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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Євроінтеграційні процеси в Україні, демократизація 

політичної системи та формування громадянського суспільства передбачають 

забезпечення реалізації основоположних прав громадян, включаючи право на 

вільне розпорядження своєю власністю. Зазначене передбачає можливість 

законно відчужувати та переміщувати культурні цінності. Вбачається, що 

культурні цінності та їх переміщення через митний кордон України повинні 

слідувати публічним інтересам держави, проте для цілей демократизації всієї 

системи публічного управління, її відкритості, результативності та 

ефективності необхідним є розроблення відмінних механізмів охорони 

культурних цінностей залежно від їх виду. 

З моменту становлення Української держави та запровадження нових 

підходів до здійснення митної справи переміщення культурних цінностей через 

митний кордон України набуває вагомого значення, оскільки зазначене 

безумовно впливає на захист культурних інтересів держави та збереження 

культурної спадщини. 

Однією із головних причин незаконного обігу культурних цінностей та їх 

контрабанди є проблематика визначення об’єкта культурної цінності та 

недосконалість наявного механізму охорони об’єктів культури, що, своєю 

чергою, зумовлює необхідність розроблення та вдосконалення теоретичного 

тлумачення вказаної категорії та нормативного вдосконалення порядку 

переміщення через митний кордон України культурних цінностей. Дослідження 

специфіки митних формальностей, пов’язаних з переміщенням культурних 

цінностей, залежить від ознак останніх. 

Слід зазначити, що дотепер належної юридичної та наукової ідентифікації 

особливостей переміщення через митний кордон України культурних цінностей 

та формальностей, які їх супроводжують, не здійснено, що й зумовлює 

актуальність подальшої інтенсифікації теоретичних розробок у цьому напрямі. 

У зв’язку з цим слід наголосити, що митниця виступає своєрідним 

запобіжним бар’єром, завдяки якому можна не тільки зупинити незаконне 

переміщення через митний кордон культурних цінностей, а й вилучити їх із 

незаконного обігу. При цьому способи контрабанди культурних цінностей 

щороку удосконалюються, збільшуються і масштаби.  

Незаконне переміщення культурних цінностей має глобальний та 

транснаціональний характер. Усі держави світу зацікавлені у збереженні 

культурної спадщини, з цією метою укладаються міжнародні договори та 

ухвалюються законодавчі акти, які навіть у період війни встановлюють 

відповідні обмеження та правила щодо поводження з об’єктами культури. 

Таким чином, зазначене зумовлює необхідність узагальнення теоретичних і 

практичних проблем особливостей переміщення через митний кордон України 

культурних цінностей з метою формування нового концептуального підходу до 

функціональної природи об’єкта контролю, ефективності діяльності суб’єктів, 

які наділені управлінськими та контрольними функціями у сфері охорони 

культурної спадщини, і тих, що забезпечують проведення експертизи 
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культурних цінностей, а також вирішення колізійних питань правозастосовної 

практики. 

Науково-теоретичною основою дослідження стали висновки, зроблені 

провідними вченими у сфері теорії держави і права, цивільного права, 

адміністративного права та процесу, митного права, кримінального права, 

такими як: І.Г. Бережнюк, І.В. Болокан, О.Г. Бондар, М.Ю. Віхляєв, 

Ш.Н. Гаджиєва, Є.В. Гармаш, Є.В. Додін, В.В. Доненко, Н.М. Дукова, 

В.Ф. Зверховська, О.Л. Калашникова, С.В. Ківалов, С.В. Князєв, 

Л.П. Коваленко, Т.О. Коломоєць, В.К. Колпаков, Б.А. Кормич, О.В. Кузьменко, 

Є.В. Курінний, С.М. Кушнір, В.А. Ліпкан, Д.В. Лученко, П.С. Лютіков, 

А.В. Мазур, Р.С. Мельник, О.М. Мердова, Р.В. Миронюк, О.М. Мінаєва, 

П.В. Пашко, Б.В. Пирожкова, Д.В. Приймаченко, В.В. Прокопенко, 

І.О. Сквірський, С.Г. Стеценко, В.В. Тильчик, О.В. Тильчик, В.В. Ченцов та ін. 

Дослідженню поняття культурної спадщини, окремим аспектам боротьби з 

контрабандою культурних цінностей значну присвятили частину наукових 

праць такі зарубіжні і вітчизняні вчені, як: В.І. Адамович, В.П. Вєрін, 

С.А. Гадойбоєв, Є.П. Гайворонський, Є.Ф. Галанджин, Д.Д. Давітадзе, 

Л.В. Дорош, Ю.М. Дьомін, С.В. Дьяков, С.Ю. Іванов, М.І. Камлика, 

М.П. Карпушин, Т.Г. Каткова, Н.В. Качев, Г.П. Кашкін, О.О. Кравченко, 

В.В. Лукянов, К.Г. Марко, Є.П. Озернюк, О.М. Омельчук, В.М. Породько, 

О.В. Процюк, Л.Ф. Рогатин, Л.Ю. Родін, Б.В. Романюк, О.П. Сергєєв, 

П.Н. Смоляков, Ю.І. Сучков, Б.І. Тишкевич, І.В. Тулянцев, І.В. Фетисенко, 

С.О. Фомічев, О.І. Хараберюш, І.В. Шимоня та ін. 

Вагомий внесок у теоретичні розробки загальної методики розслідування 

злочинів, у тому числі й контрабанди, зробили: О.Ф. Бантишев, Р.С. Бєлкін, 

Ю.П. Битяга, П.Д. Біленчук, М.М. Василина, В.І. Галагана, Ю.М. Грошевий, 

О.І. Дементьєв, В.А. Журавель, А.В. Іщенко, В.Ю. Калугін, Н.І. Клименко, 

О.Н. Колесніченко, М.В. Костицький, М.І. Костін, В.К. Лисиченко, 

В.Т. Маляренко, Г.А. Матусовський, В.А. Овечкін, М.А. Погорецький, 

М.В. Салтевський, С.М. Стахівський, О.Й. Токарчук, Я.В. Фурман, 

В.М. Шевчук, В.Ю. Шепітько, М.Є. Шумила та ін. 

Водночас значна кількість проблемних питань порядку переміщення через 

митний кордон України культурних цінностей залишається невирішеною, що 

свідчить про актуальність вибраної теми дослідження.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тематика 

дисертації відповідає Перспективним напрямам дисертаційних досліджень на 

здобуття ступенів кандидата та доктора наук з юридичних спеціальностей, 

затвердженим рішенням Президії Національної академії правових наук України 

від 18 жовтня 2013 р. № 86/11. Дисертаційне дослідження виконане в межах 

комплексних наукових проєктів кафедри адміністративного та господарського 

права Запорізького національного університету «Основні напрямки 

удосконалення законодавства України в умовах євроінтеграційних процесів» 

(номер державної реєстрації 0115U00710) та «Дослідження проблем теорії 

адміністративного права в умовах глобалізаційних процесів» (номер державної 

реєстрації 0115U00711). 
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Мета та задачі дослідження. Мета дисертаційної роботи полягає в тому, 

щоб на підставі комплексного аналізу наявних наукових і нормативних джерел 

визначити сутність та особливості переміщення через митний кордон України  

культурних цінностей. 

