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АНАТАЦЫЯ 

 

Дыпломная работа ўключае 94 старонкі, 78 крыніц, 6 дадаткаў, 4 табліцы, 2 

малюнка. 

Ключавыя словы: РАМАЧНЫЯ СТАНДАРТЫ БЯСПЕКІ ВТАМО, 

УПАЎНАВАЖАНЫ ЭКАНАМІЧНЫ АПЕРАТАР, УЗАЕМНАЕ ПРЫЗНАННЕ, 

РЭСПУБЛІКА БЕЛАРУСЬ, КІТАЙСКАЯ НАРОДНАЯ РЭСПУБЛІКА, ЕЎРАЗІЙСКІ 

ЭКАНАМІЧНЫ САЮЗ, МЫТНАЕ РЭГУЛЯВАННЕ, ЗНЕШНЕЭКАНАМІЧНАЯ 

ДЗЕЙНАСЦЬ ДЗЯРЖАЎНА-ПРЫВАТНАЕ ПАРТНЁРСТВА. 

Мэта даследавання: даць сучасную інтэрпрэтацыю прававога статусу інстытута 

УЭА на міжнароднай арэне, ахарактарызаваць міжнародную практыку ўзаемнага 

прызнання УЭА і прадставіць канкрэтныя практычныя рэкамендацыі для рэалізацыі 

ўзаемнага прызнання УЭА Рэспублікі Беларусь і КНР. 

Метады даследавання: інстытуцыянальны, функцыянальны, статыстычны, метад 

параўнальнага аналізу, а таксама агульнанавуковыя метады даследавання: апісанне, 

параўнанне, аналіз, сінтэз, абагульненне, аналогія, індукцыя і класіфікацыя. 

Аб'ект даследавання: міжнароднае супрацоўніцтва, звязанае з развіццѐм 

партнѐрскіх адносін мытных органаў і ўдзельнікаў ЗЭД. 

Прадмет даследавання: міжнародна-прававыя і арганізацыйныя аспекты 

ўзаемнага прызнання на двухбаковай аснове інстытута УЭА. 

Атрыманыя вынікі. У дыпломнай рабоце былі разгледжаны арганізацыйна-

прававыя асновы функцыянавання інстытута УЭА на нацыянальным і міжнародным 

узроўні; вывучана існуючая міжнародна-прававая практыка ўзаемнага прызнання 

нацыянальных праграм УЭА. У выніку праведзенага даследавання былі распрацаваны 

практычныя рэкамендацыі, якія варта ўлічваць пры рэалізацыі пагаднення аб узаемным 

прызнанні УЭА, у прыватнасці, у рамках міждзяржаўнага супрацоўніцтва Рэспублікі 

Беларусь і КНР. Прадстаўленыя рэкамендацыі з'яўляюцца аўтарскай распрацоўкай і 

могуць быць выкарыстаны ў практычнай дзейнасці мытнымі органамі. 

Дакладнасць матэрыялаў і апрабацыя вынікаў дыпломнай работы. Дадзеная 

праца атрымала неабходную навуковую апрабацыю: у рамках секцыі «міжнародная 

лагістыка» на 75-й навукова-практычнай канферэнцыі студэнтаў і магістрантаў БДУ 

(Мінск, 2018) даклад суіскальніка быў удастоены дыплома 2-й ступені. Вынікі 

даследавання таксама былі прадстаўлены на II-ой Рэспубліканскай навукова-практычнай 

канферэнцыі маладых навукоўцаў «Міжнародная лагістыка: праблемы і перспектывы» 

(Мінск, 2018) і на рэспубліканскім конкурсе навуковых прац студэнтаў, магістрантаў і 

аспірантаў Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь у   2018 г.  

Галіна практычнага выкарыстання: прадстаўленыя практычныя рэкамендацыі 

могуць быць выкарыстаны ў сістэме кіравання мытнымі органамі, а таксама ў якасці 

аналітычнага матэрыялу для далейшых навуковых распрацовак па названай тэме. 



АННОТАЦИЯ 

 

Дипломная работа включает 94 страницы, 78 источников, 6 приложений, 3 таблицы, 2 

рисунка. 

Ключевые слова: РАМОЧНЫЕ СТАНДАРТЫ БЕЗОПАСНОСТИ ВТАМО, 

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОПЕРАТОР, ВЗАИМНОЕ ПРИЗНАНИЕ, РЕСПУБЛИКА 

БЕЛАРУСЬ, КИТАЙСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА, ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ, 

ТАМОЖЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ, ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, 

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО. 

