


удосконалення законодавства в досліджуваній сфері та практики його 

реалізації.

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 проектів кафедри 

адміністративного та господарського права Запорізького національного 

університету «Основні напрямки удосконалення законодавства України в 

умовах євроінтеграційних процесів» (номер державної реєстрації 01151100710) 

та «Дослідження проблем теорії адміністративного права в умовах 

глобалізаційних процесів» (номер державної реєстрації 0115Ш0711).

Обґрунтованість та достовірність наукових положень, висновків та 

рекомендацій, сформульованих у дисертації

Достовірність наукових положень, сформульованих у дисертації, їх 

обґрунтованість забезпечуються вдалою і продуманою логікою викладення 

матеріалу, широтою і різноманітністю опрацьованої джерельної бази, вмілим 

використанням різних методів наукового пізнання, веденням коректної 

наукової полеміки.

Структура дисертаційного дослідження, запропонована дисертантом 

ґрунтується на комплексному підході до вирішення проблем порядку 

переміщення через митний кордон України культурних цінностей. Розділи 

дисертації поєднані загальною науковою метою і в них, відповідно до завдань 

дослідження, розкривається його об’єкт і предмет.

Здобувач опрацювала значний масив загальнонаукової та спеціальної 

літератури, нормативних актів, здійснила аналіз судової практики по окремим 

питанням. Автор на підставі аналізу й зіставлення поглядів і концепцій інших 

науковцівприйшла до власних висновків.

Нормативну основу роботи становлять Конституція України, міжнародні 

договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України,



законодавчі акти України, постанови Верховної Ради України, акти Президента 

України і Кабінету Міністрів України, нормативні акти центральних органів 

виконавчої влади.

Обґрунтованість та достовірність наукових положень, висновків та 

рекомендацій підтверджується правильним вибором методологічної бази, що 

забезпечується застосуванням раціональної сукупності сучасних 

загальнонаукових та спеціальних методів і прийомів наукового пізнання.

Основою методологічної конструкції дисертаційної роботи став 

системний аналіз, завдяки якому визначено напрями дослідження особливостей 

переміщення через митний кордон України культурних цінностей. В свою 

чергу, 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).

Привернув увагу й формально-догматичний метод, завдяки 

використанню якого дисертантом 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).

На основі вищезазначеного, можна зробити висновок, що 

сформульовані у дисертації наукові положення, висновки та рекомендації 

мають належний рівень обґрунтованості та достовірності.

Наукова новизна одержаних результатів
Необхідно зазначити, що дисертація є першим у вітчизняній 

адміністративно-правовій науці цілісним комплексним дослідженням 

особливостей переміщення через митний кордон України культурних 

цінностей, а тому під час проведення наукового дослідження отримано певні 

результати, і як наслідок сформовано нові наукові положення і висновки та 

положення, які є запропоновані, безпосередньо, здобувачем.



На схвалення заслуговують більшість положень наукової новизни, які 

виносяться на захист. Насамперед, це сформульовані дефініції таких понять, як 

«процедура видачі свідоцтва на вивезення культурних цінностей», «суб’єкти, 

які здійснюють управління та контроль за переміщенням через митний кордон 
України культурних цінностей» та ін.

Увагу привернуло 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.

Вважаємо цілком виправданим висновок дисертанткипро те, що 

ідентифікація культурних цінностей відіграє важливурольу здійсненні 

контролю за переміщенням культурних цінностей через митний кордон 

України. При цьому, під ідентифікацією 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.

У результаті проведеного дослідження автором сформульовано низку 

висновків, спрямованих на удосконалення порядку переміщення через митний 

кордон України культурних цінностей. Зокрема, запропонованорозробити 

Порядок заохочення за сприяння поверненню культурних цінностей в Україну.

Практичне значення представленої дисертації
Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що 

вонистановлять науково-теоретичний та практичний інтерес та можуть бути 

використані у різних сферах.

Зокрема, у практичній діяльності -  під час роботи державних органів 

щодо здійснення управління та контролю за переміщенням культурних 

цінностей через митний кордон України. Управозастосовчій діяльності -  під 

час розробки проектів нормативно-правових актів, спрямованих на



удосконалення порядку переміщення культурних цінностей через митний 

кордон України. У навчальному процесі -  під час написання навчальних та 

навчально-методичних посібників, укладання навчальних програм, викладання 

лекційпроведення практичних занять з дисциплін «Адміністративне право 
України», «Митне право», «Кримінальне право».

