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АНОТАЦІЯ 

 

Ангеловська  О.С. Особливості переміщення через митний кордон 

України культурних цінностей. – Кваліфікаційна наукова праця на правах 

рукопису. 

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.  

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. Визначено, 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.  

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.  
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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. 

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. 

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, 
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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 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, 
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спрямованих на дотримання законодавства України про вивезення, ввезення, 

повернення культурних цінностей та їх транзит. 

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 

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 органи. 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. 

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. 

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 
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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. 

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. 

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.  

Зазначено, що суб’єктами дисциплінарної відповідальності за порушення 

законодавства про переміщення культурних цінностей, як правило є посадові 

особи державних органів, в повноваження яких віднесено видання дозвільних 

документів на переміщення культурних цінностей, здійснення управлінських та 

контрольних функцій щодо культурних цінностей, які переміщуються через 

митний кордон.  

Встановлено, що цивільно-правова відповідальність за порушення 

законодавства про переміщення культурних цінностей, передбачає 

застосування до правопорушника в інтересах другої сторони або держави 

установлених законом або договором правових заходів впливу, що несе для 

нього негативні, економічно невигідні наслідки майнового характеру (зокрема, 

відшкодування збитків; виплата неустойки (штраф, пеня); відшкодування 

шкоди; виконання основних обов'язків). 

Вказано, що контрабанда культурних цінностей є кримінальним 

правопорушенням з переміщенням через митний кордон України поза митним 
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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. 

Виокремлено засоби та способи захисту культурних цінностей, що 

переміщуються через митний кордон України. 

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. 

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. 

Запропоновано під захистом культурних цінностей, що переміщуються 

через митний кордон України, розуміти сукупність заходів, спрямованих на 

поновлення порушеного права власності щодо культурних цінностей, 

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. 

Ключові слова: відповідальність, захист, контрабанда, культурна 

спадщина, культурні цінності, охорона, переміщення через митний кордон, 

суб’єкти. 
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SUMMARY 

 

Angelovska A.S. Peculiarities of moving cultural values across the customs 

border of Ukraine. – Qualifying scientific work on the rights of the manuscript. 

Thesis for a Candidate Degree in Law: Specialty 12.00.07 – administrative law 

and process; finance law; information law. – Zaporizhzhia National University, 

Zaporizhzhia, 2021. 

The dissertation is devoted to the complex study of peculiarities of moving 

cultural values across the customs border of Ukraine. 

The contribution specifies the state and development directions of the scientific 

thought of moving cultural values across the customs border of Ukraine. 

It is stated that despite a large number of research studies related to the 

protection of cultural heritage, there is no a complex research on peculiarities of 

moving across the customs border of Ukraine. 

A legal basis for moving cultural values across the customs border of Ukraine 

is characterized. It is defined that a legal basis for moving cultural values across the 

customs border of Ukraine is an integral system the elements of which are 

hierarchically subordinated. The paper proves the issues of moving cultural values 

across the customs border of Ukraine are reconciled by many statutory acts, a large 

percentage of which involves international acts and subordinate legislation.  

The paper justifies the availability of an individual institute within legal 

doctrine – moving of cultural values across the customs border of Ukraine. It is a 

system of relatively separated from others and interrelated legal rules, which regulate 

an order of moving cultural values across the customs border of Ukraine. 

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

the classification of cultural values are characterized. 

It is substantiated that from the perspective of customs legislation, cultural 

values are a kind of goods which are marked by some specific features that mediate 

features of their moving across the customs border of Ukraine. 
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Several classifications of cultural values are proposed. In particular, depending 

on the legal grounds of the location of cultural values, they are suggested to be 

divided into: 1) those which are created on the territory of Ukraine (including by 

citizens of Ukraine, foreigners or stateless persons, who permanently reside or 

resided on the territory of Ukraine); 2) those which were found on the territory of 

Ukraine; 3) those which were delivered to the territory of Ukraine: a) on grounds of 

procurement by archeological, archaeographical, ethnographic, scientific and other 

expeditions under the agreement of proper authorities of a country of origin of the 

values; b) acquisition as a result of voluntary exchange or under the agreement of 

proper authorities of a country of origin of the cultural values; c) received as a gift; d) 

transferred to Ukraine due to World War II as a partial compensation for damages 

inflicted by invaders; 4) those which are outside the territory of Ukraine due to: a) 

smuggling; b) evacuation during wards and armed conflicts; c) not giving back 

(including due to the violation of the obligations on temporary export from the 

territory of Ukraine). 

The grounds of moving cultural values cross the customs border of Ukraine are 

studied. The paper proposes to regard the grounds of moving cross the customs 

border of Ukraine as statutory defined conditions, which entitle individuals and legal 

entities to move cultural values across the customs border of Ukraine, i.e. their 

export, import (including temporal export/import through international mailing), 

transit.  

It is stated an order of moving cultural values has certain features depending 

on: 1) a type of cultural values (for instance, family heirlooms, personal awards, 

museum items, collections, editions which belong to the state part of the Museum 

Fund of Ukraine and objects of museum significance); 2) a subject who performs 

moving (for instance, people who have diplomatic immunity); 3) a way of moving 

(for instance, sending via international mailing); 4) movement purpose (for instance, 

to organize exhibitions; to carry out restoration works and scientific research; in the 

context of theatre, concert and other artistic activity; etc.). 

The dissertation distinguishes four stages of the procedure for issuing a 

certificate of (temporary) export of cultural values: 1) a stage of submitting a written 
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application on the issuance of a certificate of (temporary) export of cultural values; 2) 

a stage of examining documents; 3) a decision stage; 4) a stage of informing on the 

results of application processing. 

It is justified that nowadays a procedure of receiving a certificate of export of 

cultural values, its re-issue, abolition is a long-term and cumbersome procedure, 

which needs unifying; thus, its improvement is suggested. 

The research stresses the need to update administrative formalities, which 

precede moving cultural values across the customs border of Ukraine, by creating a 

high-quality institutional system of expertise of cultural values and professional 

experts in the area under study, effective resources and providing them with the 

features of interoperability and open access for customs staff, as well as digitalizing 

the procedure.  

The contribution marks the subject of legal relations, who take part in moving 

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

groups: 1) individuals who involve the citizens of Ukraine, foreigners, stateless 

persons; 2) legal persons who involve entities engaged in foreign economic activities 

of any forms of ownership, state and public organizations, representative offices of 

foreign companies, diplomatic representatives, international organizations etc.  

“Control over moving cultural values across the customs border of Ukraine” is 

proposed to be understood as taking of supervision and check measures by the 

relevant authorities to observe the laws of Ukraine on import, export, return of 

cultural values and their transit.  

It is stated that under the current laws, a system of entities controlling the 

movement of cultural values consists of: 1) the central executive body, which 

implements the state policy on export, import and return of cultural values; 2) the 

central executive body, which implements the state policy on archives and record 

management; 3) the central executive body, which implements the state customs 

policy; 4) law enforcement bodies. At the same time, that kind of control is exercised 

by the central executive body, which implements the state policy on export, import 

and return of cultural values, directly and/or in the form of cooperation with other 

bodies mentioned in the paragraphs 2-4. 
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 The system of principles of moving cultural values across the customs border 

of Ukraine is proposed to be understood as a set of basic fundamentals which is a 

basis for the mechanism of legal protection of cultural values in general and an order 

of moving cultural values across the customs border of Ukraine in particular.  

It is proved the order of moving cultural values across the customs border of 

Ukraine, as a well-established phenomenon, underlines the need to single out a 

unified system of the principles which require statutory consolidation at the level of a 

special law.  

The dissertation determines the system of the principles of transferring cultural 

values across the border encompasses: 1) the principle of legality and adherence to 

public interests of the state; 2) the principle of simplifying administrative formalities 

associated with legal movement of cultural values; 3) the principle of mutual interest 

of the states in creating favorable conditions for the development of cultural relations 

and cultural exchange; 4) the principle of creation of the most favorable regime when 

drawing up permissions and other documents for cultural values; 5) the principle of 

protection of cultural values under the national laws and international agreements; 6) 

the principle of a compulsory declaration of cultural values during their moving 

across the customs border; 7) the principle of publicity, transparency, freedom of 

access and dissemination of information on the status of state protection of cultural 

values; 8) the principle of systematization of information at the national and 

international levels; 9) the principle of the supremacy of the legislation of the country 

the cultural value is located in; 10) the principle of careful attitude to cultural values, 

etc. 

It is justified that perpetrators, who violated the laws of Ukraine related to the 

moving cultural values across the customs border of Ukraine, are brought to 

administrative, civil and criminal responsibility. 

The dissertation puts forward to regard the concept “responsibility for the 

violation of the legislation of Ukraine on moving cultural values” as responsibility 

prescribed by the laws of Ukraine for the offences related to moving cultural values 

across the customs border of Ukraine, particularly their export, import (including 

temporary), transit, return etc. 
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It is stated parties liable disciplinary for the violation of the laws on moving 

cultural values, as a rule, are officials of state bodies, whose powers include the 

issuance of permits for the movement of cultural values, the implementation of 

management and control functions towards cultural property that is moved across the 

customs border. 

The research establishes that civil responsibility for the violation of the laws on 

the movement of cultural values provides for the application of legal tools of 

influence prescribed by the law or agreement to an offender in favor of the other 

party or state. The above action has negative, costly effects of pecuniary nature (in 

particular, compensation for damages; payment of a penalty (fine, surcharge); 

compensation; performance of basic obligations).  

The paper marks that trafficking in cultural property is a criminal offence 

including the movement across the customs border of Ukraine outside the customs 

control or the concealment of cultural values from customs control that entails 

imprisonment for a term of 3 to 7 years, and in the case of a conspiracy by a group of 

persons, either a person previously convicted of the same crime, or an official 

abusing his official post – from five to twelve years with confiscation of property. 

Means and ways of the protection of cultural values, which are moved across 

the customs border of Ukraine, are specified. 

It is proved the right of ownership of cultural values is a statutory standard of 

the possible or permissible conduct of a person which is established to satisfy his 

cultural interests and is guaranteed by the state. 

In a narrow sense, protection of cultural values moving across the customs 

border of Ukraine is the establishment of a system of legal rules governing relations 

on the protection of the right of ownership of cultural values, use of cultural values in 

order to prevent violations of Ukrainian legislation on the movement of cultural 

values. 

The research proposes to understand protection of cultural values moving 

across the customs border of Ukraine as a set of measures aimed at restoring the 

infringed property right to cultural values, return of cultural values that were illegally 

moved across the customs border of Ukraine, etc. 
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The factors influencing the protection level of cultural values moving across 

the customs border of Ukraine are clarified. 

Key words: cultural heritage, cultural values, movement across the customs 

border, protection, protection, responsibility, smuggling, subjects 
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ВСТУП 

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 
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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 

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, 
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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). 

Мета та задачі дослідження. Мета дисертаційної роботи полягає в тому, 

щоб на підставі комплексного аналізу наявних наукових і нормативних джерел 
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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 
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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 

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. 
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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; 

 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, 
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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; 
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 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. 

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. 
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РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ ПЕРЕМІЩЕННЯ 

ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ КУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ 

 

1.1. Стан та напрями розвитку наукової думки щодо переміщення 

через митний кордон України культурних цінностей 

 

Культурні цінності є важливою складовою безпеки будь-якої держави, 

основою самобутності її народу і духовною спадщиною кожного із поколінь. З 

огляду на це нагальною потребою є створення ефективної системи контролю за 

збереженням пам’яток культури, яка б забезпечувала їх надійне зберігання, 

професійну каталогізацію, удосконалений нагляд за їх переміщенням через 

державний кордон України й такі технології, що відповідають сучасним 

міжнародним стандартам розшуку та реституції викрадених культурних 

цінностей. 

Сьогодні у сфері правових досліджень відсутні комплексні роботи, 

безпосередньо присвячені особливостям переміщення через митний кордон 

України культурних цінностей, які б в повій мірі враховували положення 

адміністративно-правової доктрини, чинного законодавства та 

правозастосування.  

Слід відмітити, що актуальність досліджень питань, пов’язаних із 

захистом культурних цінностей зумовлюється погіршенням криміногенної 

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

контроль за переміщенням культурних цінностей через митний кордон України. 

Зазначене викликало необхідність здійснити аналіз наявних наукових 

напрацювань в зазначеній сфері та пошук нових шляхів удосконалення 

охоронного механізму культурного надбання. 

В першу чергу звернемо увагу на деякі наукові дослідження, в яких 

предметом наукового аналізу є поняття «культурних цінностей», окремі 

питання порядку переміщення культурних цінностей, способи боротьби з 

контрабандою та ін. 
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Так, В.Ф. Зверховська присвятила свою дисертаційну роботу на тему 

«Культурні цінності як об'єкти цивільних прав» (2015 р.). У дисертації 

авторкою досліджено становлення та розвиток законодавства у сфері 

регулювання цивільно-правового обігу культурних цінностей з позицій 

цивільно-правового регулювання. Визначено поняття, сутність та ознаки 

культурних цінностей як об’єктів цивільних прав та здійснено класифікацію 

культурних цінностей та охарактеризовано їх основні види, передбачені 

цивільним законодавством України. Особливу увагу авторка приділила 

дослідженню культурних цінностей як об’єкта права власності. Було також 

охарактеризовано культурні цінності як об’єкти зобов’язальних правовідносин, 

виявлено специфіку договірних зобов’язань щодо культурних цінностей та 

сформульовано науково обґрунтовані пропозиції щодо удосконалення 

правового регулювання цивільного обігу культурних цінностей. 

Зверховською В.Ф. обґрунтовано необхідність заміни поняття «об'єкт 

культурної спадщини» на поняття «культурні цінності» у всіх нормативно-

правових актах, які використовують зазначену термінологію, а так само 

сформульовано поняття «культурні цінності» як унікальні рухомі або нерухомі 

речі, створені людиною і значущі для широкого кола суб'єктів цивільного 

права. Нерухомими культурними цінностями визначено об'єкти, переміщення 

яких є неможливим без їх знецінення та втрати їх археологічного, естетичного, 

етнологічного, історичного, архітектурного, мистецького, наукового чи 

художнього значення. До рухомих культурних цінностей відносяться речі, які 

можна вільно переміщувати у просторі, і які мають археологічне, естетичне, 

етнологічні, історичне, художнє, наукове чи художнє значення. 

До ознак культурних цінностей Зверховська В.Ф. запропонувала 

віднести: а) унікальність (єдиний і неповторний, у своєму роді, предмет, 

винятковий за своїми художніми та іншими якостями або став великою 

рідкістю, виготовлений ручним способом в індивідуальному порядку);  

б) значимість для суспільства; в) особливий правовий режим. 

Цікавим видається авторське визначення поняття «антикваріат» як 

рухомих речей, що мають художню цінність (унікальність) завдяки тривалому 
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часу, яке минув з моменту їх створення і є об'єктом колекціонування та / або 

торгівлі. Обґрунтовано необхідність введення в українське законодавство 

категорії культурних цінностей світового значення як рухомої або нерухомої 

речі, включеної до Списку об'єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. 

Досліджено питання, пов'язані із здійсненням права власності на культурні 

цінності. З'ясовано правову природу обмежень здійснення прав володіння, 

користування і розпорядження культурними цінностями. Культурні цінності 

розглянуті як об'єкти зобов'язальних відносин і виявлено специфіку договірних 

зобов'язань, пов'язаних з культурними цінностями. Встановлено, що охоронні 

договори не є цивільно-правовими договорами, а являють собою лише 

конкретизацію обов'язків власника культурної цінності (пам'ятника), 

встановлених законом [52]. 

З позицій митної науки на увагу заслуговує праця О.Л. Калашникової на 

тему «Основи мистецтвознавчої експертизи та вартісної оцінки культурних 

цінностей» (2006 р.). У монографії викладено багаторівневий матеріал, що 

синтезує елементи різних наук: мистецтвознавства, товарознавства, експертизи, 

правознавства і діловодства. У книзі висвітлюються основи мистецтвознавства 

та технології виготовлення різних видів культурних цінностей, методики 

атрибуції та експертизи предметів історичного та культурного значення, 

сучасні методики встановлення вартості творів мистецтва, основи правового 

регулювання переміщення культурних цінностей через митний кордон України 

та порядку оформлення відповідної митної документації.  

Структурно підручник складається із вступу, трьох частин, восьми 

розділів, додатків. Зокрема, матеріалу присвячена характеристиці виробів 

мистецтва як культурних цінності, їх класифікаційним ознакам та технології 

виробництва. В підрозділах цієї частини розкриваються такі об’єкти, як 

графіка, живопис, іконопис, скульптура, ювелірні вироби, музичні інструменти. 

У частина другій підручника йдеться про митну експертизу та ідентифікацію 

культурних цінностей». Привертає особливу увагу, розділ 7 цієї частини, який 

має назву «Сучасні методи митної експертизи та ідентифікації культурних 

цінностей». Частину третю авторам книги присвячено нормативно-правовим 
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основам переміщення культурних цінностей через митний кордон 

України [64 ,307]. 

Привертає увагу одне із досліджень із рубрики Праці Центру 

пам’яткознавста, яке присвячено тематиці «Культурні цінності»: поняття і 

терміну контексті повернення та реституції предметів культури», в якій 

вказано, що процеси повернення та реституції культурних цінностей і пов’язана 

з ними діяльність міжнародних інститутів та окремих держав на зовнішньому й 

внутрішньому рівнях, а також засоби правового регулювання взаємовідносин у 

даній сфері через норми міжнародного права і внутрішнього законодавства 

країн, мають у своїй основі базове поняття і термін «культурні цінності». Окрім 

цього, у статті автор здійснює порівняльний аналіз контексту поняття і терміну 

«культурні цінності» в міжнародно-правових актах та українському 

законодавстві, вказує, що змістовне наповнення поняття і терміну «культурні 

цінності» ще потребує додаткового розгляду у пам’яткознавчій 

літературі [219, 10]. 

Досить обґрунтованими вбачаються висновки Т.Г. Каткової, відображені 

у статті «Поняття культурної спадщини за міжнародним та українським 

законодавством». Зокрема в частині того, що поняття “культурна спадщина” не 

має єдиного розуміння ні у нормативно-правових актах, ні у науковій 

літературі. У зв’язку з чим авторка пропонує доповнити ст.1 Закону України 

«Про охорону культурної спадщини» новим визначенням об’єкту культурної 

спадщини як природні, природно- антропогенні або створені людиною рухомі і 

нерухомі об’єкти, що донесли до нашого часу ці шість з антропологічного, 

археологічного, естетичного, етнографічного, історичного, мистецького, 

наукового чи художнього погляду і зберегли свою автентичність, а саме: 

споруди (витвори), комплекси (ансамблі), їхні частини, пов’язані із ними 

території чи території під водою, визначні місця, об’єкти науки і техніки, а 

також предмети та документи [69]. 

