


Із урахуванням викладеного можна зробити висновок, що дисертаційна 

робота на тему «Особливості переміщення через митний кордон України 

культурних цінностей», є актуальною.  

 

Наукова новизна досліджень й отриманих результатів  

Наукова новизна отриманих авторкою результатів полягає у тому, що 

вони є першим у вітчизняній адміністративно-правовій науці цілісним 

комплексним дослідженням особливостей переміщення через митний кордон 

України культурних цінностей. У результаті проведеного наукового 

дослідження сформульовано нові наукові положення і висновки, 

запропоновані особисто здобувачем. 

Здобувачкою 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. 

Авторкою звернуто увагу на те, що під час дослідження розпорядження 

майном, яке перейшло у власність держави науковці та практики 

обмежувалися розглядом окремих питань понятійного апарату та 

контрабанди культурних цінностей. 

Практично корисними видаються пропозиції авторки щодо необхідності 

впровадження здійснення щорічного моніторингу та узагальнення судової 

практики категорій 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. 

Також заслуговують на схвалення пропозиції авторки щодо внесення змін 

до Закону України «Про вивезення, ввезення та повернення культурних 

цінностей», шляхом доповнення ст. 2-1 «Принципи переміщення через 

митний кордон України культурних цінностей», в якій запропоновано 

вказати систему принципів, серед яких: 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. 

Ступінь обґрунтованості та достовірність наукових положень, висновків 

і рекомендацій дисертаційної роботи 

Основні положення, висновки та рекомендації отримані авторкою при 

вирішенні сформульованих наукових задач на основі глибокого та всебічного 

аналізу проблем порядку переміщення через митний кордон України 

культурних цінностей. 

Методологічною основою дисертації стала сукупність методів і 

прийомів наукового пізнання, як загальнонаукових (діалектичного, 

історичного, логічного, системного аналізу тощо), так і спеціальних 

(документального аналізу, порівняльно-правового, статистичного тощо), 

використання яких у взаємозв’язку дало змогу досягти поставленої мети, 

забезпечити повноту та всебічність осмислення предмета дослідження, а 

також наукову достовірність і переконливість отриманих результатів. 

Так, формально-логічний метод використано для аналізу дослідження 

можливих форм контролю за переміщенням культурних цінностей 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. 



 

Структура, зміст й оформлення дисертації 

Дисертаційна робота виконана у вигляді рукопису, складається зі 

вступу, трьох розділів (які містять 9 підрозділів), висновків, списку 

використаних джерел та додатків. 

Основна частина дисертаційної роботи побудована у наступній 

послідовності.  

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 дисертації присвячений загальнотеоретичним питанням 

переміщення через митний кордон України культурних цінностей. 

Складається з трьох підрозділів, в яких розкрито: стан та напрями розвитку 

наукової думки щодо переміщення через митний кордон України культурних 

цінностей; правова основа переміщення через митний кордон України 

культурних цінностей; поняття та класифікація культурних цінностей. 

У Розділі 2 розкривається порядок переміщення через митний кордон 

України культурних цінностей. Він складається з трьох підрозділів, в яких 

досліджуються підстави та способи переміщення через митний кордон 

України культурних цінностей» досліджено підстави переміщення через 

митний кордон України культурних цінностей; суб’єкти правовідносин, які 

беруть участь у переміщенні через митний кордон України культурних 

цінностей; контроль за переміщенням культурних цінностей через митний 

кордон України. 

Останнім в дисертації є Розділ 3 під назвою «Охорона культурних 

цінностей, що переміщуються через митний кордон України», який в свою 

чергу складається із трьох підрозділів, в яких принципи переміщення через 

митний кордон України культурних цінностей; відповідальність за 

порушення законодавства України, пов’язаного з переміщенням через 

митний кордон України культурних цінностей; захист культурних цінностей, 

що переміщуються через митний кордон України. 

Робота викладена зрозумілою мовою. Оцінюючи викладення матеріалу 

можна зробити висновок, що всі поставлені завдання вирішені і знайшли 



повне відображення в висновках. За обсягом виконаних досліджень роботу 

можна вважати завершеною, яка має наукову новизну та практичну 

значимість. 

Зміст автореферату дисертації відповідає змісту дисертації. 

Дискусійні положення та зауваження до дисертації 

Разом із тим, окремі положення дисертації є дискусійними або такими, 

що потребують додаткового обґрунтування, у зв’язку з чим можливо 

сформулювати наступні зауваження. 

1. В підрозділі 3.2. дисертації авторка пропонує систему принципів 

переміщення через митний кордон України культурних цінностей, серед яких 

вказано принцип обов’язковості митного декларування культурних цінностей 

під час їх переміщення через митний кордон. Вважаємо за доцільне 

використання єдиної термінології, а саме терміну «декларування» замість -

«митне декларування». 

2. В підрозділі 3.3 дисертації авторка надає пропозиції щодо внесення 

змін до інституту кримінальної відповідальності за контрабанду культурних 

цінностей. Вважаємо, що такі пропозиції мали б вагомішого значення за 

умови відображення міжнародного досвіду щодо санкцій за незаконне 

переміщення культурних цінностей. 

3. В підрозділі 1.2 дисертації авторкою цілком обґрунтовано вказано, 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. При цьому вважаємо, що з 

урахуванням ієрархічного підходу до нормативно-правових актів доречно 

змінити послідовність рівня «міжнародно-правові угоди і договори». 

4. Загалом структура та зміст дисертації, як вже зазначалось, авторкою 

побудовано логічно і вдало. Однак, вважаємо, що виокремлення окремого 

підрозділу щодо здійснення митних формальностей відносно культурних 

цінностей зробило б роботу більш привабливо. 

5. Згідно змісту автореферату та дисертації вбачається апробація 

автором результатів його дослідження, основних висновків й рекомендацій 

шляхом їхнього оприлюднення на науково-практичних конференціях. Разом 

з цим, авторкою не зазначено про апробацію результатів наукового 

дослідження у державних органах або наукових установах. 

 

 



Сформульовані зауваження, пропозиції не впливають суттєво на 

загальну позитивну оцінку роботи, свідчать, перш за все, про комплексний 

характер порушеної проблематики, їх складність, актуальність.

Висновок

Дисертація Ангеловської Ольги Сергіївни на тему «Особливості 

переміщення через митний кордон України культурних цінностей» є 

завершеною науковою працею, що вирішує конкретне наукове завдання, 

відповідає Порядку присудження наукових ступенів, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 року № 567 (із 

змінами), а її авторка за умови успішного публічного захисту заслуговує на 

присудження їй наукового ступеня кандидата юридичних наук зі 

спеціальності 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право».
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