Повнота викладення основних результатів дисертації в наукових

фахових виданнях
Основні положення та результати дисертації відображені у Юнаукових 

статтях, з них 5 опубліковано у виданнях, що визнані як фахові з юридичних 

наук і включені до міжнародних наукометричних баз, 1 стаття -  узарубіжному 

науковому виданні, а також у 5 тезах доповідей на науково-практичних 

конференціях.

Ознайомлення з друкованими науковими роботами автора свідчить про 

те, що результати дисертаційного дослідження повно висвітлені у наукових 

працях й апробовані в низці виступів на конференціях, а самі роботи 

опубліковані у зарубіжних наукових виданнях та у наукових фахових виданнях, 

що входять до затвердженого переліку.

Зміст автореферату відповідає структурі, змістові, основним 

положенням та висновкам дисертації. Дисертацію та автореферат оформлено 

відповідно до встановлених МОН України вимог.

Дискусійні положення та зауваження до дисертації.
Разом із тим, окремі положення дисертації є недостатньо 

аргументованими, дискусійними або такими, що потребують додаткового 

обґрунтування, у зв’язку з чим можливо сформулювати наступні зауваження.

1. Назва підрозділу 2.3 дисертації «Контроль за переміщенням 

культурних цінностей через митний кордон України» не в повній мірі 

корилюється з темою дослідження. Вважаємо, що оскільки тема дисертації 

стосується особливостей переміщення через митний кордон України 

культурних цінностей, то відповідно й назву підрозділу мало б бути пов’язано 

із митним контролем.

2. У дослідженні (підрозділ 3.2) авторка надає пропозиції щодо внесення



змін щодо пом’якшення кримінальної відповідальності за контрабанду 

культурних цінностей, при цьому нову редакцію статті 201 Кримінального 

кодексу України, не запропоновано.

3. Погоджуємось із пропозицією авторки щодо необхідності 

затвердження Порядку заохочення за сприяння поверненню культурних 

цінностей в України, вважаючи її слушною та практично необхідною. 

Одночасно зважаючи на актуальність і практичне значення дисертації, 

здобувачеві варто було розробити та запропонувати проект порядку, що додало 

б дослідженню ваги з точки зору задоволення потреб практичної діяльності 

суб’єктів публічної адміністрації.

4. В підрозділі 2.3. авторкою визначено систему суб’єктів контролю за 

переміщенням культурних цінностей, яку становлять: 1) центральний орган 

виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері вивезення, ввезення і 

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. Вважаємо, що дана система може бути ще доповнена 

суб’єктами, які здійснюють громадський контроль.

5. У тексті роботи вказуються окремі статистичні дані щодо 

переміщення культурних цінностей. Разом з цим, авторкою не розроблено 

пропозицій щодо визначення критеріїв ефективності роботи правоохоронних 

органів в напрямку боротьби з контрабандою культурних цінностей.

Висновок щодо відповідності дисертації встановленим вимогам
Наявність дискусійних питань, насамперед, характеризує складність і 

актуальність досліджуваної теми та власний підхід до її розгляду 

дисертантом.Висловлені зауваження носять, в першу чергу, рекомендаційний 

характер і не знижують загальної позитивної оцінки даного дисертаційного 

дослідження, яке є завершеною науково-дослідницькою роботою, виконаною 

на належному науковому рівні. Авторка провела плідне дослідження, 

продемонструвавши своє вміння глибокого аналізу наукових проблем у 

важливому напрямку науки адміністративного права. Джерельна база та



методологія дослідження забезпечують ґрунтовний та досконалий аналіз 

обраної автором теми, а зроблені висновки, пропозиції та рекомендації є 

чіткими та переконливими. Результати дисертаційного дослідження мають як 
теоретичне, так і практичне значення.

Дисертаційне дослідження Ангеловської Ольги Сергіївни на тему 

«Особливості переміщення через митний кордон України культурних 

цінностей» відповідає вимогам п. п. 9, 11-13 Порядку присудження наукових 

ступенів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 

2013 року № 567, а його авторка заслуговує на присудження наукового ступеня 

кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 -  адміністративне право і 

процес, фінансове право, інформаційне право.
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