Досягненню вказаної мети в дисертації слугує вирішення таких основних 

задач: 

 висвітлити стан та напрями розвитку наукової думки щодо переміщення 

через митний кордон України культурних цінностей; 

 розкрити правову основу переміщення через митний кордон України 

культурних цінностей; 

 охарактеризувати поняття та класифікацію культурних цінностей; 

 визначити підстави та способи переміщення через митний кордон 

України культурних цінностей; 

 виокремити суб’єктів правовідносин, які беруть участь у переміщенні 

через митний кордон України культурних цінностей; 

 розкрити контроль за переміщенням культурних цінностей через митний 

кордон України; 

 визначити принципи переміщення через митний кордон України 

культурних цінностей; 

 охарактеризувати інститут відповідальності за порушення законодавства 

України, пов’язаного з переміщенням через митний кордон України культурних 

цінностей; 

 розкрити захист культурних цінностей, що переміщуються через митний 

кордон України. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що виникають під час 

переміщення через митний кордон України культурних цінностей. 

Предметом дослідження є особливості переміщення через митний кордон 

України культурних цінностей. 

Методи дослідження. Достовірність результатів дослідження забезпечено 

завдяки використанню сукупності філософських, загальнонаукових і 

спеціально-юридичних методів, які застосовуються в адміністративно-правових 

дослідженнях. В основі методологічної конструкції дисертаційної роботи 

лежить системний аналіз, завдяки якому визначено напрями дослідження 

особливостей переміщення через митний кордон України культурних 

цінностей. Діалектичний метод дав змогу встановити нормативно-правові 

засади переміщення через митний кордон України культурних цінностей 

(підрозділ 1.2). За допомогою логіко-системного методу сформульовано й 

поглиблено понятійний апарат, який використано в дисертації (підрозділи 1.3, 

2.3, 3.2). За допомогою формально-догматичного методу здійснено змістовний 

аналіз норм чинного законодавства, що закріплюють правовий статус суб’єктів 

правовідносин, які беруть участь у переміщенні через митний кордон України 

культурних цінностей (підрозділ 2.2), визначено й охарактеризовано підстави 

та способи переміщення через митний кордон України культурних цінностей 

(підрозділ 2.1). Формально-логічний метод використано для аналізу 

дослідження можливих форм контролю за переміщенням культурних цінностей 
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через митний кордон України (підрозділ 2.3). Структурно-функціональний 

метод дав змогу розкрити способи захисту культурних цінностей, що 

переміщуються через митний кордон України (підрозділ 3.3). Для 

виокремлення основних принципів та визначення особливостей інституту 

відповідальності за порушення законодавства України, пов’язаних із 

переміщенням через митний кордон України культурних цінностей,          

застосовано структурно-функціональний і системний методи, а також прийоми 

логічного методу (підрозділи 3.1, 3.2). Застосування методів аналізу, 

моделювання й синтезу дало змогу сформулювати пропозиції щодо 

вдосконалення чинного законодавства у сфері охорони культурної спадщини. 

Нормативну основу роботи становлять Конституція України, акти 

Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, 

центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, а 

також міжнародні нормативно-правові акти, згоду на обов’язковість яких 

надано Верховною Радою України. 

Емпіричну базу дослідження становлять узагальнення практичної діяльності 

органів, які забезпечують переміщення через митний кордон України 

культурних цінностей. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що дисертація є 

першим у вітчизняній адміністративно-правовій науці цілісним комплексним 

дослідженням особливостей переміщення через митний кордон України 

культурних цінностей. У результаті дослідження сформульовано низку нових 

наукових положень, рекомендацій та висновків, зокрема: 

уперше: 

 обґрунтовано існування у правовій доктрині окремого інституту – 

переміщення через митний кордон України культурних цінностей, який є 

системою відносно відокремлених від інших і пов’язаних між собою правових 

норм, що врегульовують порядок переміщення через митний кордон України 

культурних цінностей; 

 визначено, що процедуру видачі свідоцтва на вивезення культурних 

цінностей можна визначити як регламентований нормами права порядок 

діяльності у сфері забезпечення законності в митній справі, дію якого 

спрямовано на реалізацію та поновлення прав зацікавлених осіб та публічного 

інтересу держави; 

 надано визначення поняття «суб’єкти, які здійснюють управління та 

контроль за переміщенням через митний кордон України культурних 

цінностей», згідно з яким це державні ограни, до повноважень яких відповідно 

до чинного законодавства  віднесено здійснення управлінських та контрольно-

розпорядчих функцій щодо повернення та переміщення через митний кордон 

України культурних цінностей; 

 доведено, що порядок переміщення через митний кордон України 

культурних цінностей передбачає вжиття суб’єктами правовідносин 

послідовних, чітко визначених дій, метою яких є вивезення, ввезення, транзит 

та повернення культурних цінностей; 
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 обґрунтовано, що важливу роль у здійсненні контролю за переміщенням 

культурних цінностей через митний кордон України відіграє належна 

ідентифікація культурних цінностей (предметів культурного призначення), під 

якою запропоновано розуміти процедуру щодо визначення посадовою особою 

відповідного органу або експертом наявності у товарі ідентифікаційних ознак, 

притаманних культурній цінності, що дає підстави його можливого відношення 

до категорії культурних цінностей; 

удосконалено: 

 понятійний апарат у досліджуваній галузі, зокрема визначення понять 

«культурні цінності» для митних цілей та «заходи нетарифного регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності», зі змісту якого запропоновано виключити 

слово «історичної», залишивши термін «культурна спадщина»; 

 наукові положення щодо способів захисту культурних цінностей, що 

переміщуються через митний кордон України, які різняться залежно від 

суб’єкта; 

 наукові розробки щодо здійснення контролю у сфері охорони культурної 

спадщини у митно-правовому аспекті; 

набули подальшого розвитку: 

 теоретичні підходи щодо розмежування та співвідношення таких понять, 

як «культурні цінності», «товари культури», «об’єкти культури», «культурна 

спадщина»; зокрема, вказано, що термін «культурна спадщина» є ширшим по 

відношенню до понять «культурні цінності» та «товари культури»; 

 пропозиції щодо вдосконалення механізму правової охорони  культурних 

цінностей, що переміщуються через митний кодон України.  

