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ществляется, как правило, в условиях частичной (неполной) определенности, 
поскольку на его реализацию влияет некоторое количество различных факто-
ров, которые не всегда возможно оценить с высокой точностью;

3) принцип синергии. Раскрывается в результатах совместной работы госу-
дарства, бизнеса и гражданского общества.

4) принцип инновационности. Согласно данному принципу реализация 
транзитного потенциала происходит с обязательным применением новых тех-
нологий;

5) принцип комплексности. Оценка развития транзитного потенциала пред-
принимается с позиций его функционирования как единой системы взаимообус-
ловленных подсистем и элементов.

Реализация транзитного потенциала на определенных этапах подразумева-
ет эффект от предпринимаемых действий. Среди основных результатов, на наш 
взгляд, следует выделить:

— увеличение объемов перемещаемых транзитом грузов;
— перераспределение транзитных потоков товаров с альтернативных кон-

курентных маршрутов на национальные;
— строительство новых объектов транспортно-логистической инфраструк-

туры и внедрение новых технологий;
— создание новых рабочих мест;
— содействие инвестиционной привлекательности страны;
— увеличение национального дохода.
В условиях возрастающей интенсивности международных перевозок, осо-

бую важность приобретает способность обслуживать международные пере-
возки при имеющихся в наличии ресурсах и тем самым способствовать эконо-
мическому развитию страны, увеличивая ее экспортные доходы. Транзитный 
потенциал также определяется транспортной инфраструктурой и возможностя-
ми ее использования для движения пассажиров и грузов в данных условиях.
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Асаблівасцю міждзяржаўнага супрацоўніцтва Беларусі і Фінляндыі 
з’яўляецца тое, што толькі з гэтай скандынаўскай краінай мы маем двухба-
ковыя пагадненні аб узаемадзеянні мытных службаў. Гэта звязана найперш з 
устойлівым ростам беларуска-фінляндскага гандлю і запатрабаванасцю белару-
скага боку ў вывучэнні фінляндскага вопыту ў развіцці транспартнай і мытнай 
лагістыкі. Нагадаем, што паводле вынікаў 2017 г. узаемны беларуска-фінляндскі 
таваразварот у параўнанні з мінулым годам узрос на 19,5 %, прычым фінляндскі 
імпарт — на 20,8 %, а беларускі экспарт — на 18,2 %.

Фінляндыя прызнала суверэнітэт Рэспублікі Беларусь 26.02.1992 г. і ўжо 
20.05.1992 г. было падпісанае беларуска-фінляндскае міжурадавае пагадненне 
«Аб гандлі і эканамічным супрацоўніцтве», дзе былі абазначаны таксама мыт-
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ныя аспекты забеспячэння прынцыпаў найбольшага спрыяння, нацыянальнага 
рэжыму ва ўзаемным гандлі. Прававой асновай па наладжванню ўзаемадзеяння 
паміж мытнымі службамі двух краін стала падпісанае 18.12.2009 г. міжурадавае 
пагадненне «Аб супрацоўніцтве і ўзаемнай дапамозе ў мытных справах», якое 
прадугледжвала:

— ўзаемнае прадстаўленне адзін аднаму па ўласнай ініцыятыве ці па 
папярэднім запыце інфармацыю або дакументы, што спрыяюць забеспячэн-
ню належнага выканання мытнага заканадаўства, а таксама правядзенню 
крымінальных расследаванняў і прыцягненню да судовай адказнасці асоб, што 
парушылі мытнае заканадаўства;

— узаемны абмен інфармацыяй, якая можа дапамагчы ў забеспячэнні 
правільнага спагнання мыты, іншых падаткаў і збораў прывызначэнні мытнага 
кошту тавараў, вызначэння iх тарыфнай класіфікацыі і краіны паходжання; пры 
выкананні палажэнняў, што тычацца розных забаронаў, абмежаванняў і кантро-
лю пры перамяшчэнні тавараў праз мытную мяжу;

— абмен афіцэрамі сувязі пры выкананні сумесных адмысловых заданняў;
— аказанне ўзаемнай арганізацыйнай і тэхнічнай дапамогі ў мытных 

справах, уключаючы: арганізацыю ўзаемных візітаў службовых асоб мытных 
органаў, падрыхтоўку і дапамогу ў развіцці спецыяльных ведаў для службовых 
асоб мытных органаў, абмен прафесійнай, навуковай і тэхнічнай інфармацыяй 
адносна правапрымянення палажэнняў і працэдур нацыянальнага мытнага 
заканадаўства двух краін.

У рамках падпісанага пагаднення прадугледжвалася праз год падпісаць ме-
марандум паміж Дзяржаўным мытным камітэтам Рэспублікі Беларусь і Нацыя-
нальным мытным упраўленнем Фінляндскай Рэспублікі аб пашырэнні двухба-
ковага супрацоўніцтва. Але, палітычныя варункі, звязаныя з увядзеннем ЕС ў 
дачыненні да Беларусі санкцый у 2010 г., адсунулі на пэўны час рэалізацыю гэ-
тых планаў.