Низка праць науковців присвячено дослідженню різних аспектів 

контрабанди культурних цінностей.  
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Зокрема, І.В. Шимоня у науковій роботі на тему «Контрабанда 

культурних цінностей в Україні: поняття, проблемні аспекти та шляхи 

вирішення» (2018) вказує, що контрабанда - це один з головних та 

першочергових чинників, який впливає на економічну та національну безпеку 

держави. Після проголошення незалежності перед Україною гостро постало 

питання захисту національної безпеки та посилення боротьби зі злочинами, що 

посягають на об’єкти культурної цінності. Контрабанда культурних цінностей 

за ступенем суспільної небезпеки посідає одне з перших місць серед усіх видів 

контрабанди, а також нерозривно пов’язана зі станом економіки держави, 

фінансовою стабільністю та соціально-економічними факторами. Злочинні 

замахи на культурні цінності приводять до появи «білих плям» в історичній 

пам’яті суспільства, і відтак, вивезення культурних цінностей - це замах на 

національну й економічну безпеку країни. Боротьба з контрабандою є 

важливою складовою частиною забезпечення як національної безпеки країни, 

так і безпеки світової культурно-історичної спадщини [234]. 

В свою чергу, О.І. Хараберюш в статті «Особливості протидії  

контрабанді культурних цінностей» наголошує, що для ефективного 

оперативно-розшукового забезпечення протидії контрабанді культурних 

цінностей необхідно знати рівень злочинності в досліджуваній сфері, її 

структуру, динаміку, «географію» тощо [231]. 

Спеціально-кримінологічні заходи запобігання вчиненню контрабанди 

культурних цінностей детально досліджував Є. П. Гайворонський [32]. 

Всебічно та обґрунтовано розкриває поняття і суспільну небезпечність 

контрабанди історичних та культурних цінностей в своїх працях І.В. Марко. 

Автор вказує, що контрабанда по своїй суті є одним із найбільш небезпечних 

злочинів у сфері господарської діяльності держави. Відповідно до частини 4 і 5 

ст.12 Кримінального кодексу України (далі - КК України) її віднесено до 

тяжких злочинів (ч.1 ст.201 КК України), а її кваліфікований склад (ч. 2 ст.201 

КК України), віднесено до особливо тяжких злочинів. 

На думку науковця, оцінка суспільної небезпечності діяння як ознаки 

злочину відбувається на двох рівнях:  
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по-перше, на законодавчому, коли законодавець криміналізує суспільне 

небезпечне діяння;  

по-друге, на правозастосовчому, коли орган дізнання, слідчий, прокурор, 

суддя оцінюють суспільну небезпечність вчиненого злочину.  

Тому суспільна небезпечність і належить дооціночних понять. Критерієм 

оцінки суспільної небезпечності, її ступеня виступають об’єктивні і суб’єктивні 

ознаки злочину: об’єкт, на який посягає злочин, наслідки, спосіб вчинення 

злочину, форма вини, мотив і мета тощо. Тільки оцінка всієї їх сукупності може 

розкрити об’єктивну, реальну небезпечність злочину - його тяжкість. Значення 

суспільної небезпечності як матеріальної ознаки злочину полягає в тому, що 

вона, по-перше, є основним об’єктивним критерієм визнання діяння злочином, 

його криміналізації; по-друге, дозволяє дати класифікацію злочинів за ступенем 

тяжкості; по-третє, визначає межу між злочином та іншими 

правопорушеннями; по-четверте, є однією з загальних засад індивідуалізації 

кримінальної відповідальності і покарання (п. 3 ч. 1 ст. 65 КК України) [96]. 

В свою чергу, І.В. Марко за результати проведеного дослідження 

приходить до наступних висновків. По-перше, на думку автора суспільна 

небезпека контрабанди історичних і культурних цінностей полягає в нанесені 

непоправної втрати національній культурній спадщині України. При цьому 

автором наголошується, що під втратою цих унікальних предметів необхідно 

розуміти не тільки їх фактичне знищення, адже при їх контрабанді чи крадіжці 

самі предмети, як правило, не знищуються, але вибувають з під контролю 

держави, втрачаючи при цьому здатність служити Україні і її громадянам. Отже 

в цьому випадку держава не має можливості використовувати ці предмети з 

метою культурного та духовного виховання своїх громадян, розвитку 

мистецтва, науки і культури.  

По-друге, історичні і культурні цінності задіяні в суспільній діяльності і 

тому вони є предметом різних суспільних відносин. Наприклад, вони 

виступають в якості майна, чи знаходяться у розпорядженні або використанні 

громадян, виконують функцію купівлі-продажу, вигідного вкладення 

фінансових заощаджень. Як видно історичні та культурні цінності володіють 



32 

особливими властивостями, і саме тому, виступаючи предметом суспільних 

відносин, вони надають особливого значення цим відносинам. А отже і охорона 

таких відносин має особливе значення для держави. Тому можна зробити 

висновок, що підвищена суспільна небезпека контрабанди цих цінностей 

полягає в суттєвому порушенні функціонування суспільних відносин [96]. 

Отже, вищезазначене засвідчує високий ступінь суспільної небезпеки 

контрабанди історичних та культурних цінностей та необхідності, у зв’язку з 

цим, проведення широкомасштабної, ефективної боротьби з нею як на 

державному, так і на міжнародному рівнях [96, с. 46, 48-49]. 

Основам методики розслідування контрабанди культурних цінностей 

присвячено дисертацію Я.В. Фурман (2009 р.) [230]. Автором розроблено 

криміналістичну характеристику контрабанди культурних цінностей, яка 

включає предмет злочину; спосіб контрабанди; “слідову картину” злочину; 

особу контрабандиста, визначено типові слідчі ситуації, які виникають на 

початковому етапі розслідування контрабанди культурних цінностей, з 

наведенням дій щодо їх вирішення з урахуванням взаємодії слідчого з іншими 

правоохоронними органами; запропоновано систему типових версій відповідно 

до слідчих ситуацій початкового етапу розслідування контрабанди культурних 

цінностей; удосконалено: перелік способів учинення злочину, передбаченого 

ст. 201 КК України, шляхом їх визначення та класифікації; порядок 

призначення мистецтвознавчої експертизи у справах про контрабанду; тактичні 

рекомендації проведення огляду культурних цінностей; дістало подальшого 

розвитку: визначення предмета злочину, передбаченого ст. 201 КК України, як 

“культурні цінності” дослідження особливостей тактики проведення слідчого 

огляду, обшуку, виїмки, відтворення обстановки та обставин події, освідування, 

затримання, пред’явлення для впізнання, призначення та проведення судових 

експертиз у справах про контрабанду культурних цінностей; пропозиції щодо 

вдосконалення чинного законодавства з метою підвищення ефективності 

розслідування контрабанди культурних цінностей. 

У дисертації, контрабанда культурних цінностей розмежовується за 

етапами підготовки, вчинення і приховування цього злочину. На етапі 
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підготовки відбувається планування контрабанди, створення необхідних умов, 

підшукування або пристосування певних засобів. До приховування належать дії 

з фальсифікації, знищення, маскування або утаювання слідів контрабанди. При 

цьому тільки приховування має значення для доказування способу вчинення 

контрабанди культурних цінностей, що здійснюється в межах самої 

контрабанди й охоплюється умислом контрабандиста. 

Автор класифікує способи вчинення злочину, передбаченого ст. 201 КК 

України, на дві групи: із приховуванням від митного контролю і поза митним 

контролем. До способів контрабанди культурних цінностей із приховуванням 

від митного контролю віднесено: використання тайника, інших засобів, що 

утруднюють виявлення предметів контрабанди під час митного контролю; 

переміщення предметів контрабанди в супроводжуваному та 

несупроводжуваному багажі; переміщення предметів контрабанди 

безпосередньо людиною (твариною), шляхом надання одним предметам 

вигляду інших; надання митному органу як підстави для переміщення 

предметів через митний кордон України підроблених документів, документів, 

які одержані незаконним шляхом або таких, що містять неправдиві відомості, 

документів, котрі є підставою для переміщення інших предметів; шляхом 

фізичної (матеріальної) фальсифікації документів. 

У контексті розгляду цих способів злочину проаналізовано 

співвідношення між тайником і сховищем, наведено обставини, що 

встановлюються при доказуванні переміщення предметів контрабанди 

способом використання тайника. 

Способами вчинення контрабанди поза митним контролем визначено: 

переміщення поза місцем розташування митниці; переміщення поза часом 

здійснення митного оформлення; незаконне звільнення від митного контролю. 

Дослідження митної і слідчої практики та наукових джерел дало змогу 

виокремити в окремий спосіб переміщення предметів “проривом” митного 

кордону. При цьому переміщення відбувається всупереч прямій забороні особи, 

яка здійснює митний контроль. У роботі конкретизовано способи “прориву” 

митного кордону. Окремо зазначено про “дзеркальний” спосіб контрабанди 
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культурних цінностей. При такій схемі злочинної діяльності ввозиться один 

предмет, а вивозиться інший – об’єкт, що є культурною цінністю [230]. 

Індутний В.В. присвятив наукове дослідження на тему «Ринки 

культурних цінностей: Порівняльний аналіз», в якому автором описано 

приклади розрахунків, необхідних для укладання звітів про стан ринку 

культурних цінностей з різною видовою специфікою; сформульовано 

теоретичні основи товарознавства рухомих речей, що мають культурну 

цінність. Окрім цього, науковцем наголошено, що інтерес до якісних методів та 

оцінки культурних цінностей зростає, що пов’язано з кількома факторами, 

властивими сучасності, а саме економічною глобалізацією, зростаючою 

взаємодією культур світу, появою нових видів фінансових операцій пам’яток 

культури та розширенням ринку [54]. 

В свою чергу, В.С. Князєв у своїй науковій роботі, присвяній питанням 

зберігання та розпорядження майном, що перейшло у власність держави серед 

іншого дослідив зміст правових категорій: «валютні цінності», «культурні 

цінності», «транспортні засоби», «транспортні засоби особистого 

користування».  

Культурні цінності автором віднесено до групи товарів, розпорядження 

якими має характерну специфіку, яку опосередковано їх властивостями. Окрім 

цього, культурні цінності наряду з дорогоцінними металами та камінням, 

зброєю, валютними цінностями, наркотичними засобами, психотропними 

речовинами, та ін детерміновано до майна, яке підлягає безоплатній передачі. 

Цікавими видаються положення заначенні науковцем в частині 

дослідження досвіду. Зокрема, щодо того, що у деяких країнах уже успішно 

функціонують національні та міжнародні системи обліку, кодування та 

моніторингу та розпорядження культурними цінностями (зокрема: Artefacts 

Canadа, Система управління реєстром культурного надбання (CHIMS), Sistema 

Informativo Generale del Catalogo (SIGEC), Archidoc, Mérimée, Palissy, 

«Джоконда», Реєстр втрачених предметів мистецтва (Art Loss Register, ALR), 

Object ID, Checklist, VRA Core, Cataloging Cultural Objects – CCO, MIDAS та 

інші). Підключення до таких систем дозволяє відстежити основні зміни, які 

https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=578530
https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=578530
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відбулися з культурними об’єктами (переміщення, викрадення, повернення) в 

оперативному режимі. У тих країнах, де вже впроваджено електронні системи 

обліку культурних цінностей (зокрема, Канада, США, Мальта, Данія, Італія, 

Франція, Великобританія) єдині підходи до їх формування не визначені. Отже є 

прийнятним врахування передового міжнародного досвіду для України.  

Князєв В.С. вказує, що формування державної частини Музейного фонду 

України здійснюється серед іншого й шляхом безоплатної передачі предметів 

музейного значення підприємствами, установами, організаціями; об’єднанням 

громадян та громадянами; передачі обернених відповідно до законодавства 

України у дохід держави музейних предметів, предметів музейного значення; 

передачі предметів музейного значення, вилучених на митниці. 

При цьому, зарахування цінностей до Історичного фонду дорогоцінних 

металів і дорогоцінного каміння здійснюється за окремим рішенням Кабінету 

Міністрів України  за поданням Мінфіну на підставі експертних висновків. 

Культурні цінності, що за рішенням Національної комісії з питань повернення в 

Україну культурних цінностей не передані до державних музеїв, архівів, 

бібліотек і наукових установ, підлягають реалізації через аукціони або 

торгівельні підприємства. 

Оцінка культурних цінностей, а також предметів релігійного культу 

здійснюється на підставі рішень відповідних експертних комісій з питань 

повернення культурних цінностей, створених Мінкультури. 

Як приклад організації передачі культурних цінностей автором наведено 

рішення від 15.12.2016 № 2 засідання Експертно – фондової ради з питань 

безоплатної передачі вилучених або конфіскованих культурних цінностей, 

обернених відповідно до закону в дохід держави, впроваджене в дію наказом 

Мінкультури від 24.01.2017 № 40, згідно якого до Національному музею історії 

України у Другій світовій війні на безоплатній основі передано вилучені 

митними та обернені відповідно до закону в дохід держави культурні цінності, 

зокрема ікона, грошовий знак, монети. 

В результаті дослідження автор приходить до обґрунтованих висновків 

щодо розпорядження культурними цінностями, яке  може передбачати (в 
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залежності від виду предмету культурних цінностей, юридична доля якої 

вирішується та його статусу) такі шляхи: 1) безоплатну передачe для 

подальшого їх зберігання (тимчасового або постійного); 2) реалізацію через 

аукціони або торгівельні підприємства (культурні цінності, які за рішенням 

Національної комісії з питань повернення в Україну культурних цінностей не 

були передані до державних музеїв, архівів, бібліотек і наукових установ; 

3) платну або безоплатну передачу релігійним організаціям (мова йде про 

предмети релігійного культу після проведення спеціальної експертизи, 

проведеної за рішенням Національної комісії з питань повернення в Україну 

культурних цінностей); 4) зарахування до Історичного фонду дорогоцінних 

металів і дорогоцінного каміння (на підставі окремого рішенням КМУ, яке 

приймається за поданням Мінфіну на підставі експертних висновків) [70]. 

Натомість, І.В. Тулянцева при написанні кандидатської роботи на тему 

«Правове регулювання переміщення культурних цінностей через митний 

кордон України» (2010 р.) звертає увагу на ту обставину, що в діючих 

внутрішніх та міжнародних нормативних актах поряд з поняттям «культурні 

цінності» зустрічаються схожі за назвою, але різні за значенням категорії 

«культурна спадщина», «історичні і культурні цінності», «культурне надбання», 

«пам’ятки історії і культури» [132]. Авторкою проаналізовані положення 

Конвенцій ЮНЕСКО 1954, 1970, 1972 рр., Конвенція УНІДРУА 1995 р. в яких 

надаються визначення культурних цінностей, у зв’язку з чим зроблений 

висновок про те, що вони не містять ні уніфікованого визначення поняття 

«культурні цінності», ні вичерпного переліку предметів, які підпадають під 

нього. Тому, для більш чіткого визначення поняття «культурні цінності», 

здійснена спроба провести класифікацію за ознаками, що характеризують цю 

категорію. Такими ознаками можуть бути: унікальність, матеріальність, 

продукція людської діяльності, суспільна значимість, наявність певного віку 

предмета, знаходження предмету під державною охороною. На підставі 

вказаного вони поділяються на історичні цінності, художні цінності, наукові 

цінності, етнографічні цінності, тощо [132].  

Аналізуючи культурні цінності як специфічний предмет переміщення,  
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В. Я. Настюк, І. В Тулянцева.  висловлені пропозиції щодо внесення змін до ст. 

1 Закону України «Про вивезення, ввезення та повернення культурних 

цінностей», а саме - доповнення переліку категорій культурних цінностей 

такими: копії, що мають історичне, художнє або наукове значення; художньо 

оформлені предмети культового призначення (в тому числі ікони); меблі, 

створені більш ніж 100 років тому; об’єкти підводної археології, що мають 

культурне, історичне або археологічне значення. 

Оскільки культурні цінності є специфічним предметом переміщення, 

науковцями зроблена спроба виділити групи культурних цінностей, які можуть 

бути вивезені з території України за наявності свідоцтва на право вивезення 

(тимчасового вивезення) культурних цінностей, тобто, в режимі експорту або 

тимчасового вивезення, а також групу тих предметів, які можуть бути вивезені 

без будь-яких дозволів [109]. 

Стороженко С.А. у дослідженні «Адміністративна відповідальність за 

незаконне переміщення товарів через митний кордон України» акцентує увагу 

на проблемах адміністративної відповідальності за незаконне переміщення 

товарів через митний кордон України як засобу забезпечення митної справи і 

митної політики. Аналізуючи теоретичні і практичні питання правового 

регулювання адміністративної відповідальності за незаконне переміщення 

товарів через митний кордон України, автор надає її розгорнуту 

характеристику. У дисертації вперше комплексно досліджено проблеми 

адміністративної відповідальності за незаконне переміщення товарів через 

митний кордон України, розглянуто чинні статті МК України, які передбачають 

відповідальність за незаконне переміщення товарів через митний кордон 

України, та виявлено недоліки і прогалини законодавства у цій сфері. Особливу 

увагу приділено правовому аналізу складів адміністративних правопорушень, 

відповідальність за які передбачена статтями 482, 483 МК України. У роботі 

проаналізовано зарубіжний досвід відповідальності за незаконне переміщення 

товарів через митний кордон. Встановлено, що наразі існує необхідність 

вивчення й апробування зарубіжного досвіду встановлення відповідальності за 

незаконне переміщення товарів через митний кордон до вітчизняного 
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законодавства. Вироблено і обґрунтовано теоретичні і практичні рекомендації і 

пропозиції, спрямовані на удосконалення законодавства щодо адміністративної 

відповідальності за незаконне переміщення товарів через митний кордон 

України, зокрема пропозиції до МК України [217]. 

В цій частині дисертації досліджено стан та напрями розвитку наукової 

думки щодо переміщення через митний кордон України культурних цінностей, 

проаналізовано основні 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. 

 

 

1.2. Правова основа переміщення через митний кордон України 

культурних цінностей 

 

 

Нормативне регулювання в будь якій сфері є відображенням рівня 

врегулювання відповідних відносин, дотримання законності, можлиовтсі 

захистити права та інтереси. Не є виключенням й сфера охорони культурних 

цінностей. 

Так, правові засади – це «правова основа», джерело, на ґрунті якого 

будуються різні види діяльності, в тому числі, що стосуються організації 

особливостей переміщення через митний кордон України культурних 

цінностей.  
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Термін «правова основа» використовується в багатьох нормативно-

правових актах. При цьому, зміст цієї дефініції в законодавстві не 

розкривається. Окрім цього, в деяких випадках як синонім вказується термін 

«законодавство»,  

Вчені адміністративісти під правовою основою організації й діяльності 

органів публічної влади розуміють систему нормативних актів, що визначають 

функції, компетенцію, форми і методи діяльності органів державної влади і 

місцевого самоврядування, а також їх структурних підрозділів. Для цих актів 

характерним є те, що правові норми, які в них містяться, є переважно 

імперативними [63]. 

При цьому, правові норми, закріплені в нормативно-правових актах 

публічного управління, регламентують фактично всі елементи організації 

роботи органів публічної влади – від визначення загальних принципів до форм і 

методів їх владної діяльності. Вони закріплені у нормативних актах різної 

юридичної сили – від Конституції та законів України до підзаконних актів. 

Правова основа діяльності органів публічної влади не обмежується нормами 

актів національного законодавства, а включає в себе й міжнародно-правові 

норми, кількість яких дедалі збільшується разом із посиленням інтегрованості 

України у світове співтовариство [38]. 

