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РЕФЕРАТ 
 

Дипломная работа включает 76 страниц, 106 источников.  
Ключевые слова: ИНОСТРАННОЕ КОММЕРЧЕСКОЕ 

ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО, МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО, 
ИНВЕСТИЦИИ, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, 
ПОСТОЯННОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 

Цель исследования: определение системы правовых форм деятельности 
иностранных коммерческих юридических лиц в Республике Беларусь.  

Методы исследования: сравнительного анализа, формально-
логический, системный, структурно-функциональный. 

Объектом исследования являются общественные отношения, 
складывающиеся в сфере осуществления иностранными коммерческими 
юридическими лицами предпринимательской деятельности в Республике 
Беларусь. 

Предмет исследования – международные договоры, в которых 
участвует Республика Беларусь, законодательство Республики Беларусь об 
инвестициях и предпринимательской деятельности, доктрина. 

Научная новизна определяется исследованием новейших изменений в 
белорусском законодательстве, связанных с осуществлением в Республике 
Беларусь предпринимательской деятельности иностранными коммерческими 
юридическими лицами. 

В работе рассмотрены доктринальные подходы к определению 
понятий «правосубъектность иностранных коммерческих юридических лиц» 
и «место учреждения юридического лица», осуществлен анализ 
организационно-правовых форм коммерческих юридических лиц, в которых 
могут принимать участие иностранные коммерческие организации, 
рассмотрены ограничения для них на занятие отдельными видами 
деятельности, выявлены основные особенности осуществления деятельности 
через представительство и постоянное представительство для целей 
налогообложения, рассмотрены гражданско-правовые договоры, 
используемые иностранными коммерческими организациями для целей 
бизнеса в Беларуси. 

Область возможного практического применения: результаты 
исследования могут быть использованы в учебном процессе, 
законотворческой и правоприменительной  деятельности. 

 
 
 
  



РЭФЕРАТ 

Дыпломная праца ўключае 76 старонак, 106 крыніц. 
Ключавыя словы: ЗАМЕЖНАЯ КАМЕРЦЫЙНАЯ ЮРЫДЫЧНАЯ 

АСОБА, МIЖНАРОДНАЕ ПРЫВАТНАЕ ПРАВА, IНВЕСТЫЦЫI, 
ПРАДПРЫМАЛЬНІЦКАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ, ПАСТАЯННАЕ 
ПРАДСТАЎНІЦТВА. 

Мэта даследавання: вызначэнне сістэмы прававых формаў дзейнасці 
замежных камерцыйных юрыдычных асоб у Рэспубліцы Беларусь. 

Метады даследавання: параўнальнага аналізу, фармальна-лагічны, 
сістэмны, структурна-функцыянальны. 

Аб'ектам даследавання з'яўляюцца грамадскія адносіны, якія 
складваюцца ў сферы ажыццяўлення замежнымі камерцыйнымі юрыдычнымі 
асобамі прадпрымальніцкай дзейнасці ў Рэспубліцы Беларусь. 

Прадмет даследавання – міжнародныя дагаворы, у якіх удзельнічае 
Рэспубліка Беларусь, заканадаўства Рэспублікі Беларусь аб інвестыцыях і 
прадпрымальніцкай дзейнасці, дактрына. 

Навуковая навізна вызначаецца даследаваннем найноўшых зменаў у 
беларускім заканадаўстве, звязаных з ажыццяўленнем у Рэспубліцы Беларусь 
прадпрымальніцкай дзейнасці замежнымі камерцыйнымі юрыдычнымі 
асобамі. 

У працы разгледжаны дактрынальныя падыходы да вызначэння 
паняццяў «правасуб'ектнасць замежных камерцыйных юрыдычных асоб» і 
«месца ўстановы юрыдычнай асобы», ажыццёўлены аналіз арганізацыйна-
прававых формаў камерцыйных юрыдычных асоб, у якіх могуць прымаць 
удзел замежныя камерцыйныя арганізацыі, разгледжаны абмежаванні для іх 
на занятак асобнымі відамі дзейнасці, выяўлены асноўныя асаблівасці 
ажыццяўлення дзейнасці праз прадстаўніцтва і пастаяннае прадстаўнiцтва 
для мэт падаткаабкладання, разгледжаны асноўныя грамадзянска-прававыя 
дагаворы, разгледжаны асноўныя грамадзянска-прававыя дагаворы, якія 
выкарыстоўваюцца замежнымі камерцыйнымі арганізацыямі для мэтаў 
бізнесу ў Беларусі. 

Вобласць магчымага практычнага прымянення: вынікі даследавання 
могуць быць выкарыстаны ў навучальным працэсе, заканатворчай і 
правапрымяняльнай дзейнасці. 

 
  

  



ABSTRACT 
 

Paper includes 76 pages, 106 sources. 
Key words: FOREIGN COMMERCIAL LEGAL ENTITY, 

INTERNATIONAL PRIVATE LAW, INVESTMENTS, COMMERCIAL 
ACTIVITY, REPRESENTATIVE OFFICE 

Objective: to determine the system of the legal forms of activities of foreign 
commercial legal entities in the Republic of Belarus. 

Research methods: comparative analysis, formal-logical, systemic, 
structural-functional. 

The object of the study is social relations that are formed in the sphere of 
carrying out of commercial activities by foreign commercial legal entities in the 
Republic of Belarus. 

Subject of research – international agreements in which the Republic of 
Belarus participates, the legislation of the Republic of Belarus on investment and 
commercial activities, scientific doctrine. 

Scientific novelty is determined by the analysis of the latest changes of the 
Belarusian legislation related to the carrying out of commercial activities by 
foreign commercial legal entities in the Republic of Belarus. 

In the work doctrinal approaches to the definitions of the «legal personality 
of foreign commercial legal entities» and «place of establishment of a legal entity» 
were examined, the analysis of organizational-legal forms of commercial legal 
entities according to the legislation of the Republic of Belarus in which foreign 
commercial organizations may participate was conducted, the restrictions for them 
on the carrying out of certain types of activities were reviewed, the main features 
of the carrying out of activities through representative office and permanent 
representative office for tax purposes were established, the basic civil-law 
contracts used by foreign commercial organizations for business purposes in 
Belarus were examined. 

Field of possible practical application: the results of the research can be 
used in the educational process, lawmaking and law enforcement activities. 

 


