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РЕФЕРАТ 

Дипломная работа включает 73 страницы, 85 источников, 

3 приложения, 3 иллюстрации. 

Ключевые слова: внешнеэкономическая деятельность, Евразийский 

экономический союз, международное сотрудничество, таможенное 

регулирование, таможенная процедура беспошлинной торговли, индустрия 

беспошлинной торговли, магазин беспошлинной торговли, розничная торговля, 

реестр владельцев магазинов беспошлинной торговли. 

Цель исследования: изучение истории становления индустрии 

беспошлинной торговли, функционирования и особенностей регулирования 

МБТ на территории государств-членов ЕАЭС, а также выявление перспектив 

развития и совершенствования МБТ с учетом опыта зарубежных государств. 

Методы исследования: сравнительный анализ, синтез, дедукция и 

индукция, логические, хронологические и статистические методы. 

Объект исследования: беспошлинная торговля как одно из направлений 

деятельности в сфере таможенного дела. 

Предмет исследования: магазины беспошлинной торговли (далее – 

МБТ) и владельцы данных магазинов, осуществляющие деятельность 

по реализации товаров, помещенных под таможенную процедуру 

беспошлинной торговли, на таможенной территории ЕАЭС. 

Полученные результаты и их новизна: проанализированы исторические 

аспекты деятельности МБТ, установлены особенности их функционирования 

в отдельных странах мира, выявлены различия правовых норм национального 

законодательства государств-членов ЕАЭС, особенности и проблемные 

аспекты функционирования МБТ, внесены предложения по дальнейшему 

совершенствованию индустрии беспошлинной торговли с учетом опыта 

зарубежных государств. 

Достоверность материалов и результатов дипломной работы: 

использованные материалы и результаты дипломной работы являются 

достоверными. Работа выполнена самостоятельно. Отдельные аспекты 

исследования апробированы на 76-ой Научной конференции студентов и 

аспирантов ФМО БГУ (2 место в рамках секции «Правовое обеспечение 

таможенного дела»).  

Область возможного практического применения: итоги работы могут 

быть использованы для дальнейшего исследования и использования 

таможенными органами государств-членов ЕАЭС в процессе 

совершенствования деятельности МБТ на таможенной территории ЕАЭС, 

а также владельцами МБТ в целях повышения эффективности деятельности 

таких торговых объектов.  



РЭФЕРАТ 

Дыпломная работа ўключае 73 старонкі, 85 крынiц, 3 дадатка, 

3 ілюстрацыі. 

Ключавыя словы: замежнаэканамічная дзейнасць, Еўразійскі эканамічны 

саюз, міжнароднае супрацоўніцтва, мытнае рэгуляванне, мытная працэдура 

бяспошліннага гандлю, індустрыя бяспошліннага гандлю, крама бяспошліннага 

гандлю, рознічны гандаль, рэестр уладнікаў крам бяспошліннага гандлю. 

Мэта даследавання: вывучэнне гісторыі станаўлення індустрыі 

бяспошліннага гандлю, функцыянавання і асаблівасцяў рэгулявання КБГ 

на тэрыторыі дзяржаў-членаў ЕАЭС, а таксама выяўленне перспектыў развіцця 

і ўдасканалення КБГ з улікам вопыту замежных дзяржаў. 

Метады даследавання: параўнальны аналіз, сінтэз, дэдукцыя і індукцыя, 

лагічныя, храналагічныя і статыстычныя метады. 

Аб'ект даследавання: бяспошлінны гандаль як адзін з кірункаў дзейнасці 

ў сферы мытнай справы. 

Прадмет даследавання: крамы бяспошліннага гандлю (далей – КБГ) і 

ўладальнікі дадзеных крам, якія ажыццяўляюць дзейнасць па рэалізацыі 

тавараў, змешчаных пад мытную працэдуру бяспошліннага гандлю, на мытнай 

тэрыторыі ЕАЭС. 

Атрыманыя вынікі і іх навізна: прааналізаваны гістарычныя аспекты 

дзейнасці КБГ, устаноўлены асаблівасці іх функцыянавання ў асобных краінах 

свету, выяўлены адрозненні прававых нормаў нацыянальнага заканадаўства 

дзяржаў-членаў ЕАЭС, асаблівасці і праблемныя аспекты функцыянавання 

КБГ, ўнесены прапановы па далейшым удасканаленні індустрыі бяспошліннага 

гандлю з улікам вопыту замежных дзяржаў. 

Дакладнасць матэрыялаў і вынікаў дыпломнай працы: выкарыстаныя 

матэрыялы і вынікі дыпломнай працы з'яўляюцца дакладнымі. Праца выканана 

самастойна. Асобныя аспекты даследавання апрабаваны на 76-ай Навуковай 

канферэнцыі студэнтаў і аспірантаў ФМА БДУ (2 месца ў рамках секцыі 

"Прававое забеспячэнне мытнай справы»). 

Галiна магчымага практычнага выкарыстання: вынікі працы могуць 

быць выкарыстаны для далейшага даследавання і выкарыстання мытнымі 

органамі дзяржаў-членаў ЕАЭС ў працэсе ўдасканалення дзейнасці КБГ 

на мытнай тэрыторыі ЕАЭС, а таксама ўладальнікамі КБГ ў мэтах павышэння 

эфектыўнасці дзейнасці такіх гандлёвых аб'ектаў. 

  



ABSTRACT 

Thesis: 73 pages, 85 sources, 3 appendixes, 3 illustrations. 

Key words: foreign economic activity, Eurasian economic union, 

the international cooperation, customs regulation, customs procedure of duty-free 

trade, duty-free trade industry, duty-free shops, retail, register of owners of duty-free 

shops. 

The purpose of the research: studying the history of the establishment 

of the duty-free industry, the functioning and peculiarities of the regulation of duty-

free shops on the territory of the member states of the EAEU, as well as revealing 

the prospects for the development and improvement of the duty-free shops, taking 

into account the experience of foreign countries. 

Research methods: comparative analysis, synthesis, deduction and induction, 

logical, chronological and statistical methods. 

The object of the research: duty-free trade as one of the activities 

in the customs sphere. 

The subject of the research: duty-free shops and owners of these shops 

engaged in the sale of goods placed under the customs procedure of duty-free trade 

on the customs territory of the EAEU. 

The results of the work and their novelty: analyzed the historical aspects 

of the activities of duty-free shops, established the features of their functioning 

in particular countries of the world, identified differences of legal norms 

of the national legislation of the member states of the EAEU, particularities and 

problematic aspects of the functioning of duty-free shops, introduced suggestions 

for further improvement of the duty-free industry, taking into account the experience 

of the foreign countries. 

Authenticity of the materials and the results of the thesis: the materials used 

and the results of the thesis are reliable. Work done by yourself. Some aspects 

of the study were approved at the 76th Scientific conference of students and PhD 

students of the FIR BSU (2nd place in the section "Customs law enforcement"). 

The research can be used: the results of the work can be used for further 

research and can use by the customs authorities of the member states of the EAEU 

in the process of improving the activities of duty-free shops on the customs territory 

of the EAEU, as well as owners of duty-free shops in order to increase the efficiency 

of such trading facilities. 

 


