Науковий реферат статті Вєдєнєєва Є. Є.
"Інституціональний механізм функціонування уповноваженого
економічного оператора"
Запровадження інституту уповноваженого економічного оператора
відповідно до міжнародних вимог є кроком, що покликаний усунути
дисбаланс показника доступу до зовнішніх ринків. Одночасно це
демонструє готовність України до послідовної реалізації економічної
політики як щодо сприяння надходженню іноземних товарів на
національний ринок, так і щодо безперешкодного поширення українських
товарів на зарубіжні ринки.
Мета статті полягає в розкритті наявного механізму функціонування
уповноваженого економічного оператора.
Встановлено, що інституціональний механізм уповноваженого
економічного оператора є системою національних та міжнародних
детермінант розвитку досліджуваного інституту. Організація інституту
уповноваженого економічного оператора відповідно до норм, встановлених
Митним кодексом Європейського співтовариства, створює передумови
для укладання Україною з ЄС угоди щодо взаємного визнання на
відповідній території статусу уповноважених економічних операторів.
Розглянуто проекти нормативно-правових актів, у яких набувають
конкретизації дискусійні та колізійні аспекти функціонування досліджуваного інституту. Акцентовано увагу на існуючих перспективах активізації
міжнародної торгівлі, визначено роль та завдання даного інституту в
рамках економічної політики.
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