На думку Б. Мельчинко правова основа організації та діяльності органів 

публічного управління спрямована на подальше вдосконалення публічних 

інституцій та методів їхньої діяльності, процедур, які вони використовують, 

налагодження діалогу громадян та влади щодо механізмів управління та 

максимальне наближення до європейських стандартів [99, с. 176]. 

Під правовою основою переміщення через митний кордон України 

культурних цінностей пропонуємо розуміти цілісну систему, елементи якої 

перебувають в ієрархічній підпорядкованості.  

Проаналізувавши положення ст. 2 «базового» для нашого дослідження 

Закону України «Про вивезення, ввезення та повернення культурних 

цінностей», можна дійти висновку про те, що правова основа переміщення 

через митний кордон України культурних цінностей має багаторівневу 
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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 [136].  

Перелік зазначених рівнів не є вичерпним. Окрім цього, кожен із них 

може мати власні підрівні. 

Вдамося до дослідження нормативно-правових засад переміщення через 

митний кордон України культурних цінностей з урахуванням вищенаведеного 

підходу. 

Аналіз правових актів національного законодавства дозволяє нам 

виділити наступні рівні правового регулювання організації митного контролю 

та переміщення через митний кордон України культурних цінностей: 

конституційно-законодавчий, міжнародний; підзаконний.  

Саме це вибудовує певну ієрархію нормативно-правових актів, створює 

певний порядок та є підставою для узгодження нормативно-правових актів; як 

певну обов’язковість акта взагалі, так і пріоритетність його один щодо іншого. 

До першого рівня відноситься Конституція України, норми якої наділені 

вищою юридичною силою. Цей рівень правового регулювання охоплює 

інститути та норми, що становлять загальну основу державної діяльності в 

цілому,  та тих, які застосовуються у сфері культури. Тобто, найвищий ступінь 

такої пріоритетності виявляється у верховенстві таких видів нормативно-

правових актів, як Конституція, закони; у їх здатності безпосередньо 

регулювати суспільні відносини. Класифікація нормативно-правових актів, за 

юридичною силою має теоретичне та практичне значення, оскільки дозволяє 

з’ясувати правову природу того чи іншого акта, його ознаки, призначення [100].  

Зокрема, загальними є норми Конституції України, якими  регламентовані 

права на власність. Зокрема ст. 13 Основного закону ,яка встановлює, що 

власність зобов’язує. Власність не повинна використовуватися на шкоду 

людині і суспільству.  

Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю 

власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Право 
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приватної власності набувається в порядку, визначеному законом. Ніхто не 

може бути протиправно позбавлений права власності (ст. 41). 

Ряд статей Конституції України регулюють засади розвитку культури, 

гарантії захисту культурних інтересів, повноваження державних органів в даній 

сфері. 

Зокрема, ст. 11 Конституції України передбачає, що держава сприяє 

консолідації та розвиткові української нації, її історичної свідомості, традицій і 

культури, а також розвиткові етнічної, культурної, мовної та релігійної 

самобутності всіх корінних народів і національних меншин України. Україна 

дбає про задоволення національно-культурних і мовних потреб українців, які 

проживають за межами держави (ст. 12 Конституції України). І саме цікаве. - 

культурна спадщина охороняється законом. Держава забезпечує збереження 

історичних пам'яток та інших об'єктів, що становлять культурну цінність, 

вживає заходів для повернення в Україну культурних цінностей народу, які 

знаходяться за її межами. Відповідно до ст. 66 Конституції України кожен 

зобов'язаний не заподіювати шкоду природі, культурній спадщині, 

відшкодовувати завдані ним збитки. 

До компетенції Кабінету Міністрів України віднесено розробку і 

здійснення загальнодержавної програми економічного, науково-технічного, 

соціального і культурного розвитку України. В свою чергу забезпечення 

виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та 

культурного розвитку, програм охорони довкілля, а в місцях компактного 

проживання корінних народів і національних меншин - також програм їх 

національно-культурного розвитку покладено на місцеві державні адміністрації 

на відповідній території. 

Нормативне регулювання з питань музеїв, бібліотек, театрів, інших 

закладів культури, історико-культурних заповідників; розроблення, 

затвердження та реалізація програм Автономної Республіки Крим з питань 

соціально-економічного та культурного розвитку, раціонального 

природокористування, охорони довкілля - відповідно до загальнодержавних 

програм віднесено до відання Автономної Республіки Крим  
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Натомість затвердження програм соціально-економічного та культурного 

розвитку і контролю їх виконання віднесено відповідно до Основного закону до 

компетенції територіальних громад села, селища, міста безпосередньо або через 

утворені ними органи місцевого самоврядування [82]. 

На відмінно від Конституції України, галузеве законодавство деталізує 

конституційні норми та містить положення, які безпосередньо або 

опосередковано регулюють відносини у сфері переміщення через митний 

кордон України культурних цінностей, та складають наступний рівень 

нормативно-правової регламентації, до якого відносяться закони України (в 

тому числі, кодекси) [82]. 

До цього рівня необхідно віднести, в першу чергу, Закон України «Про 

вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей» [136] як основний 

нормативно-правовий акт, що регулює відносини, пов'язані з вивезенням, 

ввезенням та поверненням культурних цінностей, і спрямований на охорону 

національної культурної спадщини та розвиток міжнародного співробітництва 

України у сфері культури.  

Законом України «Про вивезення, ввезення та повернення культурних 

цінностей» [136] деталізовано перелік культурних цінностей шляхом 

виокремлення окремих їх видів та встановлено специфіку вивезення 

культурних цінностей з України. Першочергово, це стосується поняття 

«вивезення культурних цінностей» як фактичного переміщення юридичними чи 

фізичними особами з будь-якою метою через митний кордон України 

культурних цінностей з території України без зобов’язання їх зворотного 

ввезення в Україну та поняття «тимчасового вивезення культурних цінностей 

як обумовленого угодою переміщення юридичними чи фізичними особами з 

будь-якою законною метою через митний кордон України культурних 

цінностей з території України із зобов’язанням їх зворотного ввезення в 

Україну в обумовлений угодою термін. Крім того, вказаним нормативно-

правовим актом закріплено: інституційну систему органів, яких уповноважено 

здійснювати контроль за вивезенням культурних цінностей; порядок 

необхідних процедур для можливості вивезення культурних цінностей з 



43 

України; особливості вивезення окремих видів культурних цінностей 

(наприклад, родинних культурних цінностей, особистих нагород), тощо [13]. До 

цього ж рівня нормативно-правового регулювання можна віднести МК України 

[107] КК України [88], Податковий кодекс України [115]. 

МК України надано загальне поняття культурних цінностей як об’єктів 

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

та наукове значення і підлягають збереженню, відтворенню та охороні 

відповідно до законодавства України (п. 18 ст. 4); визначено вимогу письмового 

декларування культурних цінностей, які виготовлені 50 і більше років тому, 

незалежно від їх вартості та способу переміщення через митний кордон 

України за визначеними кодами УКТ ЗЕД (ч. 5 ст. 374); митні процедури, яких 

пов’язано з вивезенням культурних цінностей, тощо [13].  

Рівень нормативно-правової регламентації також включає Закони 

України, норми яких хоча безпосередньо і не регламентують питання 

переміщення через митний кордон України культурних цінностей, однак 

опосередковано визначають питання діяльності суб’єктів, які приймають участь 

у правовідносинах щодо переміщення культурних цінностей через митний 

кордон України, межі завдань, цілей чи безпосередньо об'єктів цієї діяльності, 

або впливають на відносини, які виникають, розвиваються та припиняються під 

час переміщення культурних цінностей через митний кордон України. Такими 

законами, наприклад, є: 

- Закон України «Про державне регулювання видобутку, виробництва і 

використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за 

операціями з ними» визначає правові основи і принципи державного 

регулювання видобутку, виробництва, використання, зберігання дорогоцінних 

металів і дорогоцінного каміння та контролю за операціями з ними [142]; 

- Закон України «Про музеї та музейну справу», який врегульовано 

суспільні відносини у сфері музейної справи, визначено правові, економічні, 

соціальні засади створення і діяльності музеїв України та особливості 

наукового формування, вивчення, обліку, зберігання, охорони і використання 

Музейного фонду України, його правовий статус. Дія цього закону 
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поширюється на всі види музеїв та заповідників у частині їх музеєфікації, а 

також обліку, зберігання та використання, охорони, консервації, реставрації 

музейних предметів, музейних колекцій та предметів музейного значення [174]; 

- Закон України «Про Національний архівний фонд та архівні установи” 

регулює відносини, пов’язані із формуванням, обліком, зберіганням і 

використанням Національного архівного фонду, та інші основні питання 

архівної справи» [175]; 

- Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської 

діяльності» визначає правові та організаційні засади функціонування дозвільної 

системи у сфері господарської діяльності і встановлює порядок діяльності 

дозвільних органів, уповноважених видавати документи дозвільного характеру, 

та адміністраторів [145]; 

- Закон України «Про культуру» [169]; 

- Закон України «Про приєднання України до Другого протоколу до 

Гаазької конвенції про захист культурних цінностей у разі збройного конфлікту 

1954 року» [182]; 

- Закон України «Про ратифікацію Угоди про вивезення та ввезення 

культурних цінностей» [185]; 

- Закон України «Про ратифікацію Угоди про співробітництво держав - 

учасниць Співдружності Незалежних Держав у боротьбі з розкраданнями 

культурних цінностей і забезпеченні їхнього повернення» [186]; 

- Закон України «Про приєднання України до Міжнародного центру 

вивчення питань збереження та відновлення культурних цінностей» та інші 

[183]. 

До третього (підзаконного) рівня правової основи переміщення через 

митний кордон України культурних цінностей відносяться укази Президента 

України, акти Кабінету Міністрів України, нормативно-правові акти відомчого 

та міжвідомчого характеру (зокрема, накази, доручення, розпорядження, 

інструкції, рекомендації). 

Проте, найбільш чисельну групу нормативно-правових актів складають 

підзаконні акти, які в основному приймаються на виконання законів і не 
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повинні ним протирічити. Конкретизуючи норми законів, ці акти створюють 

правове поле (включаючи і закони), яке дозволяє втілити в життя приписи актів 

вищої юридичної сили.  

Виходячи з наведених міркувань, підзаконними нормативно-правовими 

актами є нормативно-правові акти, які приймаються на виконання та 

конкретизацію приписів закону за умови відсутності протирічь та відсутності 

«нових» приписів, які змінюють правову спрямованість законодавчого 

нормативно-правового акту. 

За своєю значимістю підзаконні нормативно-правові акти утворюють 

певну ієрархію, в якій кожен нижчестоячий акт повинен відповідати 

вищестоящому. Недоліки, притаманні як законодавству, так і процедурі 

створення нормативно-правових актів, а також своєчасне та повне приведення 

їх у відповідність до вищестоящих нормативно-правових актів, узгодження між 

собою має негативні наслідки, які можуть призводити до порушень прав і 

свобод фізичних та юридичних осіб [33]. 

Діюче законодавство України містить визначення категорії «нормативно-

правовий акт». Так, Кодекс адміністративного судочинства України у ст. 4 

«Визначення термінів» закріплює поняття «нормативно-правовий акт» та 

відмежовує його від «індивідуальний акт».  

Так, під нормативно-правовим актом п. 18 ст. 4 КАС України пропонує 

розуміти акт управління (рішення) суб’єкта владних повноважень, який 

встановлює, змінює, припиняє (скасовує) загальні правила регулювання 

однотипних відносин, і який розрахований на довгострокове та неодноразове 

застосування», водночас під індивідуальним актом запропоновано розуміти - 

акт (рішення) суб’єкта владних повноважень, виданий (прийняте) на виконання 

владних управлінських функцій або в порядку надання адміністративних 

послуг, який стосується прав або інтересів визначеної в акті особи або осіб, та 

дія якого вичерпується його виконанням або має визначений строк [73]. 

Наприклад, Указ Президента України «Про невідкладні заходи щодо 

розвитку музеїв України» від 22.03.2000 р. № 489, дію якого спрямовано на 

підвищення ролі музеїв у духовному відродженні народу України, забезпечення 
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збереження історико-культурної спадщини, створення сприятливих умов для 

задоволення культурних потреб громадян України [177]. 

Положення про Національну комісію з питань повернення в Україну 

культурних цінностей, затверджене Указом Президента України від 16.01.1998 

№ 21/98 [125]. 

Указ Президії Верховної Ради Української РСР «Про ратифікацію 

Конвенції про заходи, спрямовані на заборону і запобігання незаконному 

ввезенню, вивезенню та передачі права власності на культурні цінності від 

10.02. 1988 р. № 5396-XI [184].  

До числа актів Кабінету Міністрів України можна віднести: 

- постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження форми митної 

декларації для письмового декларування товарів, що переміщуються через 

митний кордон України громадянами для особистих, сімейних та інших потреб, 

не пов’язаних з провадженням підприємницької діяльності» від 21.05.2012 р. № 

431 [164];  

- постанова Кабінету Міністрів України «Про порядок вивезення 

(пересилання) за межі митної території України громадянами дорогоцінних 

металів (за винятком банківських металів, пам’ятних та ювілейних монет 

України із дорогоцінних металів), дорогоцінного каміння та виробів із них, а 

також культурних цінностей з метою їх відчуження» від 21.05.2014 р. № 448 

[126]; 

- постанова Кабінету Міністрів України «Питання, пов’язані із 

застосуванням митних декларацій»  від 21.05.2012 р. № 450 [114]; 

- постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку 

товарів, вивезення (пересилання) яких громадянами за межі митної території 

України не допускається» від 28.05.2012 р. № 468 [157]; 

- Правила надання послуг поштового зв'язку, затверджені постановою 

Кабінету Міністрів України від 5 березня 2009 р. № 270 [131];. 

- Порядок видачі свідоцтва на право вивезення (тимчасового вивезення) 

культурних цінностей або відмови в його видачі, переоформлення, анулювання, 

затверджений Кабінетом Міністрів України від 25.11.2015 р. № 963 [127];  
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- Порядок проведення державної експертизи культурних цінностей, 

затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26.08.2003 р. № 1343 

[129];  

- постановою Кабінету Міністрів України вiд 20 червня 2000 р. N 984 

«Про затвердження зразка свiдоцтва на право вивезення (тимчасового 

вивезення) культурних цiнностей з територiї України» [151]; 

- Положення про Міністерство культури України, затверджене 

постановою Кабінету Міністрів України від 03.09.2014 р. № 495 [124]; 

- Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження положень 

про деякі центральні органи виконавчої влади у сфері культури та внесення 

змін до Положення про Міністерство культури, молоді та спорту України»  від 

24.12.2019 № 1185 [159]; 

- Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті 

деякими програмами у сфері культури, затверджений постановою Кабінету 

Міністрів України  від 31.08.2005 № 837 [160]; 

- Постанова  Кабінету Міністрів України від Деякі питання охорони та 

збереження об'єктів всесвітньої спадщини» 24.07.2019 р № 805 [39]; 

- Порядок вивезення (пересилання) за межі митної території України 

громадянами дорогоцінних металів (за винятком банківських металів, 

пам'ятних та ювілейних монет України із дорогоцінних металів), дорогоцінного 

каміння та виробів із них, а також культурних цінностей з метою їх відчуження, 

затверджений  Постановою Кабінету Міністрів України від 21.05.2012 № 448 

[126]. 

Окрему підгрупу складають підзаконні нормативно-правові акти 

центральних органів державної виконавчої влади (накази міністерств або 

відомств). До числа таких, слід віднести:  

- Порядок заповнення митної декларації для письмового декларування 

товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами для 

особистих, сімейних та інших потреб, не пов’язаних з провадженням 

підприємницької діяльності, затверджений наказом Мінфіну України від 

28.05.2012 р. № 614 [128];  
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- Інструкція про здійснення державного експертно-пробірного контролю 

за якістю ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, затверджена 

наказом Міністерства фінансів України від 20.10. 1999 р. № 244 [58];  

- Інструкція про переміщення готівки і банківських металів через митний 

кордон України, затверджена постановою Правління Нацбанку України від 

27.05.2008 р. № 148 [59];  

- Інструкція з організації діяльності військових музеїв, музеїв (кімнат) 

бойових традицій у Збройних Силах України, затверджена наказом 

Міністерства оборони України від 10.07.2019 р. № 374 [57];  

- Перелік державних установ, закладів культури, інших організацій, яким 

надається право проведення державної експертизи культурних цінностей, 

затверджений наказом Міністерства культури України від 06.10.2017  № 1006 

[113];  

- наказ Міністерства культури України «Про внесення змін до складу 

Експертно-фондової ради з питань безоплатної передачі вилучених або 

конфіскованих культурних цінностей, обернених відповідно до закону в дохід 

держави від 22.06.2016 № 461 [139]; 

- Положення про Експертно-фондову раду з питань безоплатної передачі 

вилучених або конфіскованих культурних цінностей, обернених відповідно до 

закону в дохід держави, затверджене наказом Міністерства культури України 

від 06.10.2017 № 1005 [121];  

- Методичні рекомендації з проведення державної експертизи культурних 

цінностей, затверджені наказом Міністерства культури України  від15.11.2019 

№ 877, які розроблені з метою однакового підходу до процедури проведення 

державної експертизи культурних цінностей  та оформлення її результатів 

[101]; 

- Інструкція з організації обліку музейних предметів, затверджена 

наказом Міністерства культури України від 21.07.2016 року № 580 [153];  

- Інструкція про порядок визначення оціночної та страхової вартості 

пам’яток Музейного фонду України, затвердженої наказом Міністерства 

культури і мистецтв України від 13.07.1998 р. № 325 [60];  

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/z0874-99
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/z0874-99
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/z0496-98
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/z0496-98
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- Інструкція про порядок оформлення права на вивезення, тимчасове 

вивезення культурних цінностей та контролю за їх переміщенням через 

державний кордон України, затверджена наказом Мінкультури України від 

22.04.2002 р. № 258 [62];  

- наказ Міністерства культури України «Про затвердження зразків заяв 

щодо видачі, переоформлення, видачі дубліката, анулювання свідоцтва на 

право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей з території 

України та повідомлення про відмову в його видачі» від 14.04.2014 р. № 210 

[152]; та інші. 

- наказ Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства аграрної 

політики України, Державної митної служби України, Міністерства культури і 

туризму України, Міністерства охорони навколишнього природного 

середовища України, Адміністрації Державної прикордонної служби України, 

Міністерства транспорту та зв'язку України «Про затвердження Переліку 

пунктів пропуску через державний кордон, у яких здійснюється санітарний, 

ветеринарний, фітосанітарний, радіологічний, екологічний контроль, контроль 

Служби міжнародних автомобільних перевезень та контроль за переміщенням 

культурних цінностей» від 15.06.2009 № 551/439/425/413/695/308/28 [156]; 

- Правила торгівлі антикварними речами, затверджені наказом 

Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України, 

Міністерства культури і мистецтв України від 29.12.2001 р.N 322/795 [163]. 

