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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Сороко Карина Артуровна 

«Современное состояние и развитие международных почтовых 

отправлений в государствах-членах Евразийского экономического союза 

» 

Магистерская диссертация: 77 стр., 2 таблицы, 66 источников, 4 прил.  
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РЕГУЛИРОВАНИЕ, ТАМОЖЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ, ТАМОЖЕННЫЙ 
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ОГРАНИЧЕНИЯ, СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ, УПРОЩЕНИЕ, 

ОПТИМИЗАЦИЯ. 

Цель работы, ее актуальность: определение способов 

совершенствования таможенного регулирования перемещения МПО в 

рамках ЕАЭС, что актуально в связи с возросшим объемом входящих 

почтовых отправлений, необходимостью развития международного 

почтового обмена и обеспечения экономической безопасности в 

государствах-членах ЕАЭС.  

Объект исследования – правовые отношения, возникающие в процессе 

перемещения МПО в государствах-членах ЕАЭС.  

Предмет исследования – таможенное регулирование перемещения 

международных почтовых отправлений в ЕАЭС, а именно, таможенное 

законодательство и совокупность таможенных операций, осуществляемых 

таможенными органами ЕАЭС в отношении МПО. 

Методы исследования: сравнительный анализ и синтез, индукция и 

дедукция, аналогия и обобщение, графический и статистический методы. 

Полученные результаты и их новизна: проанализированы 

современные теоретико-правовые основы перемещения МПО в рамках 

ЕАЭС, определен уровень имплементации международных норм в 

законодательстве ЕАЭС и его государств-членов, намечены пути дальнейшей 

унификации и гармонизации законодательства. Изучен действующий 

порядок осуществления таможенных операций в отношении МПО. Выявлены 

проблемы, препятствующие быстрому и эффективному почтовому обмену. 

Предложены способы совершенствования таможенных операций  в 

отношении товаров, перемещаемых в МПО, современные методы и 

технологии, способствующие их упрощению, оптимизации и автоматизации. 

Область возможного практического применения: совершенствование 

таможенными органами методов работы с МПО, использование в качестве 



учебного материала по теме: «Особенности совершения таможенных 

операций с товарами, перемещаемыми в МПО».  

  



АГУЛЬНАЯ ХАРАКТАРЫСТЫКА ПРАЦЫ 

Сарока Карына Артураўна 

« Сучасны стан і развіццё міжнародных паштовых адпраўленняў у 

дзяржавах-удзельніцах Еўразійскага эканамічнага саюза» 

Магістэрская дысертацыя: 77 с., 2 табліцы, 66 крыніцы, 4 прыкл.  

Ключавыя словы: МIЖНАРОДНЫЯ ПАШТОВЫЯ АДПРАЎЛЕННI, 

ЕЎРАЗІЙСКІ ЭКАНАМІЧНЫ САЮЗ, МЫТНАЕ РЭГУЛЯВАННЕ, 

МЫТНЫЯ АПЕРАЦЫI, МЫТНЫ КАНТРОЛЬ, ТАВАРЫ ДЛЯ 
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КІРАВАННЯ РЫЗЫКАМІ, СПРАШЧЭННЕ, АПТЫМІЗАЦЫЯ. 

Мэта працы, яе актуальнасць: вызначэнне спосабаў удасканальвання 

мытнага рэгулявання перамяшчэння МПА у рамках ЕАЭС, што актуальна ў 

сувязі з ростам аб'ёмаў ўваходзячых паштовых адпраўленняў, неабходнасцю 

развіцця міжнароднага паштовага абмену і забеспячэння эканамічнай бяспекі 

ў дзяржавах-удзельніцах ЕАЭС. 

Аб'ект даследавання – прававыя адносіны, якія ўзнікаюць у працэсе 

перамяшчэння МПА у дзяржавах-удзельніцах ЕАЭС. 

Прадмет даследавання – мытнае рэгуляванне перамяшчэння 

міжнародных паштовых адпраўленняў у ЕАЭС, менавіта, мытнае 

заканадаўства і сукупнасць мытных аперацый, што ажыццяўляюцца мытнымі 

органамі ЕАЭС у адносінах да МПА. 

Метады даследавання: параўнальны аналіз і сінтэз, індукцыя і 

дэдукцыя, аналогія і абагульненне, графічны і статыстычны метады. 

Атрыманыя вынікі і іх навізна: прааналізаваны сучасныя тэарэтыка-

прававыя асновы перамяшчэння МПА у рамках ЕАЭС, вызначаны ўзровень 

імплементацыі міжнародных нормаў у заканадаўстве ЕАЭС і яго дзяржаў- 

удзельніц, намечаны шляхі далейшай уніфікацыі і гарманізацыі 

заканадаўства. Вывучан дзеючы парадак ажыццяўлення мытных аперацый у 

адносінах да МПА. Выяўлены праблемы, якія перашкаджаюць хуткаму і 

эфектыўнаму паштоваму абмену. Прапанаваны спосабы ўдасканальвання 

мытных аперацый у ў адносінах да тавараў, што перамяшчаюцца ў МПА, 

сучасныя метады і тэхналогіі, якія спрыяюць іх спрашчэнню, аптымізацыі і 

аўтаматызацыі. 

Вобласць магчымага практычнага прымянення: удасканальванне 

мытнымі органамі метадаў працы з МПА, выкарыстанне ў якасці 

навучальнага матэрыялу па тэме: «Асаблівасці правядзення мытных 

аперацый з таварамі, што перамяшчаюцца ў МПА». 



ANNOTATION 
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«The current state and development of international mail in the member 
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Master's thesis: 77 p., 2 charts, 66 sources, 4 app.  

Key words: INTERNATIONAL MAIL, EURASIAN ECONOMIC UNION, 
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The purpose of the work, its actuality: to identify ways to improve customs 

regulation of international mail movement within the framework of the EAEU, that 

is relevant in view of the increased volume of incoming mails, the need for the 

development of international mail exchange and ensuring the economic security in 

the EAEU Member States. 

Object of research – the system of legal relations arising in the process of 

international mail movement in the EAEU Member States. 

Subject of research – customs regulation of international mail movement in 

the EAEU, namely, customs legislation and customs operations carried out by the 

customs authorities of the EAEU in respect of international mail. 

Research methods: comparative analysis and synthesis, induction and 

deduction, analogy and generalization, graphic and statistical methods. 

Obtained results and their novelty: the modern theoretical and legal basis 

of goods transfer by international mail whiting the framework of the EAEU has 

been analyzed in this work, the level of implementation of international norms in 

the legislation of EAEU and its member states has been defined, the ways of 

further unification and harmonization of legislation have been outlined. The 

functioning system of customs operations in respect of international mail has been 

studied. The problems preventing from the rapid and efficient international mail 

exchange have been identified. The ways of improvement of customs operations in 

respect of goods transported in the international mail, modern methods and 

technologies that contribute to their simplification, optimization and automation 

have been proposed.  

Area of possible practical application: improvement of the working 

methods in respect of international mail by the customs authorities, the use as 

study material on the following topic – «The features of customs operations with 

the goods transported in international mail». 



  



 