Цель исследования: дать современную интерпретацию правового статуса института УЭО 

на международной арене, охарактеризовать международную практику взаимного признания 

УЭО и представить конкретные практические рекомендации для реализации взаимного 

признания УЭО Республики Беларусь и КНР. 

Методы исследования: институциональный, функциональный, статистический, метод 

сравнительного анализа, а также общенаучные методы исследования: описание, сравнение, 

анализ, синтез, обобщение, аналогия, индукция и классификация. 

Объект исследования: международное сотрудничество, связанное с развитием 

партнѐрских отношений таможенных органов и участников ВЭД. 

Предмет исследования: международно-правовые и организационные аспекты взаимного 

признания на двухсторонней основе института УЭО. 

Полученные результаты. В работе были рассмотрены организационно-правовые основы 

функционирования института УЭО на национальном и международном уровне; изучена 

существующая международно-правовая практика взаимного признания национальных программ 

УЭО. В результате проведенного исследования были разработаны практические рекомендации, 

которые следует учитывать при реализации соглашения о взаимном признании УЭО, в частности, 

в рамках межгосударственного сотрудничества Республики Беларусь и КНР. Представленные 

рекомендации являются авторской разработкой и могут быть использованы в практической 

деятельности таможенными органами. 

Достоверность материалов и апробация результатов дипломной работы. Данная 

работа получила необходимую научную апробацию: в рамках секции «Международная 

логистика» на 75-й научно-практической конференции студентов и магистрантов БГУ (Минск, 

2018) доклад соискателя был удостоен диплома 2-й степени. Результаты исследования также 

были представлены на II-ой Республиканской научно-практической конференции молодых 

ученых «Международная логистика: проблемы и перспективы» (Минск, 2018) и на 

Республиканском конкурсе научных работ студентов, магистрантов и аспирантов Министерства 

образования Республики Беларусь в 2018 г.  

Область практического применения: представленные практические рекомендации могут 

быть использованы в системе управления таможенными органами, а также в качестве 

аналитического материала для дальнейших научных разработок по указанной теме. 



ANNOTATION 

 

 

Thesis includes 94 pages, 78 sources, 6 appendixes, 3 tables, 2 pictures. 

Key words: WCO SAFE FRAMEWORK OF STANDARDS, AUTHORIZED 

ECONOMIC OPERATOR, MUTUAL RECOGNITION, REPUBLIC OF BELARUS, 

PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA, EURASIAN ECONOMIC UNION, CUSTOMS 

REGULATION, FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY, PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP. 

Research objective: to give a modern interpretation of the legal status of the Institute 

of AEO in the international arena, to characterize the international practice of mutual 

recognition of AEOs and to present specific practical recommendations for the 

implementation of mutual recognition of AEOs of the Republic of Belarus and the PRC. 

Research methods: institutional, functional, statistical, comparative analysis method, 

as well as general scientific research methods: description, comparison, analysis, synthesis, 

generalization, analogy, induction and classification. 

Object of the research: international cooperation related to the development of 

partnerships of customs authorities and participants of foreign economic activity. 

Subject of the research: international legal and organizational aspects of mutual 

recognition on a bilateral basis of the Institute of AEO. 

Results of the work. In the work were considered the organizational and legal basis 

for the functioning of the Institute of AEO at the national and international level; studied 

the existing international legal practice of mutual recognition of national AEO programs. 

As a result of the study, practical recommendations were developed. They should be taken 

into account in the implementation of the agreement on mutual recognition of AEO, in 

particular, within the framework of interstate cooperation between the Republic of Belarus 

and China. The presented recommendations are the author's development and can be used 

in practice by customs authorities. 

Authenticity of the materials and approbation of the results of the thesis. This work 

received the necessary scientific approbation: a in the framework of the “International 

Logistics” section at the 75th scientific-practical conference of students and 

undergraduates of the Belarusian State University (Minsk, 2018), the applicant's report was 

awarded a 2nd degree diploma at the 75th scientific and practical conference of students 

and undergraduates. The results of the study were also presented at the II-nd Republican 

scientific-practical conference of young scientists «International Logistics: Problems and 

Prospects» (Minsk, 2018) and at the Republican competition of scientific works of 

students, undergraduates and graduate students of the Ministry of Education of the 

Republic of Belarus in 2018. 

Area of practical application: he presented practical recommendations can be used 

in the system of management of customs authorities, as well as analytical material for 

further scientific research on this topic. 