Слід зазначити, що аналіз окремих підзаконних нормативно-правових 

актів дозволив встановити наявність посилань на акти законодавства, які вже 

втратили чинність. Зокрема, в Інструкції про порядок оформлення права на 

вивезення, тимчасове вивезення культурних цінностей та контролю за їх 

переміщенням через державний кордон України, затверджена наказом 

Мінкультури України від 22.04.2002 р. № 258 [62] вказано, що її розроблено 

відповідно до Законів України «Про вивезення, ввезення та повернення 

культурних цінностей» [136], «Про музеї та музейну справу» [174], «Про 

авторське право і суміжні права» [134], Положення про Міністерство культури і 

мистецтв України, затвердженого Указом Президента України від 31.08.2000 р. 
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№ 1038/2000 [122], та Положення про Державну службу контролю за 

переміщенням культурних цінностей через державний кордон України, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.06.2000 р. № 983 

[119]. При цьому, Закон України «Про власність» [137] вже не діє, у зв’язку із 

внесенням змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких 

законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Цивільного кодексу України 

[140].  

Втратили чинність й Положення про Міністерство культури і мистецтв 

України, затвердженого Указом Президента України від 31.08.2000 р. 

№ 1038/2000 [122] та Положення про Державну службу контролю за 

переміщенням культурних цінностей через державний кордон України, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.06.2000 р. № 983 

[119].  

У зв’язку з чим, до Інструкції про порядок оформлення права н  

вивезення, тимчасове вивезення культурних цінностей та контролю за їх 

переміщенням через державний кордон України, затвердженої наказом 

Міністерства культури і мистецтв України № 258 від 22.04.2002 р. необхідно 

внести відповідні зміни. 

Четвертий рівень правової основи переміщення через митний кордон 

України культурних цінностей складають міжнародно-правові угоди і 

договори, до яких можна віднести наступні міжнародно-правові акти: 

- Угоду про вивезення та ввезення культурних цінностей (укладену із 

урахуванням взаємної заінтересованості у створенні сприятливих умов для 

розвитку культурних зав’язків і культурного обміну) [185];  

- Конвенцію про заходи, спрямовані на заборону та запобігання 

незаконному ввезенню, вивезенню та передачі права власності на культурні 

цінності, дію якої направлено на захист культурних цінностей. Недотримання 

умов ввезення, вивезення та передача у права власності на культурні цінності 

перетворюється на фактор підриву іміджу та довіри до країни; 

- Конвенцією про захист культурних цінностей у разі збройних 

конфліктів застосовано широкий підхід до трактування поняття «культурні 
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цінності», який є необхідним при практичному втіленні положень, що 

стосуються вивезення культурних цінностей з України. 

Уявляється доцільним вказати на Рекомендації ЮНЕСКО про охорону 

рухомих культурних цінностей, якими визначено бажані умови переміщення 

через митний кордон культурних цінностей. Наприклад, держави покликано 

здійснити заходи із спрощення адміністративних формальностей, пов’язаних з 

законним перевезенням культурних цінностей, і сприяння відповідному 

маркуванню упаковок, що містять культурні цінності; охорони культурних 

цінностей, що перевозяться транзитом або тимчасово ввозяться з метою 

культурних обмінів і сприяти швидкому влагодженню митних формальностей у 

відповідних приміщеннях, котрі слід розташовувати поблизу і, по змозі, в 

приміщенні зацікавленої установи, та стежити за тим, щоби ці митні 

формальності здійснювалися з усіма необхідними пересторогами тощо [13]. 

На особливу увагу заслуговують положення Конвенції про заходи, 

спрямовані на заборону та запобігання незаконному ввезенню, вивезенню та 

передачі права власності на культурні цінності від 14.11.1970 р. (Генеральна 

конференція Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури 

прийняла), згідно якої регламентовано, що: 

- обмін культурними цінностями між країнами для цілей освіти, науки і 

культури розширює знання про людської цивілізації, збагачує культурне життя 

всіх народів і викликає взаємну повагу і розуміння між країнами;  

- культурні цінності є одним з основних елементів цивілізації і культури 

народів і що вони набувають свою справжню цінність тільки в тому випадку, 

якщо точно відомі їх походження, історія і навколишнє середовище; 

- кожна держава зобов'язана охороняти надбання, що складається з 

знаходяться на його території культурних цінностей, від небезпек крадіжки, 

таємних розкопок і незаконного вивезення; 

- для попередження цих небезпек необхідно, щоб кожна держава ще 

більше перейнялася свідомістю моральних зобов'язань щодо як свого 

культурного надбання, так і культурного надбання всіх народів; 
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- музеї, бібліотеки і архіви, будучи установами культури, повинні 

піклуватися про те, щоб їх колекції створювалися на основі загальновизнаних 

моральних принципів; 

- незаконні ввезення, вивезення та передача права власності на культурні 

цінності завдають шкоди взаєморозумінню між народами; 

- для того, щоб бути ефективною, охорона культурного надбання повинна 

бути організована як в національному [79] . 

Принципи міжнародної торгівлі сформульовані в багатьох міжнародно-

правових актах. Зокрема, у заключному акті Конференції 00Н з торгівлі та 

розвитку (ЮНКТАД) від 15.06.1964 р. міститься їх перелік. Наведемо деякі з 

них. Економічний розвиток і соціальний прогрес мають стати загальною 

справою міжнародного співробітництва, сприяти зміцненню мирних відносин 

між країнами. Міжнародна торгівля має бути взаємовигідною і здійснюватися у 

режимі найбільшого сприяння, в її межах не повинні застосовуватися дії, які 

шкодять торговельним інтересам інших країн. Міжнародна торгівля має 

сприяти розвитку регіональних економічних угруповань, інтеграції та інших 

форм економічного співробітництва між країнами, що розвиваються [50]. 

Питання принципів також врегульовані й у Декларації принципів 

міжнародного співробітництва в галузі культури (1966 р.), яку проголошено для 

того, щоб уряду, влади, організації, асоціації та установи, відповідальні за 

культурну діяльність, постійно керувалися цими принципами, а також для того, 

щоб забезпечити поступове досягнення миру і добробуту, цілей, визначених у 

Статуті Організації Об'єднаних Націй [215], шляхом співпраці всіх народів в 

галузі освіти, науки і культури відповідно до Статуту даної Організації [37].  

Перелік принципів наявний і в Конвенції про охорону та заохочення 

розмаїття форм культурного самовираження (2005 р.) [81] 

Статутом Міжнародного центру вивчення питань збереження та 

відновлення культурних цінностей (2013 р.) визначено, що Міжнародний центр 

вивчення питань збереження та відновлення культурних цінностей (далі - 

IKKPOM) сприяє збереженню і відновленню культурних цінностей у світовому 

масштабі шляхом ініціювання, розвитку, надання сприяння та підтримки умов 
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для такого збереження і відновлення. IKKPOM виконує, зокрема, такі функції 

[183]. 

З метою розвитку зав’язків між народами шляхом ефективного 

функціонування поштових служб і сприяння досягненню високих цілей 

міжнародного співробітництва в культурній, соціальній та економічній сферах 

прийнято Статут Всесвітнього поштового союзу (1964 р.). Завданням 

Всесвітнього поштового Союзу є стимулювання сталого розвитку ефективних 

та доступних всесвітніх поштових служб для сприяння зв'язку між жителями 

всього світу [212]. 

Відповідно до Всесвітньої поштової конвенції (2012 р.) визначено 

правила, що застосовуються до міжнародної поштової служби, в тому числі 

щодо пересилання готівкових коштів та культурних цінностей. Так, згідно з п. 6 

ст. 18 Всесвітньої поштової конвенції забороняється вкладати монети у: 

- відправлення письмової кореспонденції без оголошеної цінності; однак 

якщо національне законодавство країн подання та призначення це дозволяє, 

такі предмети можуть пересилатися в закритому конверті як рекомендовані 

відправлення; 

- посилки без оголошеної цінності, крім випадків, коли відповідно до 

національного законодавства країн подання та призначення це дозволяється; 

- посилки без оголошеної цінності, якими обмінюються дві країни, які 

приймають посилки з оголошеною цінністю [31].  

Таким чином, положення профільних нормативно-правових актів 

національного та міжнародного характеру визначають правову основу 

вивезення та тимчасового вивезення культурних цінностей з митної території 

України.  

Окремим комплексним предметним сегментом нормативно-правового 

регулювання вивезення культурних цінностей є сукупність нормативно-

правових актів, що визначають порядок надання дозволу на вивезення 

культурних цінностей. До них віднесено Закон України «Про дозвільну систему 

у сфері господарської діяльності», яким встановлено правові та організаційні 

засади функціонування дозвільної системи та порядок діяльності дозвільних 
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органів, уповноважених видавати документи дозвільного характеру, 

включаючи висновок державної експертизи культурнних цінностей, рішення 

про можливість або неможливість вивезення культурних цінностей [145].  

Особливості вивезення за межі України музейних предметів, музейних 

колекцій, музейних зібрань, що належать до державної частини Музейного 

фонду України, та предметів музейного значення, що підлягають внесенню до 

державної частини Музейного фонду України та тимчасового їх перебування за 

кордоном для експонування на виставках, реставрації або проведення наукової 

експертизи встановлено Законом України «Про музеї та музейну справу». Це 

пов’язано з тим, що музейні предмети Музейного фонду України є 

культурними цінностями, що постійно зберігаються на території України та за 

її межами або згідно з міжнародними договорами підлягають поверненню в 

Україну [174]. Щодо підзаконних нормативно-правових актів, то особливого 

значення має Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження 

Порядку проведення державної експертизи культурних цінностей та розмірів 

плати за її проведення», якою встановлено порядок проведення державної 

експертизи культурних цінностей, заявлених до вивезення, тимчасового 

вивезення та повернутих в Україну після тимчасового вивезення, а також 

вилучених митними або правоохоронними органами, конфіскованих за 

рішенням суду та обернених відповідно до закону в дохід держави [129]. 

Порядком видачі свідоцтва на право вивезення (тимчасового вивезення) 

культурних цінностей або відмови в його видачі, переоформлення, анулювання, 

якого затверджено Постановою Кабінету Міністрів України встановлено 

процедуру видачі (відмови у видачі) суб’єкту господарювання, 

переоформлення, анулювання свідоцтва на право вивезення (тимчасового 

вивезення) культурних цінностей та умови її застосування [127]. Форма 

свідоцтва на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей з 

території України є формально визначеною та передбачає обов’язкове внесення 

відомостей про проведення державної експертизи [151]. 

Особливим джерелом нормативно-правового регулювання відомчого 

характеру є інформаційні листи. У своїй діяльності органи виконавчої влади 
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досить часто видають також листи з приводу роз’яснень положень 

законодавства або надання доручень підвідомчим органам. Водночас деколи 

центральні органи виконавчої влади переоцінюють значення листів, надаючи їм 

нормативного значення та зобов’язуючи інших суб’єктів керуватись його 

приписами. 

Лист є відповіддю, що надано державним органом відповідно до вимог 

Закону України «Про звернення громадян», він не містить у собі ознак ані 

нормативного акту, ані акту індивідуальної дії, а тому не є рішенням суб’єкта 

владних повноважень, яке б породжувало певні правові наслідки, спрямовані на 

регулювання тих чи інших суспільних відносин, і мало б обов’язковий характер 

для суб’єктів цих відносин [227]. У листі міністерства юстиції України від 26 

червня 2016 року з цього приводу правильно зазначено, що листи Мін’юсту не 

встановлюють норм права, а мають інформаційний характер. Схожа позиція 

відображена і в рішеннях суду. 

Відповідним чином інформаційні листи необхідно розглядати в комплексі 

з тими актами, зміст яких вони висвітлюють. Щодо нашої тематики ними є 

наступні: 

- лист Державної служби контролю за переміщенням культурних 

цінностей через державний кордон «Щодо порядку вивезення, ввезення та 

повернення культурних цінностей»  від 15.02.2011 № 28/49 [91], 

- лист Державної служби контролю за переміщенням культурних 

цінностей через державний кордон «Щодо законодавчої бази країн - членів ЄС 

у сфері вивезення культурних цінностей та практики видачі дозвільних 

документів деякими зарубіжними країнами» від 12.11.2007 № 28/419 [92],  

- лист Держмитслужби України «Про Закон України «Про внесення змін 

до деяких законодавчих актів України щодо боротьби з контрабандою та 

порушеннями митних правил» № 1/20-3481-ЕП від 13.07.2001 в якому серед 

іншого вказано, що у разі якщо незаконне переміщення через митний  кордон 

України предметів з приховуванням від митного контролю з незаконним 

звільненням від митного контролю має ознаки складу контрабанди, то дії  

посадової особи митного органу, яка здійснила незаконне звільнення від 
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митного контролю,  а також дії посадових осіб інших органів,  якщо вони 

сприяли такому звільненню, слід розцінювати як співучасть у вчиненні 

контрабанди [138], 

- лист Державної фіскальної служби «Щодо забезпечення здійснення 

державного контролю за окремими видами товарів, які переміщуються через 

адміністративний кордон ВЕЗ «Крим» від 09.12.2014 № 14385/7/99-99-24-03-01-

17, який містить роз’яснення щодо здійснення контролю за культурними 

цінностями. Статтею 25 Закону України «Про вивезення, ввезення та 

повернення культурних цінностей» передбачено, зокрема, що свідоцтво на 

право тимчасового вивезення культурних цінностей не може бути видано, якщо 

у державі, до якої передбачено здійснити тимчасове вивезення культурних 

цінностей, сталося стихійне лихо, виникли збройні конфлікти, введено 

надзвичайний стан або існують інші обставини, що перешкоджають 

забезпеченню надійного зберігання і поверненню культурних цінностей, які 

тимчасово вивозяться в цю державу. Відповідно до статті 54 Конституції 

України держава забезпечує збереження історичних пам'яток та інших об'єктів, 

що становлять культурну цінність. 

З урахуванням цього Міністерством культури та інформаційної політики 

України прийнято рішення на час тимчасової окупації території Автономної 

Республіки Крим фізичним і юридичним особам, які подали заяву про видачу 

свідоцтва на право вивезення (тимчасового) вивезення культурних цінностей до 

адміністративно-територіальних одиниць України - Автономної Республіки 

Крим та міста Севастополь, надавати письмове повідомлення про відмову у 

видачі свідоцтва на право вивезення (тимчасового) вивезення культурних 

цінностей із зазначенням підстави про можливість їх неповернення, втрати, 

знищення або пошкодження на території ВЕЗ «Крим», оскільки територію 

Автономної Республіки Крим визнано тимчасово окупованою внаслідок 

збройної агресії Російської Федерації [235]. 

Важливою складовою загальносоціального запобігання контрабанді 

культурних цінностей є реалізація державної політики у сфері охорони 

культурної спадщини. З цією метою періодично здійснюється затвердження 
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державних планів, програм та концепцій, як короткострокових (розрахованих у 

середньому на 3-4 роки), так і середньострокових (розрахованих більш ніж на 5 

років), спрямованих на всебічний захист культурної спадщини та усіх її 

складових [49] (наприклад, Закон України «Про затвердження 

Загальнодержавної програми збереження та використання об'єктів культурної 

спадщини на 2004 - 2010 роки») [150]. 

Вищезазначене дає підстави прийти до висновку, 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. Практично кожному 

об’єкту культурних цінностей притаманне окреме спеціальне нормативне 

врегулювання. 

Окремим сегментом нормативно-правового регулювання вивезення 

культурних цінностей визначено сукупність нормативно-правових актів, що 

визначають порядок надання дозволу на вивезення культурних цінностей. 

Окрім цього, в результаті проведеного дослідження 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. 

Таким чином, можна говорити про 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. 

В цій частині дисертації досліджено нормативно-правові засади 

переміщення через митний кордон України культурних цінностей. 

Обґрунтовано наявність спеціальної правової регламентації суспільних 

відносин, пов’язаних із вивезенням культурних цінностей. 

Зазначено, що правова основа переміщення через митний кордон України 

культурних цінностей має багаторівневу структуру, яка складається з чотирьох 
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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. 

Наголосимо, що значна 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. 

 

 

1.3. Поняття та класифікація культурних цінностей 

 

Збереження культурної спадщини та встановлення дієвого національного 

механізму охорони культурного надбання  є викликами сьогодення для кожної 

держави, адже в процесі динамічного розвитку суспільних відносин 

відбувається урізноманітнення способів вчинення контрабанди. Повне 

визначення терміну на законодавчому рівні дозволяє ідентифікувати предмет 

наділений культурною цінністю.  

На важливості побудови абстрактно-логічного понятійного апарату 

влучно наголошує  М. Старинський, вказуючи, що на сучасному етапі розвитку 

юридичної науки, на перший план виходять питання методології 

конструювання понять та категорій, яка б дозволила створити адекватний 

понятійно-категоріальний апарат, що відображав би об’єктивну реальність 

суспільних відносин. Правові дефініції відіграють важливу роль, оскільки 

неточна дефініція чи її відсутність дозволяє маніпулювати змістом, формувати 

хибні уявлення, що призводить до прийняття помилкових рішень органами 

правозастосування [211, с.3-4].  
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У зв’язку з чим, особливої актуальності набуває питання визначення 

категоріального поняття «культурні цінності» у міжнародному та 

національному законодавстві. 

Категорія «цінність» відображає суб’єктивний зміст, яким наділяється 

об’єкт. В свою чергу, для набуття статусу цінності, певний об’єкт повинен мати 

для когось певний сенс (зміст), а також повинен бути зафіксований у будь-якій 

формі [228, с. 110]. Виходячи з законодавства про культуру, об’єктом, який 

може набути статусу цінності є культурні блага, тобто товари та послуги, що 

виробляються в процесі провадження діяльності у сфері культури для 

задоволення культурних потреб громадян (книги, художні альбоми, 

аудіовізуальні твори та їх демонстрування, аудіопродукція (музичні 

звукозаписи), твори та документи на новітніх носіях інформації, вироби 

художніх промислів, театральні та циркові вистави, концерти, культурно-

освітні послуги тощо) [169].  

При цьому, вказані культурні блага можуть набути статусу «цінності», а 

згодом і статус «національного надбання» (під яким розуміються сукупність 

унікальних культурних цінностей, об’єктів культурної спадщини, що мають 

виняткове історичне значення для формування культурного простору України), 

а можуть і не набути. Таким чином, усі культурні цінності є культурними 

благами, проте не всі культурні блага є культурними цінностями. 

Визначення терміну «культурні цінності» зустрічається в ряді 

міжнародних та національних нормативно-правових актів, які суттєво 

відрізняються за змістом. 

Так, у Статуті Міжурядового комітету зі сприяння поверненню 

культурних цінностей країнам їх походження або їх реституції в разі 

незаконного привласнення від 24.10.1978 р. «культурними цінностями» 

вважаються історичні та етнографічні об'єкти й документи, в тому числі  

рукописи, твори образотворчого й декоративного мистецтва, палеонтологічні та 

археологічні знахідки, зоологічні, ботанічні й мінералогічні експонати [214]. 

Натомість відповідно до Угоди про вивезення та ввезення культурних 

цінностей між СНД, Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Молдова, 
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Російська Федерація, Таджикистан, Україна від 28.09.2001 р. «культурні 

цінності» — цінності релігійного або світського характеру чи їхні колекції, які 

розглядаються кожною з держав Сторін як такі, що мають значення для історії, 

культури, мистецтва, науки та підпадають під дію законодавства держав Сторін 

про вивезення і ввезення культурних цінностей [223]. 