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що вони 

становлять науково-теоретичний і практичний інтерес та можуть бути 

використані в таких напрямах: 

 науково-дослідній сфері – як основа для подальших наукових досліджень 

проблемних питань, пов’язаних із порядком переміщення через митний кордон 

України культурних цінностей; 

 правотворчості – для підготовки пропозицій щодо вдосконалення 

законодавства, яким урегульовано порядок переміщення через митний кордон 

України культурних цінностей; 

 правозастосовній діяльності – з метою вдосконалення роботи державних 

органів щодо здійснення управління та контролю за переміщенням культурних 

цінностей через митний кордон України; 

 навчальному процесі – під час написання навчальних та навчально-

методичних посібників, укладання навчальних програм, викладання лекцій 

проведення практичних занять з дисциплін «Адміністративне право України», 

«Митне право», «Кримінальне право». 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною науковою працею, 

що відображає результати проведеного дослідження. Сформульовані 

теоретичні положення, висновки та пропозиції були одержані дисертантом у 

результаті аналізу й безпосереднього використання в роботі науково-

інформаційних, нормативно-правових джерел і матеріалів судової практики. 
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Апробація результатів дослідження. Результати дослідження, його 

основні висновки й рекомендації оприлюднені на 5 науково-практичних 

конференціях, зокрема: «Право як ефективний суспільний регулятор» (м. Львів, 

2020 р.); «Теоретичні та практичні проблеми правового регулювання 

суспільних відносин» (м. Харків, 2020 р.); «Правове забезпечення політики 

держави на сучасному етапі її розвитку» (м. Харків, 2020 р.); «Правова система 

України: сучасні тенденції та фактори розвитку» (м. Запоріжжя, 2020 р.); 

«Місце юридичних наук у формуванні правової культури сучасної людини» 

(м. Запоріжжя, 2020 р.). 

Публікації. Основні положення роботи знайшли відображення у 5 наукових 

статтях, з яких 4 статті опубліковані у вітчизняних виданнях, що визнані як 

фахові з юридичних наук, та 1 стаття – у зарубіжному науковому виданні, а 

також у 5 тезах доповідей на науково-практичних конференціях. 

Структура й обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів, що містять 9 підрозділів, висновків, списку використаних джерел і 

додатків. Загальний обсяг дисертації становить 211 сторінок, у тому числі 

основного тексту – 165 сторінок. Список використаних джерел налічує 

235 найменувань. 
 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, визначено мету й 

завдання, об’єкт і предмет, методи дослідження, розкрито наукову новизну, 

практичне значення одержаних результатів, висвітлено зв’язок роботи з 

науковими програмами, планами й темами, наведено відомості про апробацію 

результатів та публікації. 

Розділ 1 «Загальнотеоретичні питання переміщення через митний 

кордон України культурних цінностей» складається із трьох підрозділів. 

У підрозділі 1.1 «Стан та напрями розвитку наукової думки щодо 

переміщення через митний кордон України культурних цінностей» 

проаналізовано наукові джерела, у яких автори висвітлювали окремі аспекти 

переміщення культурних цінностей через митний кордон України. 

Констатовано, що здебільшого під час дослідження порядку переміщення 

через митний кордон України культурних цінностей науковці та практики 

обмежувалися розглядом окремих питань понятійного апарату та контрабанди 

культурних цінностей. 

Обґрунтовано, що актуальність дослідження зумовлюється погіршенням 

криміногенної ситуації у світі, а також реформуванням державних органів, які 

здійснюють контроль за переміщенням культурних цінностей через митний 

кордон України. 

У підрозділі 1.2 «Правова основа переміщення через митний кордон України 

культурних цінностей» досліджено нормативно-правові засади переміщення 

через митний кордон України культурних цінностей. Обґрунтовано наявність 

спеціальної правової регламентації суспільних відносин, пов’язаних із 

вивезенням культурних цінностей. 
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Зазначено, що правова основа переміщення через митний кордон України 

культурних цінностей має багаторівневу структуру, яка складається з чотирьох 

рівнів, а саме: 1) Конституція України; 2) Закони України; 3) інші нормативно-

правові акти; 4) міжнародно-правові угоди і договори. Перелік зазначених 

рівнів не є вичерпним. Окрім цього, кожен із них може мати власні підрівні. 

Окремим сегментом нормативно-правового регулювання вивезення 

культурних цінностей визначено сукупність нормативно-правових актів, що 

визначають порядок надання дозволу на вивезення культурних цінностей. 

Встановлено значну кількість листів-роз’яснень компетентних органів щодо 

особливостей переміщення через митний кордон України культурних 

цінностей, виявлення контрабанди, проведення експертизи та інших питань, що 

є свідченням недосконалості правового врегулювання цієї сфери. 

У підрозділі 1.3 «Поняття та класифікація культурних цінностей» 

розкрито поняття культурних цінностей та охарактеризовано підходи до 

класифікації культурних цінностей.  

Зазначено, що поняття «культурні цінності» використовується у різних 

сферах суспільних відносин, що зумовлює його різне змістове наповнення. 

Обґрунтовано, що з погляду митного законодавства культурні цінності є 

різновидом товарів, для яких характерна низка специфічних ознак, що 

опосередковують особливості їх переміщення через митний кордон України. 

Наголошено, що митному контролю підлягають не всі культурні цінності, а 

тільки ті, які фізично можна перемістити через митний кордон України та які 

мають матеріальну форму вираження, тобто мають статус «нерухомих 

культурних цінностей». 

Зауважено, що культурні цінності можуть набувати одночасно й інших 

правових статусів, наприклад «об’єкта права інтелектуальної власності», 

«зброї», «валюти», «дорогоцінні метали» та ін., у зв’язку з чим порядок 

переміщення через митий кордон України таких предметів може мати 

комплексний характер.  

Запропоновано декілька класифікацій культурних цінностей. Зокрема, 

залежно від правових підстав місцезнаходження культурних цінностей їх 

можна детермінувати на: 1) ті, які створені на території України (в тому числі 

громадянами України, іноземцями чи особами без громадянства, які постійно 

проживають або проживали на території України); 2) ті, які виявлені на 

території України; 3) ті, які ввезені на територію України: а) на підставі 

придбання археологічними, археографічними, етнографічними, науково 

природничими та іншими експедиціями за згодою відповідних органів країни 

походження цих цінностей; б) придбання в результаті добровільного обміну або 

за згодою відповідних органів країни походження культурних цінностей; 

в) отримання в дарунок; г) переміщення на територію України внаслідок Другої 

світової війни як часткової компенсації за заподіяні окупантами збитки; 4) ті, 

що перебувають за межами території України внаслідок: а) незаконного 

вивезення; б) евакуації під час війн та збройних конфліктів; в) не повернення 

назад (в тому числі у зв’язку з порушенням зобов’язань про тимчасове 

вивезення з території України). 
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Обґрунтовано, що залежно від характеру цінності, якою наділені предмети, 

культурні цінності можна класифікувати на: 1) ті, що мають археологічну 

цінність; 2) ті, що мають історичну цінність; 3) ті, що мають художню цінність; 

4) ті, що мають наукову цінність; 5) ті, що мають технічну цінність; 6) змішані. 

