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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Магистерская диссертация: 79 страниц, 115 источников, 9 приложений. 

Ключевые слова: ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, 

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ, ЕДИНОЕ ОКНО, 

НАЦИОНАЛЬНАЯ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА 

ЭЛЕКТРОННОГО ДЕКЛАРИРОВАНИЯ, ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ, 

ОРГАНИЗАЦИОННОЯ СТРУКТУРА, ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО, 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЦЕПЬ ПОСТАВОК, ГАРМОНИЗАЦИЯ ДАННЫХ, 

УПРОЩЕНИЕ, ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТ. 

Цель исследования – исследовать и дать оценку правовым и 

организационным основам использования концепции «единого окна» в мире, 

а также в Евразийском экономическом союзе, в частности, и затем 

выработать рекомендации по проведению концепции в жизнь. 

Объект исследования – концепция «единого окна».  

Предмет исследования ― правовые и организационные основы 

функционирования концепции «единого окна» в мире и на просторах 

Евразийского экономического союза. 

Методы исследования: сравнительного анализа и синтеза, дедукции и 

индукции, графический, статистический методы.   

Полученные результаты и их новизна: в работе анализируются 

правовые и организационные основы внедрения и функционирования 

механизма «единого окна». Дана общая характеристика понятия «единое 

окно», а также определены формы его существования. Дана оценка 

использования и развития данного механизма в разрезе мирового опыта, а 

также возможностей его внедрения в странах ЕАЭС. Определена роль 

межгосударственного сотрудничества и кооперации в рамках евразийской 

интеграции в процессе функционирования механизма «единого окна». 

Проанализированы полномочия органов, вовлечённых в процесс внедрения 

механизма. Охарактеризованы организационные проблемы, с которыми 

государства продолжают сталкиваться при проведении концепции в жизнь, 

дана оценка перспективам использования «единого окна».   

Область возможного практического применения: совершенствование 

работы таможенных органов государств – членов ЕАЭС, развитие концепции 

«единого окна», автоматизация и информатизация таможенных процедур. 

 

 

 



АГУЛЬНАЯ ХАРАКТАРЫСТЫКА ПРАЦЫ 

 

Магістарская дысертацыя: 79 старонак, 115 крыніц, 9 прыкладанняў.  

Ключавыя словы: ЗАМЕЖНАЭКАНАМІЧНАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ, 

ЕЎРАЗІЙСКІ ЭКАНАМІЧНЫ САЮЗ, АДЗІНАЕ АКНО, НАЦЫЯНАЛЬНАЯ 

АЎТАМАТЫЗАВАНАЯ СІСТЭМА ЭЛЕКТРОННАГА ДЭКЛАРАВАННЯ, 

ПРАВАВЫЯ АСНОВЫ, АРГАНИЗАЦЫЙНАЯ СТРУКТУРА, МЫТНАЯ 

СПРАВА, МІЖНАРОДНЫ ЛАНЦУГ ПАСТАВАК, ГАРМАНІЗАЦЫЯ 

ДАДЗЕНЫХ, СПРАШЧЭННЕ, ЭЛЕКТРОННЫ ДАКУМЕНТ. 

Мэта даследавання – даследаваць і даць ацэнку прававых і 

арганізацыйных асноў выкарыстання канцэпцыі «адзінага акна» ў свеце, а 

таксама ў Еўразійскім эканамічным саюзе, у прыватнасці, і затым 

выпрацаваць рэкамендацыі па правядзенні канцэпцыі ў жыццё. 

Аб'ект даследавання ― канцэпцыя «адзінага акна». 

Прадмет даследавання ― прававыя і арганізацыйныя асновы 

функцыянавання канцэпцыі «адзінага акна» ў свеце і на прасторах 

Еўразійскага эканамічнага саюза.  

Метады даследавання: параўнальнага аналізу і сінтэзу, дэдукцыі і 

індукцыі, графічны, статыстычны метады.   

Атрыманыя вынікі і іх навізна: у рабоце аналізуюцца прававыя і 

арганізацыйныя асновы ўкаранення і функцыянавання механізму «адзінага 

акна». Дана агульная характарыстыка паняцця «адзінае акно», а таксама 

вызначаны формы яго існавання. Дана ацэнка выкарыстання і развіцця 

дадзенага механізму ў разрэзе сусветнага вопыту, а таксама магчымасцяў яго 

ўкаранення ў краінах ЕАЭС. Вызначана роля міждзяржаўнага 

супрацоўніцтва і кааперацыі ў рамках еўразійскай інтэграцыі ў працэсе 

функцыянавання механізму «адзінага акна». Прааналізаваныя паўнамоцтвы 

органаў, уцягнутых у працэс ўкаранення механізму. Ахарактарызаваны 

арганізацыйныя праблемы, з якімі дзяржавы працягваюць сутыкацца пры 

правядзенні канцэпцыі ў жыццё, дадзена ацэнка перспектыў выкарыстання 

«адзінага акна». 

Вобласць магчымага практычнага ўжывання: удасканаленне работы 

мытных органаў дзяржаў - членаў ЕАЭС, развіццё канцэпцыі «адзінага акна», 

аўтаматызацыя і інфарматызацыя мытных працэдур.  



ANNOTATION 

 

 

Master’s thesis: 79 pages, 115 sources, 9 app. 

Key words: FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY, EURASIAN ECONOMIC 

UNION, SINGLE WINDOW, NATIONAL AUTOMATED SYSTEM OF THE 

ELECTRONIC DECLARATION, LEGAL FOUNDATIONS, 

ORGANIZATIONAL STRUCTURE, CUSTOMS, INTERNATIONAL SUPPLY 

CHAIN, HARMONIZATION OF THE DATA, SIMPLIFICATION, 

ELECTRONIC DOCUMENT. 

The aim of research –to investigate and evaluate the legal and organizational 

bases for the use of the single window concept in the world, as well as in the 

Eurasian Economic Union, in particular, and to develop recommendations for the 

implementation of the concept. 

Object of research – single window concept.  

Subject of research - the legal and organizational basis of the functioning of 

the single window concept in the world and on the expanses 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: the legal and organizational grounds for 

the introduction and operation of the "single window" mechanism are analyzed. 

The general characteristic of the single window concept is given, as well as the 

forms of its existence. The evaluation of the use and development of this 

mechanism in the context of world experience, as well as the possibilities of its 

implementation in the EAEU countries, are also analyzed. The role of interstate 

cooperation and cooperation within the framework of Eurasian integration in the 

process of functioning of the "single window" mechanism is determined. The 

powers of the bodies involved in the implementation of the mechanism are 

analyzed. The organizational problems with which the state continues to clash in 

the implementation of the concept are outlined, and the prospects for using the 

"single window" are assessed. 

Area of possible practical application: improvement of the work of the 

customs authorities of the EAEU member states, development of the single 

window concept, automation and informatization of customs procedures. 