В розумінні Конвенції про захист культурних цінностей у випадку 

збройного конфлікту «культурними цінностями» вважаються незалежно від їх 

походження та власника:  

А) цінності, рухомі чи нерухомі, які мають велике значення для 

культурної спадщини кожного народу, такі як пам'ятники архітектури, 

мистецтва або історії, релігійні або світські, архітектурні ансамблі, визначені як 

такі, що представляють історичний або художній інтерес, твори мистецтва, 

рукописи, книги, інші предмети художнього, історичного чи археологічного 

значення, а також наукові колекції або важливі колекції книг, архівних 

матеріалів або репродукцій цінностей, зазначених вище; 

Б) будівлі, головним і дійсним призначенням яких є збереження або 

експонування рухомих культурних цінностей, зазначених у пункті (a), такі як 

музеї, великі бібліотеки, сховища архівів, а також укриття, призначені для 

збереження в разі збройного конфлікту рухомих культурних цінностей, 

зазначених у пункті (a); 

C) центри, в яких є значна кількість культурних цінностей, зазначених у 

пунктах (a) і (b), так звані «центри зосередження культурних цінностей» [78]. 

Дещо схоже визначення поняття «культурні цінності» наводиться в 

Інструкції про порядок виконання норм міжнародного гуманітарного права у 

Збройних Силах України, затвердженої наказом Міноборони України від 

23.03.2017 № 164, а саме, - як об’єкти, що мають велике значення для 

культурної спадщини народів і відіграють важливу роль у духовному житті 

людей (пам’ятники архітектури та історії, твори мистецтва, релігійні або 

світські пам’ятники, археологічні об’єкти, музеї, бібліотеки, архіви, театри 

тощо). Поряд з цим, у вищезазначеній інструкції регламентовано, що 

культурним цінностям, які мають виняткове значення, надається спеціальний 
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захист. Число таких об’єктів обмежене і вони заносяться в Міжнародний реєстр 

культурних цінностей, які знаходяться під спеціальним захистом [56]. 

Однак, відразу відмітимо що вищенаведене поняття є дещо загальним, 

оскільки критерії «важливе значення» та «важлива роль» не можна визначити 

як такі, що є достатніми для віднесення того чи іншого об’єкту до категорії 

культурних цінностей. 

У Законі України «Про вивезення, ввезення та повернення культурних 

цінностей» під поняттям «культурні цінності» слід розуміти об'єкти 

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

та наукове значення і підлягають збереженню, відтворенню та охороні 

відповідно до законодавства України. При цьому, дане визначення містить 

чіткий перелік предметів віднесених до культурних цінностей, який буде 

зазначено нижче під час класифікації культурних цінностей із посиланням на 

цей закон [136]. 

Схожі визначення «культурні цінності» наведено у Порядку проведення 

державної експертизи культурних цінностей та розмірів плати за її проведення, 

затвердженого постановою КМУ від 26.08.2003р. № 1343 де під цим терміном 

слід розуміти визначені у ст. 1 Закону України «Про вивезення, ввезення та 

повернення культурних цінностей» [136] об'єкти матеріальної та духовної 

культури, що мають художнє, історичне, етнографічне та наукове значення і 

підлягають збереженню, відтворенню та охороні відповідно до законодавства 

[129]; а також МК України, де під поняттям «культурні цінності» розуміються 

об’єкти матеріальної та духовної культури, що мають художнє, історичне, 

етнографічне та наукове значення і підлягають збереженню, відтворенню та 

охороні відповідно до законодавства України [107]. 

Шимоня І.В. вказує на те, що існуючі нормативні акти містять 

недостатньо чітке формулювання та розмежування понять «історична» та 

«культурна цінність». Тому у більшості випадків для правильного визначення 

статусу предмета необхідна допомога компетентного фахівця. На думку 

науковця, проведення повного обліку й маркування особливо цінних предметів 

культурного надбання незалежно від місця їх зберігання, у сучасних 
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українських реаліях досить важко, що обумовлено відсутністю в чинному 

законодавстві поняття «особливо цінні предмети культурного надбання». 

Цілком обґрунтованими є пропозиції автора про необхідність законодавчо 

закріпити поділ культурних цінностей залежно від ступеня їх цінності, 

визначивши критерії для встановлення ступеня такої цінності, а також 

уповноважений орган, який буде безпосередньо здійснювати такий облік і 

оцінку [234]. 

Вищенаведене дає можливість зробити висновок про відсутність в 

міжнародному та національному законодавстві єдиного підходу до визначення 

поняття «культурні цінності» та необхідність його уніфікації в залежності від 

сфери відносин, де воно використовується [12]. 

Культурні цінності одночасно можуть мати декілька статусів, наприклад 

об’єкту права інтелектуальної власності, валюти, зброї, підакцизного товару, 

що відповідно засвідчує поширення дії додаткового правового режиму відносно  

такого об’єкту  митного контролю.  

До обєктів інтелектуальної вланості віднесено: літературні та художні 

твори; комп’ютерні програми; компіляції даних (бази даних); виконання; 

фонограми, відеограми, передачі (програми) організацій мовлення; наукові 

відкриття; винаходи, корисні моделі, промислові зразки; компонування 

напівпровідникових виробів; раціоналізаторські пропозиції; сорти рослин, 

породи тварин; комерційні (фірмові) найменування, торговельні марки (знаки 

для товарів і послуг), географічні зазначення; комерційні таємниці (ст. 420 ЦК 

України) [233].   

В свою чергу монети можна умовно детермінувати на три групи: 

1) валютні цінності (готівка і банківські метали), порядок переміщення яких 

через митний кордон України регулюється Інструкцією № 148; 2) культурні 

цінності, умови переміщення яких через митний кордон України визначено 

законами; 3) інші монети (предмети колекціонування, що не мають культурної 

цінності, у тому числі виготовлені з дорогоцінних металів), митне оформлення 

яких здійснюється на загальних підставах, установлених статтями 371, 374 МК 

України. 
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Згідно з УКТ ЗЕД монети можна класифікувати на: 1) монети (крім 

золотих), які не можуть бути законним платіжним засобом (7118 10 00 00); 

2) інші монети (7118 90 00 00); 3) предмети колекціонування, що становлять 

нумізматичний інтерес (9705 00 00 00) [28]. 

Визначення поняття культурних цінностей дозволяє окреслити можливі 

підходи до їх класифікації. Поняття «класифікація» походить від латинського 

classis - розряд, клас. Латинський корінь визначає «квінтесенцію» цього 

поняття, його найістотніше, найсуттєвіше значення: поділ предметів певної 

сукупності за спільними ознаками з утворенням системи класів цієї сукупності. 

Отже, під класифікацією розуміють систему підпорядкованих за певною 

ознакою понять (класів) у певній галузі знань або діяльності людини, 

використовувану як засіб для встановлення взаємозв’язків між цими поняттями 

(класами). Будуючи таку систему підпорядкованих понять, використовують 

певні спільні ознаки, притаманні цим поняттям. Вони називаються ознаками 

класифікації і відіграють вирішальну роль в отриманні результату класифікації. 

Таким чином класифікація може бути використана задля отримання інформації 

щодо різнобічної характеристики предмета дослідження – у нашому випадку це 

культурні цінності. 

Поняття «культурні цінності», яке міститься в МК України співпадає з 

поняттям, якого використано у Законі України «Про вивезення, ввезення та 

повернення культурних цінностей» [136]. Крім того, ст. 1 Законі України «Про 

вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей» як вже заначалось 

вище деталізовано перелік культурних цінностей шляхом виокремлення 

наступних видів:  

оригінальні художні твори живопису, графіки та скульптури, художні 

композиції та монтажі з будь-яких матеріалів, твори декоративно-прикладного і 

традиційного народного мистецтва;  

предмети, пов’язані з історичними подіями, розвитком суспільства та 

держави, історією науки і культури, а також такі, що стосуються життя та 

діяльності видатних діячів держави, політичних партій, громадських і 

релігійних організацій, науки, культури та мистецтва;  
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предмети музейного значення, знайдені під час археологічних розкопок; 

складові частини та фрагменти архітектурних, історичних, художніх пам’яток і 

пам’яток монументального мистецтва;  

старовинні книги та інші видання, що становлять історичну, художню, 

наукову та літературну цінність, окремо чи в колекції;  

манускрипти та інкунабули, стародруки, архівні документи, включаючи 

кіно-, фото- і фонодокументи, окремо чи в колекції;  

унікальні та рідкісні музичні інструменти; різноманітні види зброї, що 

має художню, історичну, етнографічну та наукову цінність;  

рідкісні поштові марки, інші філателістичні матеріали, окремо чи в 

колекції;  

рідкісні монети, ордени, медалі, печатки та інші предмети 

колекціонування;  

зоологічні колекції, що становлять наукову, культурно-освітню, 

навчально-виховну або естетичну цінність;  

рідкісні колекції та зразки флори і фауни, мінералогії, анатомії та 

палеонтології;  

родинні цінності – культурні цінності, що мають характер особистих або 

родинних предметів [136].  

Вказаний перелік є виключним та не передбачає можливості доповнення. 

Проте, для цілей митного законодавства використовується лише загальне 

визначення, яке міститься в МК України. Необхідно зауважити, що у цьому 

визначенні до культурних цінностей віднесено виключно об’єкти матеріального 

світу, які мають культурну цінність, тобто рухомі культурні цінності. Вперше 

поняття «рухомі культурні цінності» використано у Рекомендації ЮНЕСКО 

про охорону рухомих культурних цінностей, до яких віднесено всі рухомі 

цінності, які є виявом або свідоцтвом творчості людини чи еволюції природи та 

які мають археологічну, історичну, художню, наукову чи технічну цінність, 

зокрема такі категорії предметів, а саме: 

- знахідки внаслідок наземних і підводних археологічних досліджень та 

розкопок;  
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- предмети старовини, наприклад, гончарні вироби, написи, монети, 

печатки, коштовності, зброя і предмети з поховань, зокрема мумії;  

- елементи історичних пам’яток, що зазнали роздроблення;  

- антропологічні та етнологічні матеріали;  

- історичні цінності, яких може бути пов’язано з історією природничих 

наук і техніки, воєнною та суспільною історією, а також із життям народів і 

національних керівників, мислителів, учених і діячів мистецтва та важливими 

національними подіями;  

- художні цінності, що утворюють складну групу, елементами якої є 

твори живопису і малюнки повністю  ручної роботи на будь-якій основі та з 

будь-яких матеріалів, оригінальні естампи, афіші та фотографії як види  

оригінальної творчості, оригінальні художні підбірки й монтажі з будь-яких 

матеріалів, скульптурні твори з будь-яких матеріалів, твори ужиткового 

мистецтва з таких матеріалів, як скло, кераміка, метал, дерево тощо;  

- манускрипти та інкунабули, кодекси, книги, документи чи  

видання, що становлять особливий інтерес;  

- предмети, що становлять інтерес з точки зору нумізматики (медалі та 

монети) або філателії; 

- архівні документи, включаючи записи текстів, мали та інші  

картографічні матеріали, фотографії, кінофільми, звукозаписи та документи, що 

читаються машинами; 

- меблі, гобелени, килими, костюми та музичні інструменти; 

- зоологічні, ботанічні та геологічні зразки [193]. 

Можна константувати, що поняття «культурні цінності» 

використовується у різних сферах суспільних відносин від чого різниться його 

змістовне наповнення. У значенні митного законодавства, культурні цінності є 

різновидом товарів, для яких є характерними ряд специфічних ознак, що 

опосередковують особливості їх переміщення через митний кордон України. 

Крім віднесення культурних цінностей до товарів, МК України визначено, що 

під ними розуміються об’єкти матеріальної та духовної культури, що мають 

художнє, історичне, етнографічне та наукове значення і підлягають 
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збереженню, відтворенню та, які охороні відповідно до законодавства України 

[107]. 

Оскільки підхід щодо класифікації культурних цінностей для цілей 

митного регулювання використано та адаптовано в українському законодавстві 

у Законі України «Про вивезення, ввезення та повернення культурних 

цінностей», а також те, що митному контролю підлягають не усі культурні 

цінності ваважємо, що визначення поняття «культурні цінності», наведене в 

МКУкраїни необхідно доопрацювати для митних цілей. У зв’язку з чим, 

пропонується абз. 18 ч. 1 ст. 4 МК України викласти в новій редакції, 

зазначивши, що «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». 

Окрім цього, вважаємо, не досить доречним посилання в тексті МК 

Укарїни, зокрема ст. 374 на коди УКТЗЕД культурних цінностей, які 

підлягають письмову декларуванню та відповідно звільняються від 

оподаткування. Оскільки заначене викликає необхідність звернення до інших 

нормативно-проаових актів з метою пошуку конкретного виду культриних 

цінностей. 

У зв’язку з чим пропонуємо замість кодів УКТЗЕД, в ст. 374 МК Укарїни 

вказати відповідні види культурних цінностей, що сприятиме кращому 

правозастосуванню положень МК України. 

Безумовно позитивного значення, що є актуальним по теперішній час має 

опис можливих культурних цінностей, який надано в Рекомендації ЮНЕСКО 

про охорону рухомих культурних цінностей. Крім того, вказаний міжнародний 

документ передбачає певні рекомендації щодо переміщення через митний 

кордон культурних цінностей.  

Наприклад, держави покликано здійснити заходи із спрощення 

адміністративних формальностей, пов’язаних з законним перевезенням 

культурних цінностей, і сприяння відповідному маркуванню упаковок, що 
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містять культурні цінності; охорони культурних цінностей, що перевозяться 

транзитом або тимчасово ввозяться з метою культурних обмінів і сприяти 

швидкому влагодженню митних формальностей у відповідних приміщеннях, 

котрі слід розташовувати поблизу і, по змозі, в приміщенні зацікавленої 

установи, та стежити за тим, щоби ці митні формальності здійснювалися з усіма 

необхідними пересторогами тощо [193].  

Уявляється доцільним звернення уваги на класифікацію культурних 

цінностей в залежності від їх знаходження на території України та правових 

підстав для цього. Відповідно культурні цінності можуть бути класифікованими 

на: 

- ті, яких створено на території України громадянами України, 

іноземцями чи особами без громадянства, які постійно проживають або 

проживали на території України;  

- ті, яких виявлено на території України; 

- ті, яких ввезено на територію України на підставі: придбання  

анархеологічними, археографічними, етнографічними, науково природничими 

та іншими експедиціями за згодою відповідних органів країни походження цих 

цінностей; придбання в результаті добровільного обміну; отримання в дарунок 

або законного придбання за згодою відповідних органів країни походження цих 

цінностей; переміщення на територію України внаслідок Другої світової війни 

в якості часткової компенсації за заподіяні окупантами збитки; 

- ті, що перебувають за межами території України внаслідок: незаконного 

вивезення; евакуювання під час війн та збройних конфліктів та, які не були 

повернуті назад; тимчасово вивезені з території України і не повернуті [136]. 

Митні формальності щодо культурних цінностей будуть різниться не 

лише від того, яке у них походження, але й від напрямку переміщення. 

Відповідно, можна виділити: культурні цінності, які ввозяться в Україну; 

культурні цінності, які вивозяться з України.  

При цьому, є декілька варіацій статусу культурних цінностей під час їх 

вивезення:  

1) ті що не підлягають вивезенню за будь-яких умов;  
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3) ті, що можуть бути вивезені, але з дотримання сукупності 

адміністративних формальностей;  

3) ті, що можуть бути тимчасово вивезені.  

В першому випадку, 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. До Національного архівного фонду 

можуть бути внесені культурні цінності у формі архівного документа (мається 

на увазі документ незалежно від його виду, матеріального носія інформації, 

місця, часу створення і місця зберігання та форми власності на нього, що 

припинив виконувати функції, для яких був створений, але зберігається або 

підлягає зберіганню з огляду на значущість для особи, суспільства чи держави 

або цінність для власника також як об’єкт рухомого майна), культурна цінність 

якого визнана відповідною експертизою та який підлягає державному обліку і 

зберіганню. 

Щодо культурних цінностей, яких може бути внесено до Музейного 

фонду України, то це ті з них, культурна цінність, якість або особливі ознаки 

яких роблять необхідним для суспільства їх збереження, вивчення та публічне 

представлення. Вказані музейні предмети можуть бути сформовані у музейні 

колекції, музейні зібрання, які або постійно зберігаються на території України, 

незалежно від їх походження та форм власності, або знаходяться за межами 

України і є власністю України або відповідно до міжнародних договорів 

підлягають поверненню в Україну. 

У другому випадку, мова йде про культурні цінності, які можуть бути 

вивезені. В переважній більшості для того, щоб було можливим вивезення 

культурних цінностей, необхідним є проходження ряду адміністративних 

процедур (наприклад, подання клопотання про право на вивезення культурних 

цінностей, проходження експертизи, отримання дозволу на вивезення). Винятки 

становлять ті культурні цінності, які є родинними цінностями, та які не 

перебувають на постійному зберіганні в державних музеях, установах, 

бібліотеках та інших державних сховищах культурних цінностей;  особисті 
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нагороди, на які є орденські книжки або нагородні посвідчення у разі переїзду 

громадян на постійне місце проживання до інших держав тощо [5]. 

Відносно тимчасового вивезення культурних цінностей, то для нього 

також є характерним ряд адміністративних формальностей. При цьому, 

вагомого значення мають підстави переміщення, наприклад, для проведення 

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

концертною та іншою артистичною діяльністю тощо. Як наслідок, 

нормативною підставою для вивезення є свідоцтво на право тимчасового 

вивезення культурних цінностей [13]. 

Більш детально підстави та порядок переміщення окремих видів 

культурних цінностей буде розкрито у підрозділі 2.1 дисертації. 

Відмінності між культурними цінностями полягають не лише в способі їх 

створення та відображення в об’єктах матеріального світу, але й від значення 

для культури конкретної держави. Внаслідок специфічних ознак, одні культурні 

цінності можуть бути вивезеними з України постійно або тимчасово, а інші – не 

підлягають вивезенню в жодному випадку. В свою чергу, митні формальності 

щодо культурних цінностей будуть різниться залежно від напрямку 

переміщення. Відповідно, можна виділити: культурні цінності, які ввозяться в 

Україну; культурні цінності, які вивозяться з України.  

В цій частин дисертації вказано, що  поняття «культурні цінності» 

використовується у різних сферах суспільних відносин, що зумовлює його різне 

змістове наповнення. З погляду митного законодавства культурні цінності є 

різновидом товарів, для яких характерна низка специфічних ознак, що 

опосередковують особливості їх переміщення через митний кордон України. 

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». 

Культурні цінності можуть набувати одночасно й інших правових 

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



70 

«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 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. 

 

Висновки до розділу 1 

Підсумовуючи результати початкового наукового пошуку, зупинимося на 

головних теоретичних здобутках першого розділу. 

1. Проаналізовано наукові джерела, у яких автори висвітлювали окремі 

аспекти переміщення культурних цінностей через митний кордон України. 

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. 

2. 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. 