Зазначено, що залежно від напряму переміщення культурних цінностей 

можна виділити: 1) культурні цінності, які ввозяться в Україну; 2) культурні 

цінності, які вивозяться з України; 3) культурні цінності, які переміщуються 

транзитом. 

Розділ 2 «Порядок переміщення через митний кордон України 

культурних цінностей» складається з трьох підрозділів. 

У підрозділі 2.1 «Підстави та способи переміщення через митний кордон 
України культурних цінностей» досліджено підстави переміщення через 

митний кордон України культурних цінностей. 

Запропоновано під підставами переміщення через митний кордон України 

розглядати нормативно визначені умови, які надають фізичним та юридичним 

особам право на переміщення через митний кордон України культурних 

цінностей, а саме на їх ввезення, вивезення (в тому числі тимчасове 

ввезення/вивезення шляхом пересилання в міжнародних поштових 

відправленнях), транзит. 

Визначено, що порядок переміщення культурних цінностей через митний 

кордон України детермінується рядом вимог. Насамперед це стосується 

заборони переміщення окремих видів культурних цінностей (зокрема, тих, 

щодо яких оголошено розшук). В усіх інших випадках переміщення через 

митний кордон України культурних цінностей в обов’язковому порядку 

супроводжується реєстраційними та дозвільними адміністративними 

процедурами. 

Зазначено, що однією з основних підстав для переміщення культурних 

цінностей є наявність відповідного дозволу – свідоцтва на право вивезення 

(тимчасового вивезення) культурних цінностей, яке, своєю чергою, передбачає 

необхідність проведення державної експертизи культурних цінностей.  

Виокремлено види державної експертизи культурних цінностей залежно від 

мети їх переміщення та розпорядження ними, а саме: 1) експертиза культурних 

цінностей, заявлених до вивезення; 2) експертиза культурних цінностей, 

заявлених до тимчасового вивезення; 3) експертиза культурних цінностей, 

повернутих в Україну після тимчасового вивезення; 4) експертиза культурних 

цінностей, вилучених митними або правоохоронними органами; 5) експертиза 

культурних цінностей, конфіскованих за рішенням суду та обернених 

відповідно до закону в дохід держави. 

Обґрунтовано, що порядок переміщення культурних цінностей різниться 

залежно від ознак, притаманних культурним цінностям. При цьому проблема 

відсутності критеріїв встановлення наявності чи відсутності цих ознак суттєво 

впливає на стан дотримання законності в цій сфері. Визначено, що контрабанда 

культурних цінностей, як правило, здійснюється за допомогою автомобільного, 

авіаційного, залізничного та водного транспорту. 
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У підрозділі 2.2 «Суб’єкти правовідносин, які беруть участь у переміщенні 

через митний кордон України культурних цінностей» визначено суб’єктів 

правовідносин, які беруть участь у переміщенні через митний кордон України 

культурних цінностей, а також їхній правовий статус. 

Зазначено, що суб’єктів правовідносин, які беруть участь у переміщенні 

через митний кордон України культурних цінностей, можна класифікувати на 

дві основні групи: 1) фізичні особи, до яких слід віднести громадян України, 

іноземців, осіб без громадянства; 2) юридичні особи, до яких належать суб’єкти  

зовнішньоекономічної діяльності будь-якої форми власності, державні та 

громадські установи, представництва іноземних компаній, дипломатичні 

представництва, міжнародні організації тощо). 

Обґрунтовано, що правовідносинами, пов’язаними з переміщенням через 

митний кордон України культурних цінностей, є врегульовані нормами 

конституційного, адміністративного, митного, цивільного та кримінального 

права суспільні відносини, яким притаманний владно-імперативний характер. 

У підрозділі 2.3 «Контроль за переміщенням культурних цінностей через 

митний кордон України» досліджено здійснення контролю за переміщенням 

культурних цінностей через митний кордон України; митними процедурами під 

час переміщення через митний кордон України культурних цінностей. 

Запропоновано під «контролем за переміщенням культурних цінностей 

через митний кордон України» розуміти вжиття посадовими особами 

компетентних органів сукупності контрольно-перевірочних заходів, дія яких 

спрямована на дотримання законодавства України про вивезення, ввезення, 

повернення культурних цінностей та їх транзит. 

Виокремлено систему суб’єктів контролю за переміщенням культурних 

цінностей. Визначено, що компетенцією суб’єктів контролю за переміщенням 

культурних цінностей є сукупність прав та обов’язків розпорядчо-владного 

характеру, визначених актами законодавства, положеннями, посадовими 

інструкціями. 

Встановлено, що митні формальності щодо культурних цінностей різняться 

залежно від напрямку переміщення та часу їх вивезення. Досліджено порядок 

проведення необхідних процедур для можливості переміщення  культурних 

цінностей через митний кордон України. 

Розділ 3 «Охорона культурних цінностей, що переміщуються через 

митний кордон України» складається із трьох підрозділів. 

У підрозділі 3.1 «Принципи переміщення через митний кордон України 
культурних цінностей» досліджено принципи переміщення через митний 

кордон України культурних цінностей.  

Обґрунтовано, що визначення принципів переміщення через митний кордон 

України культурних цінностей є додатковою гарантією їх захисту. 

Запропоновано під системою принципів переміщення через митний кордон 

України культурних цінностей розуміти сукупність основних засад, на яких 

ґрунтується механізм правової охорони культурних цінностей загалом та 

порядок переміщення через митний кордон України культурних цінностей 

зокрема. 
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Доведено, що порядок переміщення через митний кордон України 

культурних цінностей як стале явище опосередковує необхідність 

виокремлення єдиної системи принципів, які потребують нормативного 

закріплення на рівні спеціального закону. 

У підрозділі 3.2 «Відповідальність за порушення законодавства України, 
пов’язаного з переміщенням через митний кордон України культурних 
цінностей» досліджено інститут відповідальності за порушення законодавства 

України про переміщення культурних цінностей. 

Обґрунтовано, що за порушення законодавства України, пов’язаного з 

переміщенням через митний кордон України культурних цінностей, винні 

особи притягуються до дисциплінарної, адміністративної, цивільно-правової та 

кримінальної відповідальності. 