У тым жа 2010 г. адбылася рабочая сустрэча кіраўнікоў мытных службаў 
двух краін, на якой былі абмеркаваны актуальныя пытанні двухбакова-
га супрацоўніцтва па шырокаму спектру пытанняў, звязаных з дадзенай сфе-
рай. У прыватнасці Мытная служба Фінляндыі падтрымала ініцыятыву бела-
рускай мытні аб наладжванні папярэдняга абмену інфармацыяй аб таварах і 
транспартных сродках, што перамяшчаюцца праз мытную мяжу Рэспублікі 
Беларусь і Еўрасаюза. Таксама была выказана зацікаўленасць ў арганізацыі 
для беларускіх мытнікаў практычнага семінару (пры фінансавай падтрымцы 
Еўрапейскай камісіі), звязанага з ўдасканаленнем сістэмы кіравання рызыкамі. 
У гэтым жа годзе была запланавана кансультацыйная сустрэча прадстаўнікоў 
праваахоўных падраздзяленняў мытных службаў Беларусі і Фінляндыі па пытан-
нях супрацоўніцтва ў сферы барацьбы з кантрабандай. Падчас яе фінскія калегі 
падзяліліся сваім досведам у пытаннях укаранення сістэмы аналізу і кіравання 
рызыкамі, а таксама ў выкарыстанні сучасных сканіруючых прыстасаванняў і 
сістэм пры здзяйсненні мытнага кантролю.

Нарэшце 16.09.2011 г. у Мінску быў падпісаны Мемарандум аб 
узаемаразуменні паміж Дзяржаўным мытным камітэтам Рэспублікі Беларусь 
і Нацыянальным мытным упраўленнем Фінляндскай Рэспублікі аб практыч-
най рэалізацыі ранейшага міжурадавага беларуска-фінляндскага пагаднен-
ня аб супрацоўніцтве і ўзаемнай дапамозе ў мытных справах ад 18.12.2009 г. 
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Мытныя адміністрацыі пагадзіліся ажыццяўляць пастаянныя кантакты паміж 
упаўнаважанымі супрацоўнікамі мытных органаў дзвюх дзяржаў пры абмерка-
вання актуальных пытанняў мытнай справы.

1 снежня 2016 г. адбылася сустрэча Старшыні ДМК Рэспублікі Беларусь 
Ю. Сянько з Гендырэктарам Мытні Фінляндыі А. Харцікайненам, дзе былі аб-
меркаваны пытанні двухбаковага супрацоўніцтва ў сферы падрыхтоўкі мыт-
ных кадраў. Падпісаны мемарандум прадугледжваў арганізацыйную дапамогу 
фінскага спецыялістаў па рэарганізацыі сістэмы перападрыхтоўкі і павышэння 
кваліфікацыі беларускіх мытнікаў.

Супрацоўніцтва Беларусі з адной з вядучых краін ЕС, дасягнуўшай высокіх 
паказчыкаў у дзяржаўным рэгуляванні знешняга гандлю, барацьбе з мытнымі 
правапарушэннямі і ўкараненні ў мытную справу сучасных інфармацыйных 
тэхналогій, дае магчымасць для Рэспублікі Беларусь у максімальнай ступені 
скарыстацца гэтым досведам у справе мадэрнізацыі сваіх мытных органаў.
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В настоящей статье рассматриваются юридические признаки государственного 
управления в таможенной сфере в Республике Беларусь. Автором приводятся аргументы 
о том, что государственное управление в таможенной сфере является отдельной спе-
циальной, внешней, функциональной исполнительно-распорядительной деятельностью. 
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В современных условиях происходит поиск оптимальных структур и мето-
дов функционирования и управления деятельностью таможенных органов. Но-
вые подходы, поиск путей более рациональной организации таможенной служ-
бы требуют научного предвидения, прогнозирования и разработки теории тамо-
женной службы. 

В системе органов государственного управления внешнеэкономической де-
ятельностью особая роль отводится таможенной службе как институту, обеспе-
чивающему своевременное и качественное обслуживание участников внешне-
экономической деятельности, содержащей атрибуты исполнительных, правоо-
хранительных, распорядительных и контрольных органов. 

Государственное управление в таможенной сфере является отдельной специ-
альной, внешней, функциональной исполнительно-распорядительной деятельно-
стью, в процессе осуществления которой реализуются функции таможенных ор-
ганов. Таможенное дело — это вид государственной деятельности, реализуемый 
таможенными органами в целях осуществления контроля по применению тамо-
женного законодательства ЕАЭС и законодательства государств — членов ЕАЭС. 

Правовой статус таможенных органов определяется их местом и ролью в 
общей системе органов государственной власти. Таможенные органы осущест-
вляют исполнительную и распорядительную деятельность в сфере таможенно-
го дела, защищают экономический суверенитет и экономическую безопасность 
страны, права и законные интересы физических и юридических лиц, обеспечи-