3. Запропоновано декілька класифікацій культурних цінностей. Зокрема, 

залежно від правових підстав місцезнаходження культурних цінностей їх 

можна детермінувати на:  



71 

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:  

- на підставі придбання археологічними, археографічними, 

етнографічними, науково природничими та іншими експедиціями за згодою 

відповідних органів країни походження цих цінностей;  

- придбання в результаті добровільного обміну або за згодою відповідних 

органів країни походження культурних цінностей;  

- отримання в дарунок;  

- переміщення на територію України внаслідок Другої світової війни як 

часткової компенсації за заподіяні окупантами збитки;  

4) ті, що перебувають за межами території України 

внаслідок: незаконного вивезення; евакуації під час війн та збройних 

конфліктів; не повернення назад (в тому числі у зв’язку з порушенням 

зобов’язань про тимчасове вивезення з території України). 
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РОЗДІЛ 2. ПОРЯДОК ПЕРЕМІЩЕННЯ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН 

УКРАЇНИ КУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ 

 

2.1. Підстави та способи переміщення через митний кордон України 

культурних цінностей 

 

 

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. 

При цьому видається важливим дослідження підстав та способів 

переміщення через митний кордон України культурних цінностей. 

Підстави переміщення через митний кордон України культурних 

цінностей визначено такими основними нормативно-правовими актами як: МК 

України [107], Закон України «Про вивезення, ввезення та повернення 

культурних цінностей: Закон України» [136], Інструкція про порядок 

оформлення права на вивезення, тимчасове вивезення культурних цінностей та  

контролю за їх переміщенням через державний кордон України, затверджена 

наказом наказ Міністерства культури і мистецтв України № 258 від 22.04.2002 

р. [62], Порядок проведення державної експертизи культурних цінностей та 

розмірів плати за її проведення, затверджений постановою Кабінету Міністрів 

України № 1343 від 26.08.2003 р. [129] та інші. 

При цьому, чинне законодавство не містить визначення поняття 

«підстави переміщення через митний кордон України культурних цінностей». У 

різних тлумачних словниках надається визначення терміну «підстава», який 

означає: те головне, на чому базується, основується що-небудь [206];  на 

підставі чого - виходячи з чого-небудь, спираючись на щось [205]. 

З метою врегулювання питання переміщення культурних цінностей через 

державний кордон України наказом Міністерства культури і мистецтв України 
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від 22.04.2002 р. № 258 затверджено Інструкцію про порядок оформлення права 

на вивезення, тимчасове вивезення культурних цінностей та контролю за їх 

переміщенням через державний кордон України, згідно якої визначено, що 

переміщення культурних цінностей через державний кордон України є: 

1) ввезення (тимчасове ввезення); 2) вивезення (тимчасове вивезення), в тому 

числі шляхом пересилання в міжнародних поштових відправленнях, 

юридичними чи фізичними особами через митний кордон України культурних 

цінностей або 3) їх транзит через територію України [62]. 

З огляду на зазначене підставами переміщення через митний кордон 

України культурних цінностей пропонуємо розглядати як 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. 

Порядок переміщення кулультурних цінностей доцільно розглядати в 

залежності від напрямку (виду) переміщення кулуьтрних цінностей, оскільки їм 

притаманні відповідні особливості, зумовлені окремими підставами та 

порядком дій. 

Так, ввезення в Україну культурних цінностей можна розглядати як 

фактичне переміщення юридичними чи фізичними особами з будь-якою метою 

через митний кордон України культурних цінностей з території іноземної 

держави в Україну без зобов'язання їх зворотного вивезення з України. 

Навідмінно від попереднього терміну, тимчасове ввезення з України 

культурних цінностей обумовлене угодою переміщення юридичними чи 

фізичними особами з будь-якою законною метою через митний кордон України 

культурних цінностей з території іноземної держави в Україну із зобов'язанням 

їх зворотного вивезення з території України в обумовлений угодою термін. 

Що стосується визначення терміну «вивезення з України культурних 

цінностей» під ним слід розуміти  фактичне переміщення юридичними чи 

фізичними особами з будь-якою метою через митний кордон України 
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культурних цінностей з території України без зобов'язання їх зворотного 

ввезення в Україну. 

Натомість термін «тимчасове вивезення з України культурних цінностей» 

означає обумовлене угодою переміщення юридичними чи фізичними особами з 

будь-якою законною метою через митний кордон України культурних 

цінностей з території України із зобов'язанням їх зворотного ввезення в 

Україну в обумовлений угодою термін. 

З метою тимчасового вивезення культурних цінностей власник або 

уповноважена ним особа подає до Міністерства культури та інформаційної 

політики України відповідне клопотання, до якого додаються:  

1) копія угоди з приймаючою стороною про мету, гарантії надійного 

зберігання та повернення культурних цінностей в обумовлений угодою строк, 

засвідчена посадовою особою центрального органу виконавчої влади, що 

реалізує державну політику у сфері вивезення, ввезення та повернення 

культурних цінностей, або нотаріально;  

2) документ про страхування культурних цінностей, що тимчасово 

вивозяться, із забезпеченням усіх випадків страхового ризику або документ про 

державні гарантії фінансового покриття будь-якого ризику, виданий країною, 

яка приймає культурні цінності;  

3) документ, що підтверджує право власності на культурні цінності; 

4) висновок державної експертизи. 

Особі може бути відмовлено у видачі свідоцтва на право тимчасового 

вивезення культурних цінностей якщо: 

 належним чином не підтверджено наявність гарантій щодо забезпечення 

надійного зберігання та повернення культурних цінностей в обумовлений 

угодою термін; 

 заявлені для тимчасового вивезення культурні цінності в такому стані, 

що не можна змінювати умови їх зберігання; 

культурні цінності є предметом судовог спору щодо права власності на 

них; 
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 страхова вартість культурних цінностей, не відповідає їх реальній 

вартості; 

 культурні цінності перебувають в розшуку; 

у державі, до якої передбачено здійснити тимчасове вивезення 

культурних цінностей, сталося стихійне лихо, виникли збройні конфлікти, 

введено надзвичайний стан або існують інші обставини, що перешкоджають 

забезпеченню надійного зберігання і поверненню культурних цінностей, які 

тимчасово вивозяться в цю державу [136]. 

Ще одним видом переміщення культурних цінностей є їх транзит, тобто 

переміщення будь-якими законними способами з будь-якою метою культурних 

цінностей з території однієї іноземної держави на територію іншої іноземної 

держави через територію України без використання цих культурних цінностей 

на території України [136]. 

В залежності від виду переміщення культурних цінностей влаником 

обирається митний режим, який відповідає меті їхнього переміщення (зокрема, 

митніий режим імпорту, експорту, тимчасового ввезення, тимчасового 

вивезення та транзиту). Від обраного митного режиму буде залежати обсяг 

необхідних митних формальностей, вжиття яких обумовлено відповідним 

видом режиму.  

Митним режимам присвячений розділ V МК України та ряд підзаконних 

нормативно-праових актів [107]. 

В даному підрозділі зупинемось в основному на дослідженні 

особливостей, притаманних переміщенню культурних цінностей через митний 

кордон України. 

При цьому для кращого розуміння обраної теми дослідження висвітлимо 

загальні аспекти митного оформлення товарів за окремими митними режимами. 

Так, за загальним порядоком у разі тимчасового ввезення/вивезення 

товарів для митного оформлення подаються такі документи: митна декларація 

(далі  МД), книжка А.Т.А. або інший документ, передбачений законодавством 

України з питань державної митної справи.  
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За заявою особи, яка переміщує товари може бути надано дозвіл на 

неодноразове переміщення через митний кордон України товарів протягом 

строку дії митного режиму тимчасового ввезення/вивезення. 

Ще однією вимогою до режимів тимчасового ввезення/вивезення товарів 

є обрання відповідно до статті 326 МК України засобів ідентифікації товарів, з 

урахуванням індивідуальних характеристик та особливостей товарів. Так, 

забезпечення ідентифікації товарів здійснюється шляхом накладення митних 

забезпечень (одноразових номерних запірно-пломбових пристроїв, пломб, 

печаток, голографічних міток, нанесення цифрового, літерного чи іншого 

маркування, ідентифікаційних знаків, проставляння штампів, взяття проб і 

зразків, складання опису товарів, транспортних засобів комерційного 

призначення, креслень, масштабних зображень, виготовлення фотографій, 

ілюстрацій, використання товаросупровідної документації тощо); або 

використання:  маркування (у тому числі у вигляді мікро- або інших 

електронних пристроїв, або серійних номерів, проставлених на товарах або їх 

частинах виробником, інших комерційних способів ідентифікації;  експортних  

(імпортних) сертифікатів;  копій документів, на підставі яких митним органом 

було здійснено випуск товарів у попередній митний режим і які дають 

можливість однозначно ідентифікувати товари;  інших подібних документів 

[107]. 

Інформація про ідентифікаційні ознаки товарів та/або застосовані засоби 

ідентифікації повинні бути внесені до МД або книжки А.Т.А., або іншого 

документа, передбаченого законодавством України з питань митної справи. 

Загальний строк тимчасового ввезення/вивезення товарів не повинен 

перевищувати трьох років з дати поміщення товарів у митні режими 

тимчасового ввезення/вивезення. 

Митне законодавство передбачає можливість передачі права 

використання митних режимів тимчасового ввезення/вивезення за наявності 

відповідних підстав та в установленому порядку. 

Що стосується транзиту, слід сказати, що в цей митний режим можуть 

бути поміщені будь-які товари, крім заборонених законодавством для ввезення 
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та/або транзиту через митну територію України. Для поміщення товарів у 

митний режим транзиту митному органу подаються:  

 МД, у тому числі попередня митна декларація. Для декларування товарів, 

що не є підакцизними, залежно від виду транспорту замість митної декларації 

може використовуватися авіаційна вантажна накладна (Air Waybill); 

коносамент (Bill of Lading); накладна УМВС (СМГС), накладна ЦIМ (СIМ), 

накладна ЦIМ/УМВС (ЦИМ/СМГС, CIM/SMGS), книжка МДП (Carnet TIR); 

книжка А.Т.А.; книжка CPD; документ, передбачений міжнародними 

договорами; або ін.;  

 товарно-транспортний документ на перевезення та рахунок-фактуру 

(інвойс) або інший документ, який визначає вартість товару; 

 дозвільний документ на транзит через митну територію України, який 

видається відповідними уповноваженими органами (надається тільки у 

випадках, визначених законодавством); 

 забезпечити виконання зобов’язання із сплати митних платежів (якщо 

таке зобов’язання виникає для відповідного виду товару). 

Строки транзитних перевезень різняться від виду транспорту. Наприклад 

для автомобільного транспорту - 10 діб (у разі переміщення в зоні діяльності 

однієї митниці - 5 діб); 2) для залізничного транспорту - 28 діб; 3) для 

авіаційного транспорту - 5 діб; 4) для морського та річкового транспорту - 20 

діб [107].  

Важливо заначити, що тимчасове переміщення культурних цінностей 

через митний кордон (тимчасове везення чи вивезення) передбачає 

зобов’язання особи, яка їх переміщує щодо зворотнього вивезення або 

повернення в обумовлений угодою термін. 

Харакетризуючи далі види переміщення культурних цінностей, слід 

відзначити, що в законодавстві зустрічається ще один самостійний вид 

переміщення  «повернення культурних цінностей», який є сукупністю дій, 

пов'язаних із ввезенням на територію України чи вивезенням із території 

України на території інших держав культурних цінностей відповідно до позовів 



78 

і звернень України, інших держав, їх уповноважених органів, рішень судів 

України або іноземних держав [136]. 

Слід заначити, що порядок переміщення культурних цінностей через 

митний кордон України детермінується рядом вимог. В першу чергу, це 

стосується обмежень та заборони до переміщення окремих видів культурних 

цінностей. 

В підрозділі 1.3 дисертації наводились класифікації культурних 

цінностей. В даному випадку зупинемось на більш детальній характеристиці 

окремих категорій культурних цінностей та умов їхнього переміщення, 

зокрема: тих що: 1) не підлягають вивезенню за будь-яких умов; 2) ті, щодо 

яких законом встановлено обмеження у переміщенні через митний кордон 

України; 3) культурні цінності, які підлягають поверненню в Україну; 

4)  культурні цінності, які можна вивозити без отримання дозволу. 

Так, першу категорію культурних цінностей складають ті, що не 

підлягають вивезенню за будь-яких умов (тобто, вивезення яких заборонено). 

Перелік культурних цінностей, що не підлягають вивезенню наведено в 

ст. 14 Законі України «Про вивезення, ввезення та повернення культурних 

цінностей» [136] та продубльовано в Інструкції про порядок оформлення права 

на вивезення, тимчасове вивезення культурних цінностей та контролю за їх 

переміщенням через державний кордон України, затвердженої наказом 

Міністерства культури і мистецтв України № 258 від 22.04.2002 р. [62]. В цей 

прелік віднесено: 1) культурні цінності, що занесені до Державного реєстру 

національного культурного надбання; 2) культурні цінності, що включені до 

Національного архівного фонду; 3) культурні цінності, що включені до 

Музейного фонду України [62]. 

Разом з цим, слід заначити що цей перелік не є вичерпний та може бути 

доповнений, оскільки в інших статтях Закону України «Про вивезення, 

ввезення та повернення культурних цінностей» зазначено, що забороняється 

вивезення культурних цінностей без свідоцтва на право вивезення (тимчасового 

вивезення) культурних цінностей, а також тих відносно яких оголошено 
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розшук. Такі культурні цінності підлягають вилученню митними органами з 

метою повернення їх у встановленому порядку власнику [136]. 

Зазначене свідчить, що культурні цінності, без свідоцтва на право 

вивезення культурних цінностей, а також ті, що перебувають у розшуку також 

заборонені до вивезення. 

Таким чином, вважаємо за необхідне формування єдиного переліку 

культурних цінностей, на які законом встановлено заборону вивезення, до 

якого слід віднести: 1) культурні цінності, занесені до Державного реєстру 

національного культурного надбання; 2) культурні цінності, включені до 

Національного архівного фонду; 3) культурні цінності, включені до Музейного 

фонду України; 4) культурні цінності, що перебувають у розшуку; 5) культурні 

цінності без свідоцтва на право вивезення (тимчасового вивезення). 

У зв’язку з чим пропонується внести відповідні зміни до Закону України 

«Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей» [136] та 

Інструкції про порядок оформлення права на вивезення, тимчасове вивезення 

культурних цінностей та контролю за їх переміщенням через державний кордон 

України, затвердженої наказом Міністерства культури і мистецтв України 

№ 258 від 22.04.2002 р. [62]. 

Другу категорію культурних цінностей складають ті, щодо яких законом 

встановлено обмеження у переміщенні через митний кордон України.  

В розумінні митного законодавства обмеження щодо переміщення окремих 

товарів через митний кордон України можна розуміти як здійснення митними 

органами пропуску окремих видів товарів через митний кордон України та/або 

їх випуск на підставі отриманих від державних органів, інших установ та 

організацій, відповідних дозвільних документів та/або відомостей про 

включення (виключення) товару до (з) відповідного реєстру,які підтверджують 

дотримання встановлених обмежень щодо переміщення таких товарів через 

митний кордон України, якщо використання таких дозвільних документів 

та/або відомостей для здійснення митних формальностей передбачено законами 

України. 
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Така інформація надається уповноваженими на здійснення дозвільних або 

контрольних функцій органами з використанням механізму "єдиного вікна" у 

формі електронних документів, засвідчених електронним цифровим підписом. 

У випадках, передбачених МК України, для здійснення митних формальностей 

можуть використовуватися паперові примірники таких документів, надані 

декларантом або уповноваженою ним особою [107]. 

Перелік культурних цінностей щодо яких законом встановлено обмеження 

у переміщенні через митний кордон України визначено у додатку 5 до 

постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліків товарів, на 

які встановлено обмеження щодо переміщення через митний кордон України» 

від 21.05.2012 р. № 436, який включає: 

1) 9701 - код УКТЗЕД -картини, малюнки та пастелі, повністю виконані 

вручну, за винятком малюнків товарної позиції 4906 та інших готових виробів, 

розмальованих або декорованих вручну; колажі та аналогічні декоративні 

зображення; 

2) 9702 00 00 00 - код УКТЗЕД - оригінали гравюр, естампів та 

літографій; 

3) 9703 00 00 00 - код УКТЗЕД - оригінали скульптур і статуеток з будь-

якого матеріалу; 

4) 9704 00 00 00 - код УКТЗЕД - марки поштові або гербові, знаки 

поштової оплати гашені, у тому числі першого дня гашення, поштові 

канцелярські предмети (гербовий папір) та подібні предмети, використані або 

невикористані, за винятком товарів товарної позиції 4907; 

5) 9705 00 00 00 - код УКТЗЕД - Колекції та предмети колекціонування із 

зоології, ботаніки, мінералогії, анатомії або такі, що становлять історичний, 

археологічний, палеонтологічний, етнографічний чи нумізматичний інтерес; 

6) 9706 00 00 00 -код УКТЗЕД -предмети антикваріату віком понад 100 

років. 

Разом з цим в примітках до додатку 5 постанови Кабінету Міністрів 

України «Про затвердження переліків товарів, на які встановлено обмеження 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/436-2012-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/436-2012-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/436-2012-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/436-2012-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/436-2012-%D0%BF
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щодо переміщення через митний кордон України» від 21.05.2012 р. № 436 

уточнюється, що обмеження не поширюються на: сувенірні вироби, предмети 

культурного і ужиткового призначення серійного і масового виробництва, 

перелік яких встановлюється Мінкультури [155]. В цій частині слід відразу 

наголосити про необіхінсть внесення змін щодо заначення актуальної назви 

міністерства  на Міністерство культури та інформаційної політики.  

Відповідно до ст. 372 МК України тимчасове вивезення (пересилання) 

громадянами-резидентами за межі митної території України культурних 

цінностей здійснюється з поданням відповідних документів, які підтверджують 

право вивезення за межі митної території України культурних цінностей та 

дотримання заборон та/або обмежень згідно із законами України щодо 

тимчасового вивезення таких товарів за межі митної території України 

Відповіднодо ст. 374 МК України культурні цінності за кодами 9701 10 00 

00, 9701 90 00 00, 9702 00 00 00, 9703 00 00 00, 9704 00 00 00, 9705 00 00 00, 

9706 00 00 00 згідно з УКТ ЗЕД, виготовлені 50 і більше років тому, незалежно 

від їх вартості та способу переміщення через митний кордон України, 

підлягають письмовому декларуванню. 

При ввезенні (пересиланні) на митну територію України громадянами 

звільняються від оподаткування митними платежами: культурні цінності за 

кодами 9701 10 00 00, 9701 90 00 00, 9702 00 00 00, 9703 00 00 00, 9704 00 00 00, 

9705 00 00 00, 9706 00 00 00 згідно з УКТ ЗЕД, виготовлені 50 і більше років 

тому [107]. 

Документом, який підтверджує дотримання встановлених обмежень та 

одночасно є основною підставою для 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.  

Відповідно до Угоди про вивезення та ввезення культурних цінностей (2001 

р.) «дозвіл» – це спеціальний документ, форма якого затверджена у 

встановленому законодавством держави відповідної сторони порядку й 

офіційно доведена до відома інших сторін, і який є єдиною підставою для 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/436-2012-%D0%BF
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законного переміщення культурних цінностей через митні й державні кордони 

держав сторін [185]. 

Наявність вимог щодо подання дозвільних документів засвідчує 

притаманність застосування до правовідносин щодо переміщення культурних 

цінностей через митний кордон України заходів нетарифного регулювання. 