Встановлено, що переміщення через митний кордон України культурних 

цінностей може бути пов’язаним із правопорушеннями, відповідальність за які 

передбачено ст. 471  «Порушення порядку проходження митного контролю в 

зонах (коридорах) спрощеного митного контролю», ст. 472  «Недекларування 

товарів, транспортних засобів комерційного призначення»; ст. 473 

«Пересилання через митний кордон України у міжнародних поштових та 

експрес-відправленнях товарів, заборонених до такого пересилання», ст. 474  

«Перешкоджання посадовій особі митного органу в доступі до товарів, 

транспортних засобів, документів», ст. 481  «Перевищення строку тимчасового 

ввезення товарів, у тому числі транспортних засобів особистого користування, 

транспортних засобів комерційного призначення або строку тимчасового 

вивезення товарів чи втрата транспортних засобів», ст.  483 «Переміщення або 

дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з 

приховуванням від митного контролю», ст. 484 «Зберігання, перевезення чи 

придбання товарів, транспортних засобів комерційного призначення, ввезених 

на митну територію України поза митним контролем або з приховуванням від 

митного контролю», ст. 485 «Дії, спрямовані на неправомірне звільнення від 

сплати митних платежів чи зменшення їх розміру, а також інші протиправні дії, 

спрямовані на ухилення від сплати митних платежів». 

У підрозділі 3.3 «Захист культурних цінностей, що переміщуються через 
митний кордон України» розкрито основні аспекти захисту культурних 

цінностей, що переміщуються через митний кордон України. Наголошено на 

необхідності розмежування таких категорій, як «охорона» та «захист» 

культурних цінностей, що переміщуються через митний кордон України.  

У вузькому розумінні охорона культурних цінностей, що переміщуються 

через митний кордон України, – це встановлення системи правових норм, які 

регулюють відносини з приводу захисту права власності на культурні цінності, 

користування культурними цінностями з метою недопущення порушень 

законодавства України про переміщення культурних цінностей. 

Виокремлено засоби та способи захисту культурних цінностей, що 

переміщуються через митний кордон України. 

Запропоновано під способами захисту культурних цінностей, що 

переміщуються через митний кордон України, розуміти певні дії, що дають 
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можливість захистити культурні цінності, що переміщуються через митний 

кордон України. 

Визначено захист культурних цінностей у період збройних конфліктів як 

спеціальний вид міжнародно-правового регулювання щодо прийняття повних 

взаємоузгоджуючих обмежень на застосування воюючими сторонами засобів і 

методів ведення воєнних дій, які (обмеження) мають на меті зменшення 

негативних наслідків щодо втрати культурних цінностей та знищення 

культурної спадщини. 

Зазначено, що способи захисту культурних цінностей, що переміщуються 

через митний кордон України, поділяються на основні та факультативні. 

У результаті аналізу судової практики розгляду справ, пов’язаних із 

порушенням законодавства України про переміщення через митний кордон 

України культурних цінностей, виявлені випадки неоднакового застосування 

судом норм матеріального та процесуального права.  

Запропоновано здійснення щорічного моніторингу та узагальнення судової 

практики щодо категорії справ, предметом розгляду яких є порушення 

встановленого законодавством порядку переміщення культурних цінностей, та 

доведення її до відома державних органів, які забезпечують управління та 

контроль, а також суду, що дасть змогу в майбутньому уникнути типових 

помилок і неоднакового застосування норм права. 

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертації здійснено теоретичне узагальнення та запропоновано нове 

вирішення наукового завдання щодо визначення сутності та особливостей 

переміщення через митний кордон України  культурних цінностей. За 

результатами дисертаційної роботи сформульовано такі основні висновки: 

1. Здійснено дослідження стану й розвитку наукової думки за темою 

дисертації, за результатами якого встановлено відсутність комплексних робіт, 

присвячених безпосередньо питанню особливостей переміщення через митний 

кордон України культурних цінностей, які би повною мірою враховували 

положення адміністративно-правової доктрини, національного та міжнародного 

законодавства й правозастосування. 

2. Обґрунтовано, що правова основа переміщення через митний кордон 

України культурних цінностей – це цілісна система, елементи якої перебувають 

в ієрархічній підпорядкованості. Доведено, що питання переміщення 

культурних цінностей через митний кордон України врегульовано великою 

кількістю нормативно-правових актів, значну частину яких становлять 

міжнародні акти та підзаконні нормативно-правові акти.  

Визначено, що практично кожному об’єкту культурних цінностей 

притаманне окреме спеціальне нормативне врегулювання. 

3. Обґрунтовано існування декількох варіацій статусу культурних цінностей 

під час їх вивезення: 1) ті, що не підлягають вивезенню за будь-яких умов; 2) ті, 

що можуть бути вивезені, але з дотриманням сукупності адміністративних 

формальностей; 3) ті, що можуть бути тимчасово вивезені. В першому випадку 
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культурні цінності набувають статусу «не підлягають вивезенню», якщо вони 

занесені до Державного реєстру національного культурного надбання, включені 

до Національного архівного фонду та до Музейного фонду України.  

4. Вказано, що порядок переміщення культурних цінностей має відповідні 

особливості залежно від: 1) виду культурних цінностей (наприклад, родинні 

культурні цінності, особисті нагороди, музейні предмети, колекції, зібрання, що 

належать до державної частини Музейного фонду України та предметів 

музейного значення); 2) суб’єкта, який здійснює переміщення (наприклад, 

особи, які користуються дипломатичним імунітетом); 3) способу переміщення 

(наприклад,  пересилання в міжнародних поштових відправленнях); 4) мети 

переміщення (наприклад, для організації виставок; для проведення 

реставраційних робіт і наукових досліджень; у зв’язку з театральною, 

концертною та іншою артистичною діяльністю; ін.) 

Виокремлено чотири стадії процедури видачі свідоцтва на право вивезення 

(тимчасового вивезення) культурних цінностей: 1) стадія подання письмової 

заяви про видачу свідоцтва на право вивезення (тимчасового вивезення) 

культурних цінностей; 2) стадія розгляду документів; 3) стадія прийняття 

рішення; 4) стадія інформування про результати розгляду заяви. 

Доведено, що натепер порядок отримання свідоцтва на право вивезення 

(тимчасового вивезення) культурних цінностей, його переоформлення, 

анулювання є довготривалою та громіздкою процедурою, яка потребує 

уніфікації, у зв’язку з чим запропоновано удосконалити її.  

Наголошено на необхідності удосконалення адміністративних 

формальностей, які передують переміщенню через митний кордон України 

культурних цінностей, шляхом створення якісної інституційної системи 

експертизи культурних цінностей та професійних експертів у цій сфері, дієвих 

реєстрів культурних цінностей та надання їм ознак інтероперабельності і 

відкритого доступу для працівників митних органів, а також діджиталізації 

процедур. 

Зазначено, що процедура видачі свідоцтва на вивезення культурних 

цінностей різниться залежно від виду культурних цінностей (музейний 

предмет, музейні колекції, художні твори живопису, графіки та скульптури, 

художні композиції та монтажі з будь-яких матеріалів і т. д.) та виду 

переміщення (вивезення та тимчасове вивезення). 

