процедур и операций, программных продуктов в 

сфере таможенного регулирования ВЭД в государствах-членах ЕАЭС. 

Охарактеризованы организационные и законодательные аспекты партнерства  

бизнес-структур и таможенных органов в государствах-членах ЕАЭС, дана 

оценка перспективам государственно-частного партнерства в сфере 

таможенного регулирования в государствах-членах ЕАЭС. 

Область возможного практического применения: совершенствование 

функционирования таможенных органов государств-членов ЕАЭС, развитие 

системы «Единое окно», автоматизация и информатизация таможенных 

процедур, совершенствование мер государственно-частного партнерства. 



АНАТАЦЫЯ 

«Інавацыі ў сферы мытнага рэгулявання замежнаэканамічнай дзейнасці 

дзяржаў-чальцоў Еўразійскага эканамічнага звяза» 

Магістарская дысертацыя: 84 старонцы, 133 крыніцы, 8 прыкладанняў.  

Ключавыя словы: МЫТНАЕ РЭГУЛЯВАННЕ, 

ЗАМЕЖНАЭКАНАМІЧНАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ, ЕЎРАЗІЙСКІ ЭКАНАМІЧНЫ 

ЗВЯЗ, АДЗІНАЕ АКНО, НАЦЫЯНАЛЬНАЯ АЎТАМАТЫЗАВАНАЯ 

СІСТЭМА ЭЛЕКТРОННАГА ДЭКЛАРАВАННЯ, ДЗЯРЖАЎНА-

ПРЫВАТНАЕ ПАРТНЁРСТВА, КАНЦЭСІЯ, СТРУКТУРА МЫТНЫХ 

ОРГАНАЎ, МЫТНАЕ ПРАВА. 

Аб'ект даследавання ― інавацыйныя аспекты развіцця мытнай справы ў 

дзяржавах-чальцах Еўразійскага эканамічнага звяза на сучасным этапе. 

Прадмет даследавання ― інавацыі ў сферы мытнага рэгулявання 

замежнаэканамічнай дзейнасці дзяржаў-чальцоў Еўразійскага эканамічнага 

звяза. 

Метады даследавання: параўнальнага аналізу і сінтэзу, дэдукцыі і 

індукцыі, графічны, статыстычны метады.   

Атрыманыя вынікі і іх навізна: у працы аналізуюцца арганізацыйна-

прававыя асновы інавацыйных аспектаў мытнага рэгулявання Еўразійскага 

эканамічнага звяза, у прыватнасці, нарматыўна-прававое рэгуляванне мытнай 

справы ў Еўразійскім эканамічным звязе, арганізацыйная структура мытных 

органаў дзяржаў-чальцоў ЕАЭС, перспектывы развіцця і мадэрнізацыі. Дана 

адзнака выкарыстання і развіцці інфармацыйных тэхналогій у сферы мытнага 

рэгулявання ВЭД, ахарактарызаваны сусветны досвед ва ўкараненні канцэпцыі 

"Адзінага акна", а таксама ў дзяржавах-чальцах ЕАЭС. Прааналізаваны ступень 

міждзяржаўнага супрацоўніцтва і кааперацыя  на шляхі мадэрнізацыі, 

аўтаматызацыі і інфарматызацыі мытных працэдур і аперацый, праграмных 

прадуктаў у сферы мытнага рэгулявання ВЭД у дзяржавах-чальцах ЕАЭС. 

Ахарактарызаваны арганізацыйныя і заканадаўчыя аспекты партнёрства  бізнэс-

структур і мытных органаў у дзяржавах-чальцах ЕАЭС, дадзена адзнака 

перспектывам дзяржаўна-прыватнага партнёрства ў сферы мытнага 

рэгулявання ў дзяржавах-чальцах ЕАЭС. 

Вобласць магчымага практычнага ўжывання: удасканаленне 

функцыянавання мытных органаў дзяржаў-чальцоў ЕАЭС, развіццё сістэмы 

"Адзінае акно", аўтаматызацыя і інфарматызацыя мытных працэдур, 

удасканаленне мер дзяржаўна-прыватнага партнёрства. 



ANNOTATION 

«Innovations in the sphere of customs regulation of foreign trade activities in the 

states-members of the Eurasian Economic Union» 

Master’s thesis: 84 pages, 133 sources, 8 app.  

Key words: CUSTOMS REGULATION, FOREIGN TRADE ACTIVITIES, 

EURASIAN ECONOMIC UNION, SINGLE WINDOW, NATIONAL 

AUTOMATED SYSTEM OF ELECTRONIC DECLARATION, STRUCTURE OF 

CUSTOMS AUTHORITIES, PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP, CONCESSION, 

STRUCTURE OF CUSTOMS SERVICE, CUSTOMS LEGISLATION. 

Object of research – innovative aspects of development in the sphere of 

customs regulation of foreign trade activities in the Eurasian Economic Union.. 

Subject of research - innovations in the sphere of customs regulation of foreign 

trade activities within the framework of the Eurasian Economic Union.  

Research methods: comparative method of analysis and synthesis, of deduction 

and induction, graphic and statistical methods. 

Obtained results and their novelty: there are analyzed organizational and legal 

basis of innovative aspects in the sphere of customs regulation in the Eurasian Union, 

in particular, legal aspects of customs legislation in the Eurasian Union, structure of 

customs authorities in the members-states of the Eurasian Union, prospects of 

development and modernization. Application and development of informational 

technologies in the sphere of customs regulation of foreign trade activities is defined.  

The world experience in the Single Window Concept usage is described, there are 

also given some possible opportunities of the SW implementation in work of customs 

authorities of the Eurasian Union. Within the framework of current research the role 

of intergovernmental co-operation on the way to modernization, automation and 

informatisation of customs procedures and operations in the states-members of the 

Eurasian Union is defined. The historical process of integration of public-private 

partnership’s legal base in the sphere of customs regulation in the states-members of 

the Eurasian Union is described. There are also assessed ways of future co-operation 

between the customs authorities in states-members of the Eurasian Union and 

business structures. 

Area of possible practical application: development of functioning of 

Customs service in the members-states of the Eurasian Union, improvement of the 

Single Window Concept, automation and informatisation of customs procedures,  

perfection of steps in the sphere of public-private partnership. 

 