Відповідно до МК України заходи нетарифного регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності є 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 та історичної спадщини». Вважаємо, що 

слово «історичної» підлягає виключенню із даного терміну, у зв’язку з тим, що 

воно є складовою поняття «культурна спадщина», у зв’язку з чим пропонується 

внести відповідні зміни в абз. 18 ч. 1 ст. 4 МК України [107]. 

Видача дозволу на право переміщення культурних цінностей є 

процедурою, яка складається із стадій. 

У первинному значенні під «процедурою» розуміється будь-яка тривала, 

послідовна справа, порядок; офіційний порядок дій, виконання, обговорення; 

встановлена послідовність дій для здійснення або оформлення чого-небудь [44]. 

Тобто, процедурою визнається ряд послідовних дій, яких спрямовано на 

досягнення певного результату (оформлення, виконання, здійснення, 

обговорення). Із правової точки зору, процедура – це регламентований нормами 

права порядок дій у сфері правореалізації або регулювання відповідних 

суспільних відносин [13]. 

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. 
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Процедурі видачі свідоцтва на вивезення культурних цінностей 

притаманно ознаки, які є загальним для усіх правових процедур, а саме: 

1) порядок її застосування попередньо визначено, а тому вона є 

передбачуваною;  

2) норми, що визначають процедурну діяльність містяться у сукупності 

нормативно-правових актів різної юридичної сили;  

3) процедурні норми не стосуються внутрішньої сторони реалізації 

матеріальних норм, а лише передбачають зовнішній процес їх здійснення; 

4) нерозривність матеріальних і процедурних норм, що забезпечує 

взаємозалежність правотворчості та правореалізації, теорії та практики тощо 

[27]. 

При цьому, 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) [127]. 

Процедура видачі свідоцтва на вивезення культурних цінностей має 

визначену внутрішню будову – систему різноманітних стадій, розмежованих 

цілями, завданнями та предметом здійснюваних публічною адміністрацією 

управлінських дій. Процедура проходить декілька фаз розвитку, які послідовно 

змінюють одна одну: процедурні дії – етапи – стадії – процедура. У більшості 

стадій можна виокремити наявність певних безпосередніх цілей та завдань, а 

також коло суб’єктів їх здійснення [1]. 

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. 



84 

Характеризуючи першу стадію - подання письмової заяви про видачу 

свідоцтва на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей - 

слід зазначити, що вона передбачає подання до Державної служби контролю 

або до уповноваженого Державної служби контролю письмової заяви у формі 

клопотання про право на вивезення культурних цінностей (далі - клопотання), 

до якого приєднуються:  

1) документ, що посвічує заявника;  

2) документ, що підтверджує право власності заявника на культурні 

цінності;  

3) паспорти на вивезення смичкових інструментів та смичків (тільки для 

смичкових інструментів та смичків);  

4) два примірники переліку культурних цінностей, які переміщуються (у 

разі потреби); 

5) два примірники списків за встановленими додатками (для друкованих 

видань, а також предметів філателії);  

6) по два примірники кольорових фотографій кожної культурної цінності, 

розміром 13 х 18 см - під час вивезення музичних інструментів подаються (крім 

предметів філателії, нумізматики, боністики та фалеристики, надання 

фотографій на які не потрібно);  

7) висновок державної експертизи [62]. 

Щодо надання до клопотання висновку державної експертизи, слід 

вімітити, що ця необхідність зумовлена із тим, що заявлені до вивезення 

культурні цінності підлягають обов'язковій державній експертизі. Порядок 

проведення державної експертизи культурних цінностей та розмірів плати за її 

проведення затверджено постановою Кабінету Міністрів України № 1343 від 

26.08.2003 р. [129] 

Можна говорити про існування різних видів державної експертизи 

культурних цінностей, а саме:  

1) експертиза культурних цінностей заявлених до вивезення; 

2) експертиза культурних цінностей заявлених до тимчасового вивезення; 
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3) експертиза культурних цінностей повернутих в Україну після 

тимчасового вивезення;  

4) експертиза культурних цінностей заявлених вилучених митними або 

правоохоронними органами;  

5) експертиза культурних цінностей конфіскованих за рішенням суду та 

обернених відповідно до закону в дохід держави. 

Важливим видається удосконалення адміністративних формальностей, які 

передують переміщенню через митний кордон України культурних цінностей 

шляхом створення якісної інституційної системи експертизи культурних 

цінностей та підбору професійних експертів у цій сфері. 

Правом на подання клопотання наділений власник культурної цінності. 

Термін подання - не пізніше ніж за місяць до їх вивезення культурних 

цінностей.  

З даного приводу вважаємо за необхідне зазначити, що встановлені 

законодавством вимоги є досить бюрократичними. Окрім цього, не завжди 

особа може завчасно знати про необхідність вивезення культурної цінності, у 

зв’язку з чим, вважаємо за необхідне в цій частині доопрацювати нормативно-

правові акти, скоротивши місячний термін або передбачити винятки з цього 

правила. Окрім слід розширити перелік осіб, які можуть подати відповідне 

клопотання (наприклад доповнити особами, уповноваженими власниками; 

спадкоємцями; особами, до яких на підставі закону перейшло право власності, а 

також ті, що мають право тимчасового користування культурними цінностями).  

Друга стадія - розгляду документів - передбачає перевірку наданих 

документів на їх відповідність вимогам законодавства, підтвердження права 

власності на культурні цінності; а також на предмет наявності підстав для 

надання дозволу на переміщення культурних цінностей або надання відмови.  

Наступна стадія - прийняття рішення - передбачає винесення 

уповноваженою особою належним чином оформленого рішення. Так за 

результатами розгляду поданих документів може бути прийнято рішення: 

1) про можливість вивезення культурних цінностей за межі України і 

видачу свідоцтва;  
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2) про неможливість вивезення культурних цінностей. 

У разі прийняття позитивного рішення на свідоцтві, кожному аркуші 

переліку дозволених до вивезення культурних цінностей та їх фотографіях 

посадова особа Державної служби контролю або уповноважений Державної 

служби контролю проставляє відтиск штампа "Дозволено до вивезення з 

України", а на переліку та фотографіях - номер свідоцтва та дату його видачі, у 

відтиску штампа - підпис. 

У випадках, коли державну експертизу за дорученням Державної служби 

контролю або уповноваженого Державної служби контролю проводив експерт, 

фотографії завіряються підписом цього експерта із зазначенням дати та 

відбитком відповідної печатки установи, що проводила державну експертизу 

[62]. 

Заключна стадія - інформування про результати розгляду заяви 

передбачає доведення до власника інформації про прийняте рішення шляхом 

вручення відповіді та відповідних документів. У разі прийняття позитивного 

рішення - власнику видається один комплект переліку та фотографій 

культурних  цінностей разом із свідоцтвом, яке дійсне упродовж шести місяців 

від дати його видачі [6]. 

В даному випадку важливо наголосити на відсутності унормованого 

порядку інформування власника про результати розгляду клопотання, у зв’язку 

з чим дане питання потребує доопрацювання. 

У разі, якщо особа, яка порушила клопотання про вивезення культурних 

цінностей, відмовляється подати на державну експертизу заявлені до вивезення 

культурні цінності – це розглядається як відмова заявника від їх вивезення. За 

результатами проведеної експертизи заявлених до вивезення культурних 

цінностей, Міністерство культури та інформаційної політики України вносить 

їх до Державного реєстру національного культурного надбання. При цьому такі 

дії здійснюються незалежно від згоди особи, яка порушила клопотання про 

вивезення даних цінностей. 

За клопотанням власника культурних цінностей чи уповноваженої ним 

особи України Міністерство культури та інформаційної політики України 
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приймає на підставі висновку державної експертизи рішення про можливість 

або неможливість вивезення культурних цінностей, про що повідомляє 

письмово в місячний термін від дня офіційного надходження клопотання. 

У разі прийняття рішення про можливість вивезення культурних 

цінностей - видається свідоцтво встановленого зразка на право вивезення 

культурних цінностей. Зразок свідоцтва на право вивезення культурних 

цінностей затверджується Кабінетом Міністрів України. 

В день видачі свідоцтва на право вивезення (тимчасового вивезення) 

культурних цінностей з території України Міністерство культури та 

інформаційної політики України вносить інформацію про видачу свідоцтва до 

єдиного інформаційного веб-порталу «Єдине вікно для міжнародної торгівлі». 

Так, за офіційними даними Міністерства культури та інформаційної 

політики України в період з 2018-2020 років було видано лише 83 свідоцтва на 

право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей з території 

України: у тому числі: за 2018 р.  18; за 2019 р. 39; 2020 р. 26. Заначені 

статистичні дані може свідчити про низький рівень виконання власниками 

культурних цінностей зобов’язань щодо отримання дозвільних документів та 

ймовірне їх переміщення контрабандним шляхом.  

Третю категорію культурних цінностей становлять, ті що підлягають 

поверненню в Україну, до яких відносяться: 

• культурні цінності, незаконно вивезені з території України; 

• культурні цінності, евакуйовані з території України під час війн та 

збройних конфліктів і не повернуті назад; 

• культурні цінності, тимчасово вивезені з території України і не повернуті 

в Україну. 

Підставою для повернення культурних цінностей, що перебувають за 

межами України може бути серед іншого укладення договору купівлі-продажу 

з власником культурних цінностей, обміну їх на взаємовигідних засадах або 

отримання в дарунок. 

При цьому, аналогічно вирішується питання, якщо культурні цінності, що 

на законних підставах перебувають у власності фізичних чи юридичних осіб 
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України, але походження яких пов'язане з історією та культурою інших держав, 

можуть бути повернуті до цих держав шляхом укладення договору купівлі-

продажу з власником культурних цінностей, обміну на взаємовигідних засадах 

або отримання в дарунок. 

Повернення незаконно ввезених в Україну культурних цінностей 

здійснюється відповідно до законодавства України або за рішенням суду. При 

цьому, незаконно ввезені в Україну культурні цінності, що повертаються, 

звільняються від оподаткування митними платежами, які відповідно до закону 

справляються при ввезенні товарів на митну територію України. Усі витрати, 

пов'язані з поверненням культурних цінностей, несе сторона, що вимагає їх 

повернення [136]. 

Незаконно ввезені в Україну культурні цінності, що повертаються, 

звільняються від оподаткування митними платежами, які відповідно до закону 

справляються при ввезенні товарів на митну територію України. Усі витрати, 

пов'язані з поверненням культурних цінностей, несе сторона, що вимагає їх 

повернення. 

Чинне законодавство передбачає можливість заохочення громадян України, 

іноземців та осіб без громадянства, які сприяють поверненню культурних 

цінностей в Україну [136]. При цьому нормативного порядку, який передбачав 

би механізм заочоення не розроблено. У зв’язку з чим пропонується розробити 

Порядок заохочення за сприяння поверненню культурних цінностей в Україну, 

затвердивши його постановою кабінету Міністрів України. Окрім цього, 

вважаємо за доцільне розширити перелік осіб, які можуть бути заохочені, 

включивши неурядові організації та посадових осіб, які здійснюють контроль за 

переміщенням культурних цінностей, що одночасно сприятиме вирішенню 

питань корупційних ризиків.  

Четвертою категорію культуних цінностей складають  ті, яких можна 

вивозити без отримання дозволу. 

Відповідно до Закону України «Про вивезення, ввезення та повернення 

культурних цінностей» [136] його дія не поширюється на сучасні сувенірні 
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вироби, предмети культурного призначення серійного та масового 

виробництва. 

Згідно Інструкції про порядок оформлення права на вивезення, тимчасове 

вивезення культурних цінностей та контролю за їх переміщенням через 

державний кордон України, затвердженої наказом Міністерства культури і 

мистецтв України № 258 від 22.04.2002 р. її дія не поширюється на: зоологічні 

колекції, ввезення яких в Україну, пересилання та вивезення за її межі 

здійснюється за правилами, що встановлюються Міністерством екології та 

природних ресурсів (чинна назва Міністерство захисту довкілля та природних 

ресурсів України); сувенірні вироби, предмети культурного та ужиткового 

призначення серійного і масового виробництва за переліком згідно з 

додатком 1.  

Перелік сувенірних виробів, предметів культурного і ужиткового 

призначення серійного і масового виробництва, на вивезення (тимчасове 

вивезення) яких дозвіл не потрібен є досить широким та серед іншого включає 

такі категорії:  

1) культурні цінності, що тимчасово ввезені в  Україну, за наявності митної 

декларації, оформленої під час ввезення (пересилання) в Україну цих 

цінностей; 

2) твори сучасного мистецтва, предмети народних художніх промислів, 

сувеніри, придбані в торговельній мережі; 

3) живопис, пластика малих форм, авторська графіка, гобелени, вироби  

декоративно-ужиткового мистецтва з кераміки, фарфору, фаянсу, скла, дерева, 

металу, текстилю та інших матеріалів, створені після 1950 р.; 

4) вітчизняні та зарубіжні предмети побуту масового і серійного 

виробництва, створені після 1950 р.; 

5) сучасні предмети релігійного призначення різної конфесійної належності, 

виготовлені друкованим способом ікони, а також хрести, лампади,  підсвічники 

й інші предмети  релігійного призначення тиражного виробництва; 

6) предмети техніки; 
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7) твори друку, видані після 1945 р.; 

8) музичні інструменти за наявності одного з документів: фабричний 

паспорт, торгова квитанція, чек, ярлик на інструменті тощо, виготовлені після 

1950 р.: 

9) знаки поштової оплати України, видані після 1991 р.;  

10) особисті нагороди у разі переїзду громадян на постійне місце 

проживання до інших держав при наявності орденських книжок або нагородних 

посвідчень; 

11) державні нагороди України з дорогоцінних металів та/або 

дорогоцінного каміння; 

12) значки, пам'ятні знаки, настільні медалі, ювілейні та пам'ятні монети, 

банкноти, які не є  засобом платежу (крім вітчизняних та зарубіжних монет із 

дорогоцінних  і  недорогоцінних металів, паперових грошових знаків до 1960 р. 

включно) [62]. 

Таким чином, можна говорити, 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.  

Говорячи про способи переміщення культурних цінностей слід сказати, 

що їх можна класифікувати на два основні види: 1) законний; 2) незаконний. 

Законний спосіб переміщення культурних цінностей передбачає ввезення 

(в тому числі тимчасове), вивезення (в тому числі тимчасове), транзит  

культурних цінностей з дотриманням законодавства України та міжнародно-

правових норм, якими врегульовано порядок переміщення культурних 

цінностей. 

Натомість, незаконним способом переміщення культурних цінностей є 

ввезеня (в тому числі тимчасове), вивезення (в тому числі тимчасове), транзит з 

порушенням законодавства України та міжнародно-правових норм, якими 

врегульовано порядок переміщення культурних цінностей (наприклад, не 
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повернуті після закінчення обумовленого угодою терміну тимчасового 

вивезення культурні цінності). 

Окрім цього, способи преміщення культурних цінностей можна 

детермінувати взалежності від виду транспорту на якому здійснюється їх 

переміщення. Наприклад, автомобільний, залізничний, авіаційний; морський, 

річковий. 

Ще одну класифікацію способів переміщення через митний кордон 

України культурних цінностей пропонуємо викоремити в залежності від 

наявності перевізника, відправника, одержувача, а також договору на 

перевезення, а саме переміщення: 1) у вантажних відправленнях; 

2) супроводжуваному багажі; 3) несупроводжуваному багажі; 4) ручній 

поклажі; 5) міжнародних поштових відправленнях; 6) міжнародних експрес-

відправленнях. При цьому, контрабанда культурних цінностей, як правило, 

здійснюється за допомогою автомобільного, авіаційного, залізничного та 

водного транспорту. 

Відповідні відмінності та додаткові вимоги щодо порядку переміщення 

культурних цінностей можуть різнитись в залежності від виду товару в статусі 

якого передбуває культурна цінність. Наприклад, порядок митного контролю та 

митного оформлення монет, що переміщуються через митний кордон України, 

має певні особливості залежно від коду цього товару згідно з УКТ ЗЕД, 

знаходження монет в обігу (можливості здійснення обміну на грошові знаки, 

які перебувають в обігу), матеріалу, з якого вони виготовлені, їх художнього чи 

історичного значення тощо. Порядок переміщення монет зумовлений 

наступними правилами: 

 вивезення громадянином за межі митної території України ювілейних 

монет із недорогоцінних металів загальним номіналом, що не перевищує 

еквівалент 10 000 євро (крім культурних цінностей та заборонених товарів), 

може здійснюватися без письмового декларування та дозвільних документів; 

монети, виготовлені до 1960 р., потребують обов’язкового письмового 

декларування. Для їх вивезення необхідно мати свідоцтво на право вивезення 
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(тимчасового вивезення) культурних цінностей або висновок Мінкультури 

України, що ці монети не є культурною цінністю; 

 у разі декларування монет уповноваженою особою необхідно 

дотримуватись положень Порядку заповнення митної декларації для 

письмового декларування товарів, що переміщуються через митний кордон 

України громадянами для особистих, сімейних та інших потреб, не пов’язаних з 

провадженням підприємницької діяльності, затвердженого наказом Мінфіну від 

28.05.2012 р. № 614 [128]. 

Удосконалення адміністративних формальностей, які передують 

переміщенню через митний кордон України культурних цінностей можливе 

шляхом створення дієвих реєстрів культурних цінностей та надання їм ознак 

інтероперабельності і відкритого доступу для працівників митних органів, а 

також діджиталізації процедур. 

Культурні цінності є одним із обєктів ризику. Одниміз головних завдань, 

що вимагають негайного вирішення є формування інформаційної бази даних 

системи управління ризиками. 

В Україні до цього часу, на жаль, не створено єдиної  загальнодержавної 

системи обліку культурних цінностей, і, як наслідок, в Держмитслужбі України 

не сформовано бази даних переміщуваних культурних цінностей, необхідної 

для здійснення державного контролю за збереженням національного 

культурного надбання.  

Ще в 2013 році наказом Міністерства культури було передбачено 

створення Реєстру культурних цінностей, на які видано свідоцтво на право 

вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей з території України; 

Реєстру конфіскованих культурних цінностей; Реєстру культурних цінностей, 

які знаходяться в розшуку за запитами інших держав; Реєстру культурних 

цінностей, які знаходяться в національному розшуку;  Реєстру культурних 

цінностей, які пов'язані з історією українського народу і перебувають за 

межами України; Реєстру культурних цінностей, повернених до України. 

Введення зазначених реєстрів було зумовлено необхідністю адаптації чинного 

законодавства до вимог європейського.  
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Наприкінці 2019 року Міністерство культури України анонсувало 

розробку прототипу електронного інформаційного ресурсу культурної 

спадщини і культурних цінностей (порталу «Культурна спадщина України»). 

Однак наразі доступ до тестової версії є неактивним.  

Нині у вільному доступі працює Державний реєстр нерухомих пам’яток 

України, який складається з двох модулів (Реєстр пам'яток місцевого значення 

та Реєстр пам'яток національного значення). При цьому, необхідно відмітити, 

що функціональність та технічні можливості діючих реєстрів перебувають на 

вкрай низькому рівні. Вони створені у вигляді документів у форматі ворд, 

систематизованих за областями. Кожна область має свій документ, в якому 

відображена таблиця з основними даними.  

Окрім цього, у Міністерстві культури та інформаційної політики України 

здійснюється робота із створення Державного реєстру національного 

культурного надбання (Перелік унікальних музейних предметів Музейного 

фонду України). 