5. Визначено, що інституційна система органів, які забезпечують охорону 

культурної спадщини, є широким поняттям і включає такі інститути: 

а) суб’єктів публічної адміністрації, які визначають основні напрями державної 

політики у сфері охорони культурної спадщини, забезпечують розроблення та 

прийняття законів, розподіляють функції між органами виконавчої влади, 

координують їхню діяльність, здійснюють і забезпечують ефективну реалізацію 

державної політики; б) суб’єктів, які здійснюють управління та контроль за 

переміщенням через митний кордон України культурних цінностей. 

6. Вказано, що згідно з чинним законодавством систему суб’єктів контролю 

за переміщенням культурних цінностей становлять: 1) центральний орган 

виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері вивезення, ввезення і 
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повернення культурних цінностей; 2)  центральний орган виконавчої влади, що 

реалізує державну політику у сфері архівної справи, діловодства; 

3) центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну митну політику; 

4) правоохоронні орган. При цьому такий контроль здійснюється центральним 

органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері вивезення, 

ввезення і повернення культурних цінностей безпосередньо або/та у формі 

взаємодії з іншими органами, вказаними у пунктах 2-4. 

7. Визначено, що систему принципів переміщення через митний кордон 

України культурних цінностей становлять: 1) принцип законності та слідування 

публічним інтересам держави; 2) принцип спрощення адміністративних 

формальностей, пов’язаних із законним перевезенням культурних цінностей; 

3) принцип взаємної заінтересованості держав у створенні сприятливих умов 

для розвитку культурних зв’язків і культурного обміну; 4) принцип створення 

режиму найбільшого сприяння під час оформлення дозволів та іншої необхідної 

документації на культурні цінності;  5) принцип охорони культурних цінностей 

відповідно до національного законодавства й міжнародних договорів; 

6) принцип обов’язковості митного декларування культурних цінностей під час 

їх переміщення через митний кордон; 7) принцип  гласності, прозорості, 

вільного отримання й поширення інформації про стан державного захисту 

культурних цінностей; 8) принцип систематизації інформації на національному 

та міжнародному рівнях; 9) принцип переважання дії законодавства тієї країни, 

на території якої знаходиться культурна цінність; 10) принцип дбайливого 

ставлення до культурних цінностей та ін. 

8. Наголошено на відсутності в спеціальному законі визначення видів 

юридичної відповідальності за порушення законодавства України про 

переміщення культурних цінностей. 

Запропоновано під поняттям «відповідальність за порушення законодавства 

України про переміщення культурних цінностей» розуміти передбачену 

законами України відповідальність за порушення, пов’язані з переміщенням 

через митний кордон України культурних цінностей, зокрема їх вивезення, 

ввезення (в тому числі тимчасового), транзит, повернення та ін.  

Вказано, що контрабанда культурних цінностей є кримінальним 

правопорушенням з переміщенням через митний кордон України поза митним 

контролем або з приховуванням від митного контролю культурних цінностей, 

що тягне за собою покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 

років, а у разі вчинення за попередньою змовою групою осіб, або особою, 

раніше судимою за такий же злочин, або службовою особою з використанням 

службового становища – від п’яти до дванадцяти років із конфіскацією майна. 

9. Доведено, що право власності на культурні цінності – це гарантована 

законом міра можливої або дозволеної поведінки особи, яка встановлюється 

для задоволення її культурних інтересів і забезпечується державою. 

Запропоновано під захистом культурних цінностей, що переміщуються 

через митний кордон України, розуміти сукупність заходів, спрямованих на 

поновлення порушеного права власності щодо культурних цінностей, 
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повернення культурних цінностей, які були незаконно переміщенні через 

митний кордон України, та ін.  

Визначено фактори впливу на рівень захисту культурних цінностей, що 

переміщуються через митний кордон України. 

12. Запропоновано внести зміни до низки чинних актів законодавства, 

зокрема: 

а) зміни до Митного кодексу України, а саме: 

абз. 13 ч. 1 ст. 4 викласти в новій редакції: 

«13) заходи нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності – 

не  пов’язані із застосуванням мита до товарів, що переміщуються через митний 

кордон України, встановлені відповідно до закону заборони та/або обмеження, 

спрямовані на захист внутрішнього ринку, громадського порядку та безпеки, 

суспільної моралі, на охорону здоров’я та життя людей і тварин, охорону 

навколишнього природного середовища, захист прав споживачів товарів, що 

ввозяться в Україну, а також на охорону національної культурної спадщини»; 

абз. 18 ч. 1 ст. 4 викласти в новій редакції: 

«18) культурні цінності – це визначені у статті 1 Закону України «Про 

вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей» об’єкти матеріальної 

та духовної культури, що мають художнє, історичне, етнографічне та наукове 

значення і підлягають збереженню та охороні у зв’язку з їх переміщенням через 

митний кордон України»; 

б) зміни до Закону України «Про вивезення, ввезення та повернення 

культурних цінностей», а саме: 

 доповнити ст. 2-1 «Принципи переміщення через митний кордон України 

культурних цінностей» у такій редакції: 

«Систему принципів переміщення через митний кордон України 

культурних цінностей становлять:  

1) принцип законності та слідування публічним інтересам держави; 

2) принцип спрощення адміністративних формальностей, пов’язаних із 

законним перевезенням культурних цінностей;  

3) принцип взаємної заінтересованості держав у створенні сприятливих 

умов для розвитку культурних зв’язків і культурного обміну;  

4) принцип створення режиму найбільшого сприяння під час оформлення 

дозволів та іншої необхідної документації на культурні цінності;  

5) принцип охорони культурних цінностей відповідно до національного 

законодавства й міжнародних договорів;  

6) принцип обов’язковості митного декларування культурних цінностей під 

час їх переміщення через митний кордон; 

7) принцип гласності, прозорості, вільного отримання й поширення 

інформації про стан державного захисту культурних цінностей;  

8) принцип систематизації інформації на національному та міжнародному 

рівнях;  

9) принцип переважання дії законодавства тієї країни, на території якої 

знаходиться культурна цінність;  

10) принцип дбайливого ставлення до культурних цінностей та ін.». 
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замінити за текстом словосполучення  «центральний орган виконавчої 

влади, що реалізує державну митну політику» на «центральний орган, що 

реалізує державну митну політику, державну політику у сфері боротьби з 

правопорушеннями під час застосування законодавства з питань митної 

справи» у всіх відмінках; 

 внести зміни до ст. 37, доповнивши її видами відповідальності, до яких 

може бути притягнуто винних у порушенні законодавства України про 

вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей осіб, виклавши в 

такій редакції: 

«Стаття 37. Відповідальність за порушення законодавства України про 

вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей  

Особи, винні у порушенні законодавства України про вивезення, ввезення 

та повернення культурних цінностей, несуть дисциплінарну, адміністративну, 

цивільно-правову та кримінальну відповідальність, передбачену законами 

України»; 

в) Кабінету Міністрів України розробити Порядок заохочення за сприяння 

поверненню культурних цінностей в Україну. 
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АНОТАЦІЇ 

 

Ангеловська  О.С. Особливості переміщення через митний кордон 

України культурних цінностей. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі 

спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право. – Запорізький національний університет, Запоріжжя, 2021. 

Дисертацію присвячено комплексному дослідженню особливостей 

переміщення через митний кордон України культурних цінностей. 

Розкрито стан та напрями розвитку наукової думки щодо переміщення через 

митний кордон України культурних цінностей. Окреслено підходи до 

визначення сутності правої категорії «культурні цінності». 

Зазначено, що, незважаючи на значну кількість наукових досліджень, 

пов’язаних з охороною культурної спадщини, комплексного дослідження 

особливостей переміщення через митний кордон України раніше не 

здійснювалось. 

Охарактеризовано правову основу переміщення через митний кордон 

України культурних цінностей. Обґрунтовано існування у правовій доктрині 

окремого інституту – переміщення через митний кордон України культурних 

цінностей, який є системою відносно відокремлених від інших і пов’язаних між 

собою правових норм, що врегульовують порядок переміщення через митний 

кордон України культурних цінностей. 

Розкрито сутність поняття «культурні цінності» та охарактеризовано 

підходи до класифікації культурних цінностей.  

Обґрунтовано, що з погляду митного законодавства культурні цінності є 

різновидом товарів, для яких характерна низка специфічних ознак, що 

опосередковують особливості їх переміщення через митний кордон України. 
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Запропоновано декілька класифікацій культурних цінностей. Зокрема,  

залежно від правових підстав місцезнаходження культурних цінностей їх 

запропоновано поділяти на: 1) ті, які створені на території України (в тому 

числі громадянами України, іноземцями чи особами без громадянства, які 

постійно проживають або проживали на території України); 2) ті, які виявлені 

на території України; 3) ті, які ввезено на територію України: а) на підставі 

придбання археологічними, археографічними, етнографічними, науково 

природничими та іншими експедиціями за згодою відповідних органів країни 

походження цих цінностей; б) придбання в результаті добровільного обміну або 

за згодою відповідних органів країни походження культурних цінностей; 

в) отримання в дарунок; г) переміщення на територію України внаслідок Другої 

світової війни як часткової компенсації за заподіяні окупантами збитки; 4) ті, 

що перебувають за межами території України внаслідок: а) незаконного 

вивезення; б) евакуації під час війн та збройних конфліктів; в) не повернення 

назад (в тому числі у зв’язку з порушенням зобов’язань про тимчасове 

вивезення з території України). 

Досліджено підстави переміщення через митний кордон України 

культурних цінностей. 

Запропоновано під підставами переміщення через митний кордон України 

розглядати нормативно визначені умови, які надають фізичним та юридичним 

особам право на переміщення через митний кордон України культурних 

цінностей, а саме на їх ввезення, вивезення (в тому числі тимчасове 

ввезення/вивезення шляхом пересилання в міжнародних поштових 

відправленнях), транзит. 

Зазначено, що суб’єктів правовідносин, які беруть участь у переміщенні 

через митний кордон України культурних цінностей, можна класифікувати на 

дві основні групи: 1) фізичні особи, до яких слід віднести громадян України, 

іноземців, осіб без громадянства; 2) юридичні особи, до яких належать суб’єкти  

зовнішньоекономічної діяльності будь-якої форми власності, державні та 

громадські установи, представництва іноземних компаній, дипломатичні 

представництва, міжнародні організації тощо. 

Запропоновано під «контролем за переміщенням культурних цінностей 

через митний кордон України» розуміти вжиття посадовими особами 

компетентних органів сукупності контрольно-перевірочних заходів, 

спрямованих на дотримання законодавства України про вивезення, ввезення, 

повернення культурних цінностей та їх транзит. 

Запропоновано під системою принципів переміщення через митний кордон 

України культурних цінностей розуміти сукупність основних засад, на яких 

ґрунтується механізм правової охорони культурних цінностей загалом та 

порядок переміщення через митний кордон України культурних цінностей 

зокрема. 

Доведено, що порядок переміщення через митний кордон України 

культурних цінностей як стале явище опосередковує необхідність 

виокремлення єдиної системи принципів, які потребують нормативного 

закріплення на рівні спеціального закону. 
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Обґрунтовано, що за порушення законодавства України, пов’язаного з 

переміщенням через митний кордон України культурних цінностей, винні 

особи притягуються до дисциплінарної, адміністративної, цивільно-правової та 

кримінальної відповідальності. 

Виокремлено засоби та способи захисту культурних цінностей, що 

переміщуються через митний кордон України. 

Ключові слова: відповідальність, захист, контрабанда, культурна 

спадщина, культурні цінності, охорона, переміщення через митний кордон, 
суб’єкти. 

 

Ангеловская А.С. Особенности перемещения через таможенную 

границу Украины культурных ценностей. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по 

специальности 12.00.07 – административное право и процесс; финансовое 

право, информационное право. – Запорожский национальный университет, 

Запорожье, 2021. 

Диссертация посвящена комплексному исследованию особенностей 

перемещения через таможенную границу Украины культурных ценностей. 

Раскрыто состояние и направления развития научной мысли относительно 

перемещения через таможенную границу Украины культурных ценностей. 

Определены подходы к определению сущности правой категории «культурные 

ценности». 

Отмечено, что, несмотря на значительное количество научных 

исследований, связанных с охраной культурного наследия, комплексного 

исследования особенностей его перемещения через таможенную границу 

Украины ранее проводилось. 

Охарактеризована правовая основа перемещения через таможенную 

границу Украины культурных ценностей. Обосновано существование в 

правовой доктрине отдельного института – перемещения через таможенную 

границу Украины культурных ценностей, который является системой 

относительно обособленных от других и связанных между собой правовых 

норм, регулирующих порядок перемещения через таможенную границу 

Украины культурных ценностей. 

Раскрыта сущность понятия «культурные ценности» и охарактеризованы 

подходы к классификации культурных ценностей. 

Обосновано, что с точки зрения таможенного законодательства культурные 

ценности являются разновидностью товаров, для которых характерны ряд 

специфических признаков, опосредующих особенности их перемещения через 

таможенную границу Украины. 

Предложено несколько классификаций культурных ценностей. В частности, 

в зависимости от правовых оснований местонахождения культурных ценностей 

их предложено разделить на: 1) те, которые созданы на территории Украины (в 

том числе гражданами Украины, иностранцами или лицами без гражданства, 

которые постоянно проживают или проживали на территории Украины); 2) те, 

которые обнаружены на территории Украины; 3) те, которые ввезены на 
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территорию Украины: а) на основании приобретения археологическими, 

археографическими, этнографическими, естественнонаучными и другими 

экспедициями с согласия соответствующих органов страны происхождения 

этих ценностей; б) приобретение в результате добровольного обмена или с 

согласия соответствующих органов страны происхождения культурных 

ценностей; в) получение в дар; г) перемещение на территорию Украины в 

результате Второй мировой войны в качестве частичной компенсации за 

причиненные оккупантами убытки; 4) те, которые находятся за пределами 

территории Украины вследствие: а) незаконного вывоза; б) эвакуации во время 

войн и вооруженных конфликтов; в) не возврата назад (в том числе в связи с 

нарушением обязательств о временном вывозе с территории Украины). 

Исследованы основания перемещения через таможенную границу Украины 

культурных ценностей. 

Предложено под основаниями перемещения через таможенную границу 

Украины рассматривать нормативно определенные условия, которые 

предоставляют физическим и юридическим лицам право на перемещение через 

таможенную границу Украины культурных ценностей, а именно на их ввоз, 

вывоз (в том числе временный ввоз/вывоз путем пересылки в международных 

почтовых отправлениях), транзит. 

Указано, что субъектов правоотношений, участвующих в перемещении 

через таможенную границу Украины культурных ценностей, можно 

классифицировать на две основные группы: 1) физические лица, к которым 

следует отнести граждан Украины, иностранцев, лиц без гражданства; 

2) юридические лица, к которым относятся субъекты внешнеэкономической 

деятельности любой формы собственности, государственные и общественные 

учреждения, представительства иностранных компаний, дипломатические 

представительства, международные организации и т. д.). 

Предложено под «контролем за перемещением культурных ценностей через 

таможенную границу Украины» понимать проведенные должностными лицами 

компетентных органов совокупности контрольно-проверочных мероприятий, 

действие которых направлено на соблюдение законодательства Украины о 

вывозе, ввозе, возвращение культурных ценностей и их транзит. 

Предложено под системой принципов перемещения через таможенную 

границу Украины культурных ценностей понимать совокупность основных 

принципов, на которых основывается механизм правовой охраны культурных 

ценностей в целом и порядок перемещения через таможенную границу 

Украины культурных ценностей в частности. 

Доказано, что порядок перемещения через таможенную границу Украины 

культурных ценностей как постоянное явление опосредует необходимость 

выделения единой системы принципов, требующих нормативного закрепления 

на уровне специального закона. 

Обосновано, что за нарушение законодательства Украины, связанного с 

перемещением через таможенную границу Украины культурных ценностей, 

виновные лица привлекаются к дисциплинарной, административной, 

гражданско-правовой и уголовной ответственности. 
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Выделены средства и способы защиты культурных ценностей, 

перемещаемых через таможенную границу Украины. 

Ключевые слова: защита, контрабанда, культурное наследие, культурные 
ценности, ответственность, охрана, перемещение через таможенную 

границу, субъекты. 
 

Anhelovska O.S. Peculiarities of moving cultural values across the customs 

border of Ukraine. – Manuscript. 

The dissertation on competition of a scientific degree of the candidate of legal 

sciences on a specialty 12.00.07 – administrative law and process; financial law, 

information law. – Zaporizhzhia National University, Zaporizhzhia, 2021. 

The dissertation is devoted to the complex research of features of movement 

through customs border of Ukraine of cultural values. 

The state and directions of development of scientific thought concerning the 

movement of cultural values across the customs border of Ukraine are revealed. 

Approaches to defining the essence of the right category “cultural values” are 

determined. 

It was noted that despite a significant number of scientific studies on issues 

related to the protection of cultural heritage, a comprehensive study of the 

peculiarities of movement across the customs border of Ukraine was previously 

carried out. 

The legal basis for the movement of cultural values across the customs border of 

Ukraine is described. The existence of a separate institution in the legal doctrine – the 

movement across the customs border of Ukraine of cultural values, which is a system 

of relatively separate from other and interconnected legal norms governing the 

movement of cultural values across the customs border of Ukraine. 

The essence of the concept of “cultural values” is revealed and the approaches to 

the classification of cultural values are characterized. 

It is substantiated that in the meaning of customs legislation, cultural values are a 

kind of goods, which are characterized by a number of specific features that mediate 

the peculiarities of their movement across the customs border of Ukraine. 

Several classifications of cultural values are proposed. In particular, depending on 

the legal grounds, the location of cultural values is proposed to be determined by: 

1) those created on the territory of Ukraine (including citizens of Ukraine, foreigners 

or stateless persons who permanently reside or have lived in Ukraine); 2) those found 

on the territory of Ukraine; 3) those imported into the territory of Ukraine: a) on the 

basis of acquisition by anarchaeological, archeographic, ethnographic, scientific and 

other expeditions with the consent of the relevant authorities of the country of origin 

of these values; b) acquisition of cultural values as a result of voluntary exchange or 

with the consent of the relevant authorities of the country of origin; c) receiving a 

gift; d) relocation to the territory of Ukraine as a result of the Second World War as a 

partial compensation for the losses caused by the occupiers; 4) those that are outside 

the territory of Ukraine due to: a) illegal export; b) evacuations during wars and 

armed conflicts; c) no return (including in connection with the violation of 

obligations on temporary export from the territory of Ukraine). 
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The bases of movement of cultural values across the customs border of Ukraine 

are investigated. 

It is proposed to consider the normatively defined conditions that give individuals 

and legal entities the right to move cultural values across the customs border of 

Ukraine, namely their import, export (including temporary import / export, by 

resettlement in international postal items), transit. 

It is indicated that the subjects of legal relations involved in the movement of 

cultural values across the customs border of Ukraine can be classified into two main 

groups: 1) individuals, which should include citizens of Ukraine, foreigners, stateless 

persons; 2) legal entities which include subjects of foreign economic activity of any 

form of ownership, state and public institutions, representations of foreign 

companies, diplomatic missions, international organizations, etc.). 

It is suggested that “control over the movement of cultural values across the 

customs border of Ukraine” means the adoption by officials of the competent 

authorities of a set of control and inspection measures aimed at compliance with 

Ukrainian legislation on export, import, return of cultural values and their transit. 

It is proposed to understand the system of principles of movement of cultural 

values across the customs border of Ukraine as a set of basic principles on the basis 

of which the mechanism of legal protection of cultural values in general is based, and 

the procedure of movement of cultural values across the customs border of Ukraine. 

It is proved that the order of movement of cultural values across the customs 

border of Ukraine as a constant phenomenon mediates the need to allocate a unified 

system of principles that require regulation at the level of a special law. 

It is substantiated that guilty persons are brought to disciplinary, administrative, 

civil and criminal liability for violation of the legislation of Ukraine related to the 

movement of cultural values across the customs border of Ukraine. 

Means and methods of protection of cultural values moving across the customs 

border of Ukraine are singled out. 

Key words: cultural heritage, cultural values, movement across the customs 
border, protection, protection, responsibility, smuggling, subjects. 
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