Сучасні умови активного прагнення України до євроінтеграції вимагають 

прискорення розробки інформаційних ресурсів, формування бази даних про 

переміщувані культурні цінності, які б корелювали з принципами формування 

баз даних Міністерства внутрішніх справ, Інтерполу, Служби безпеки України 

й враховували чинне національне та міжнародне законодавство. 

З огляду на зазначене вважаємо за необхідне розроблення сучасного 

єдиного реєстру культурних цінностей, з можливістю приєднання його окремих 

модулей до єдиної автоматизованої інформаційної системи митних органів 

України (ЄАІС) Держмитслужби, яка об'єднує в собі усі програмно-технічні 

складові, необхідні для автоматизації процесів митного оформлення та 

контролю. 

Проведене дослідження дає змогу константувати, що порядок 

переміщення культурних цінностей має відповідні особливості, які залежно від:  

1) виду культурних цінностей (наприклад, родинні культурні цінності, 

особисті нагороди, музейні предмети, колекції, зібрання, що належать до 
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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.) [8]. 

У цій частині дисертації, визначено, 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. 

Підставами переміщення через митний кордон України є 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. 

Доведено, 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. 

Обгурнтовано, що порядок переміщення культурних цінностей через 

митний кордон України детермінується рядом вимог. Насамперед це стосується 

заборони та обмеження щодо переміщення окремих видів культурних. В усіх 

інших випадках переміщення через митний кордон України культурних 

цінностей в обов’язковому порядку супроводжується реєстраційними та 

дозвільними адміністративними процедурами. 

Однією з основних підстав для переміщення культурних цінностей є 

наявність відповідного дозволу – свідоцтва на право вивезення (тимчасового 
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вивезення) культурних цінностей, яке, своєю чергою, передбачає необхідність 

проведення державної експертизи культурних цінностей.  

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.  

З огляду на вищезазначене слід наголосити 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. 

 

 

2.2. Суб’єкти правовідносин, які беруть участь у переміщенні через 

митний кордон України культурних цінностей 

 

 

Із теорії права відомо, що правовідносинами є суспільні відносини, 

врегульовані нормами права, учасники яких наділяються суб’єктивними 

правами і юридичними обов’язками. При цьому, передумовами правовідносин 

юридичного змісту є: норми права; юридичні факти, правосубєктінсть. 

Особливістю правовідносин, пов’язаних із переміщенням культурних 

цінностей через митний кордон України є їх комплексний характер, який 

полягає у врегульовані цих відносин нормами конституційного, 

адміністративного, митного, цивільного та кримінального права. Такі норми в 

переважній більшості наділені владно-імперативним характером 

Як правило в  якості юридичних фактів виступають дії суб’єктів 

правовідносин або події. 
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Дії суб’єктів правовідносин можуть бути правовірні і неправомірні. 

Наприклад, юридичном фактом переміщення через митний кордон України 

кулультурних цінностей є дії власника культурних цінностей або соби, яка їх 

переміщує. У випадку дотримання правил переміщення, такі дії будуть 

законними, а у разі порушення  неправомірними. 

В свою чергу подіями є такі юридичні факти, які настають нещалежно від 

волі суб’єкта. Наприкалд, стихійні лиха, пожежа.  

Слід звернути увагу, що юридичними фактами для виникнення 

правовідносин у переміщенні через митний кордон України культурних 

цінностей може бути як безпосереднє переміщення культурних цінностей, так і 

підготовка до таких дій, наприклад отримання відповідних дозвільних 

документів, проведення експертизи. 

Можливість того чи іншого суб’єкта бути учасником відповідних 

правовідносин характеризується його праовсубєктністю, під якою розуміється 

здатність бути суб’єктом права. Відповідний обсяг прав та обов’язків суб’єктів 

правовідносин, встановлюється на ріні нормативно-праових актів, положень, 

посадових осіб, угод, договорів.  

Відповідно до теорії права суб’єкти правовідносин є індивіди чи 

організації, які на підставі норм права можуть бути учасниками правовідносин, 

носіями суб’єктивних прав та обов’язків. 

Суб’єктом адміністративного права, зазвичай, визначають учасника 

суспільних відносин, який має суб’єктивні права та виконує суб’єктивні 

обов’язки, встановлені адміністративно-правовими нормами [1, с. 214–215].  

Коломоєць Т. О. вважає, що суб’єкт адміністративного права – це 

юридична чи фізична особа, що є носієм прав і обов’язків у сфері державного 

управління, передбачених адміністративно-правовими нормами, та має 

здатність реалізовувати надані права та виконувати покладені обов’язки  [2, с. 

78].  

Натомість, В.Б. Авер’янов акцентує увагу на тому, що, на відміну від 

суб’єкта адміністративних правовідносин, суб’єкт адміністративного права має 

лише потенційну здатність вступати у правовідносини. Автор вважає, що 
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суб’єкт адміністративних правовідносин – це фактичний носій правових 

зв’язків, тобто він обов’язково в них бере реальну участь, а суб’єкт 

адміністративного права є, так би мовити, претендентом на цю участь [1, с. 95].  

Шкарупа В. К., Ю. А. Ведєрніков визначали суб’єкта адміністративного 

права як носія (власника) прав та обов’язків у сфері державного управління, 

передбачених адміністративно-правовими нормами, здатного надані йому права 

реалізовувати, а покладені обов’язки виконувати. Вчені розмежовували 

категорії «суб’єкт адміністративного права» та «суб’єкт адміністративних 

відносин», звертаючи увагу на певні умови, за яких суб’єкт адміністративного 

права стає суб’єктом адміністративних правовідносин, а саме: наявність 

адміністративно-правових норм, що передбачають права й обов’язки суб’єкта, 

адміністративна правоздатність і дієздатність суб’єкта, підстави виникнення, 

зміни та припинення правовідносин [26, с. 40–41]. 

Видаються цікавими висновки О.В. Бачуна, який досліджуючи правовий 

статус суб’єктів адміністративного судочинства, звертає увагу на те, що 

категорія „суб’єкт права” може вивчатись лише у контексті правовідносин, які 

ним породжені і в межах яких він існує [14, с. 9].  

Миколенко О. І. зазначає, що суб’єкт права як особа, що володіє 

правосуб’єктністю, може й не бути в певний момент учасником правовідносин, 

у тому числі й адміністративного процесу, проте в будь-якому випадку 

учасником правовідносин може бути лише суб’єкт права [102, с. 146–147]. 

В свою чергу, О.В. Кузьменко досліджуючи проблеми сутності 

співвідношення понять «суб’єкти процесу (провадження)» і «учасники процесу 

(провадження)» пропонує визначити суб’єкта адміністративного процесу із 

застосуванням онтологогносеологічного підходу. Суб’єктом адміністративного 

процесу визначається носій прав і обов’язків з реалізації процесуальної 

діяльності у сфері публічного управління, здатний надані права реалізовувати, а 

покладені обов’язки виконувати; учасником вчена називає реально існуючого 

індивіда адміністративного процесу [90, с. 176]. 

У результаті аналізу визначень поняття «суб’єкт адміністративного 

права», Т. О. Мацелик приходить до висновку, що спільним у всіх визначеннях 
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науковців є акцентування уваги на адміністративно-правових нормах, які 

передбачають, встановлюють, формулюють права та обов’язки суб’єктів 

адміністративного права; щодо інших характеристик  констатує використання 

різних юридичних конструкцій, а саме: «має та виконує», «здатний», «бере 

участь», «може вступати» [97]. 

Слід заначити, що МК України не передбачає систематизації суб’єктів 

митних правовідносин. Їх перелік можна виокремити шляхом аналізу положень 

кодексу, зокрема: декларант; правовласник; експес-перевізник; нерезиденти; 

резиденти; цетральний орган, центральний орган виконавчої влади, що реалізує 

державну митну політику; центральний орган виконавчої влади, що забезпечує 

формування та реалізує державну інвестиційну політику; центральний орган 

виконавчої влади, що реалізує державну митну політику; центральний орган 

виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у 

сферах охорони культурної спадщини, вивезення, ввезення і повернення 

культурних цінностей; центральний орган виконавчої влади, що забезпечує 

реалізацію державної політики у сфері архівної справи, діловодства та 

створення і функціонування державної системи страхового фонду документації 

та ін. 

Серед науковців уже давно висловлюється точка зору щодо необхідності 

проведення в МК України класифікації суб’єктів митних правовідносин. Такі 

пропозиції видаються цілком обґрунтованими. 

Харакеризуючи учасників правовідносин, пов’язаних із переміщенням 

культурних цінностей, слід заначити, 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 [10]. 
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Єдиним законодавчим органом в Україні є Верховна Рада України, до 

компетенції якої віднесено прийняття законів [82]. Для забезпечення належної 

роботи Верховної Ради України створюються відповідні комітети за різними 

напрямками діяльності. Наприклад, Комітет з питань культури і духовності 

[77], Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної 

політики та ін [180].  

Наступним суб’єктом, якого віднесено до цієї групи є Кабінет Міністрів 

України, основним призначенням якого є забезпечення публічних інтересів, а 

також здійснення належного публічного адміністрування в усіх сферах 

суспільних відносин, включаючи митну сферу та сферу охорони культурних 

цінностей. Кабінет Міністрів України є вищим органом у системі органів 

виконавчої влади [168]. Постановами Кабінету Міністрів України затверджено  

низку підзаконних нормативно-правових актів у вигляді порядків, переліків, 

інструкцій та інш, якими врегульовано окремі аспекти переміщення культурних 

цінностей через митний кордон України, про які було заначено в підрозділі 1.2 

дискртації. 

До категорії 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 також можна віднести 

деякі центральні органи виконавчої влади (зокрема, Міністерство фінансів 

України, Міністерство юстиції України, Міністерство культури та 

інформаційної політики України, Держмитслужба України, СБУ, Офіс 

Генерального Прокурора та ін), які приймають відповідні акти законодавства в 

сфері охорони порядку переміщення кулуьтрних цінностей, та реалізують 

політику возначеній сфері. 

Щодо вищезазначених суб’єктів, то зазначимо, що вони одночасно 

можуть набувати статусу суб’єктів, які здійснюють публічне адміністрування 

та контроль за дотриманням законодавства, яке регулює порядок переміщення 

культурних цінностей, оскільки наділені відповідними повноваженнями.  
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До доугої групи  суб’єктів, які здійснюють управління та контроль за 

переміщенням через митний кордон України культурних цінностей  слід 

віднести: Міністерство культури та інформаційної політики України, 

управління культури обласної (міської) державної адміністрації, 

Держмитслужбу України, Державну інспекцію культурної спадщини України, 

правоохороні органи.  

Одночасно під терміном «суб’єкти, які здійснюють управління та 

контроль за переміщенням через митний кордон України культурних 

цінностей» пропонуємо розуміти 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. 

Так, згідно Положення про Міністерство культури та інформаційної 

політики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

16.10. 2019 р. № 885 Міністерство культури та інформаційної політики України 

є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що 

забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах культури, 

державної мовної політики, популяризації України у світі, державного 

іномовлення, інформаційного суверенітету України (у частині повноважень з 

управління цілісним майновим комплексом Українського національного 

інформаційного агентства «Укрінформ») та інформаційної безпеки, а також 

забезпечує формування та реалізацію державної політики у сферах 

кінематографії, відновлення та збереження національної пам’яті, 

міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин в 

Україні, мистецтв, охорони культурної спадщини, музейної справи, вивезення, 

ввезення і повернення культурних цінностей [123]. 

До внутрішньої структури Міністерства культури та інформаційної 

політики України входить: Директорат культурної спадщини та Головне 

управління охорони культурної спадщини та музеїв. 

В свою чергу, до структури центральних органів виконавчої влади, 

діяльність яких спрямовується і координується через Міністра культури та 
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інформаційної політики віднесено: 1) Державне агентство України з питань 

кіно; 2) Державний комітет телебачення і радіомовлення України; 

3) Український інститут національної пам'яті; 4) Державне агентство України з 

питань мистецтв та мистецької освіти; 5) Державне агентство розвитку туризму 

України; 6) Державна інспекція культурної спадщини України [25], 

7) Державна служба охорони культурної спадщини України. 

Державна інспекція культурної спадщини України є центральним 

органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується 

Кабінетом Міністрів України через Міністра культури та інформаційної 

політики і який реалізує державну політику із здійснення контролю у сфері 

охорони культурної спадщини. Повноваження вказаного органу 

опосередковано відносяться до здійснення контролю за вивезенням культурних 

цінностей [117].  

До основних завдань Державної інспекції культурної спадщини України 

відносяться: 1) реалізація державної політики із здійснення контролю у сфері 

охорони культурної спадщини; 2) здійснення у межах повноважень, 

передбачених законом, контролю за додержанням вимог законодавства про 

охорону культурної спадщини; 3) внесення на розгляд Міністра культури та 

інформаційної політики пропозицій щодо забезпечення формування державної 

політики із здійснення контролю у сфері охорони культурної спадщини [116]. 

Державна служба охорони культурної спадщини України  є центральним 

органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується 

Кабінетом Міністрів України через Міністра культури та інформаційної 

політики і який реалізує державну політику у сферах охорони культурної 

спадщини (крім здійснення контролю у сфері охорони культурної спадщини), 

музейної справи, вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей.. 

Серед виняткових повноважень цієї служби можна виділити наступні:  

1) ведення Державного реєстру національного культурного надбання; 

2) формування державної частини Музейного фонду України; 

3) ведення бази даних про переміщені культурні цінності;  
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4) організація в межах повноважень, передбачених законом, роботи, 

пов’язаної з виявленням та обліком на території України культурних цінностей 

інших держав, сприяння вирішенню питань про їх повернення відповідно до 

законодавства;  

5) забезпечення проведення державної експертизи культурних цінностей, 

заявлених до вивезення (тимчасового вивезення), та під час повернення їх після 

тимчасового вивезення;  

6) розгляд клопотання власників культурних цінностей або 

уповноважених ними осіб;  

7) прийняття рішення щодо можливого вивезення (тимчасового 

вивезення) культурних цінностей;  

8) здійснення реєстрації ввезених (тимчасово ввезених) культурних 

цінностей;  

9) видання свідоцтва встановленого зразка на право вивезення 

(тимчасового вивезення) культурних цінностей;  

10) здійснення контролю за вивезенням, ввезенням та поверненням 

культурних цінностей тощо [120].  

Важливо заначити, що згідно з постановою Кабінету Міністів України 

№ 231 від 23.03.2020 р. дію положень, якими врегульовано правовий статус 

Державної інспекції культурної спадщини України та Державної служби 

охорони культурної спадщини України зупинено. Вказана ситуація негативно 

впливає на стан дотримання законності та забезпечення прав громадян в 

частині вивезення культурних цінностей з України та інших напрямків, за які 

відповідальні ці державні органи. 

В ряді нормативно-правових актів вказано найменування державних 

органів, які вже не існують. Наприклад, відповідно до Інструкції про порядок 

оформлення права на вивезення, тимчасове вивезення культурних цінностей та 

контролю за їх переміщенням через державний кордон України, затвердженої 

наказом Міністерства культури і мистецтв України № 258 від 22.04.2002 р. 

визначено, що органом в компетенцію якого віднесено видачу свідоцтв на 

право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей є Державна 
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служба контролю за переміщенням культурних цінностей через державний 

кордон або уповноважений Державної служби контролю за переміщенням 

культурних цінностей через державний кордон з певною територією 

обслуговування в містах Київ, Дніпропетровськ, Львів, Одеса, Сімферополь, 

Чернівці, Ужгород, Херсон [129]. 

Однак, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про 

ліквідацію урядових органів» від 28.03.2011 р. № 346 Державну службу 

контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон 

ліквідовано [189].  

Постанову Кабінету Міністрів України від 07.02.2000 р. № 221 «Про 

утворення Державної служби контролю за переміщенням культурних цінностей 

через державний кордон» визнано такою, що втратила чинність [129]. 

Враховуючи вищезазначене до Інструкції про порядок оформлення права на 

вивезення, тимчасове вивезення культурних цінностей та контролю за їх 

переміщенням через державний кордон України, затвердженою наказом 

Міністерства культури і мистецтв України № 258 від 22.04.2002 р. [62] слід 

внести відповідні зміни. 

Державна архівна служба України є центральним органом виконавчої 

влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів 

України через Міністра юстиції і який реалізує державну політику у сфері 

архівної справи, діловодства та створення і функціонування державної системи 

страхового фонду документації. 

Основними повноваженнями Державної архівної служби України є: 

  координація і контроль формування страхового фонду документації, 

його ведення, утримання, а також видача користувачам копій документів 

страхового фонду документації, необхідних для поставлення на виробництво, 

експлуатацію та ремонт продукції оборонного, мобілізаційного і 

господарського призначення, для проведення будівельних, аварійно-

рятувальних та аварійно-відновлювальних робіт під час ліквідації надзвичайних 

ситуацій та в особливий період, а також у сфері збереження інформації про 

культурні цінності;  
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 організація формування Національного архівного фонду, в тому числі 

поповнення його документами культурної спадщини України, що перебувають 

за кордоном, та документами іноземного походження, що стосуються історії 

України;  

ведення централізованого державного обліку документів Національного 

архівного фонду, документів культурної спадщини України, що перебувають за 

кордоном, та документів іноземного походження, що стосуються історії 

України;  

 організація роботи, пов’язаної з віднесенням документів Національного 

архівного фонду до унікальних та включенням їх до Державного реєстру 

національного культурного надбання; та ін.  [116]. 

Держмитслужба України реалізує державну митну політику, державну 

політику у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування 

законодавства з питань митної справи. Одним із основних завдань 

Держмитслужби є здійснення разом з іншими органами виконавчої влади 

відповідно до законодавства контроль за переміщенням через митний кордон 

України культурних цінностей та прийняття участі у вирішенні питань щодо їх 

безоплатної передачі для постійного зберігання в державну частину музейного, 

бібліотечного та архівного фондів або релігійним організаціям. 

Крім того, саме на Державну митну службу України покладено завдання 

із забезпечення реалізації державної митної політики та державної політики у 

сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування законодавства з 

питань державної митної справи, запобігання та протидії контрабанді, боротьби 

з порушеннями митних правил, яких пов’язано з переміщенням культурних 

цінностей [118].  

Слід заначити, що в тексті Закону України «Про вивезення, ввезення та 

повернення культурних цінностей» використовується юридична конструкція 

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

,хоча наразі Держмитслужба України є центральним органом, що реалізує 

державну митну політику, державну політику у сфері боротьби з 

правопорушеннями під час застосування законодавства з питань митної справи. 



105 

Зазначене дозволяє запропонувати внесення змін до Закону України «Про 

вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей», замінивши 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. 

У розумінні Закону України «Про державний захист працівників суду і 

правоохоронних органів» правоохоронні органи – це органи прокуратури, 

Національної поліції, служби безпеки, Військової служби правопорядку у 

Збройних Силах України, Національне антикорупційне бюро України, органи 

охорони державного кордону, митні органи, органи і установи виконання 

покарань, слідчі ізолятори, органи державного фінансового контролю, 

рибоохорони, державної лісової охорони, інші органи, які здійснюють 

правозастосовні або правоохоронні функції [143]. 

Незважаючи на наявність зазначеного визначення, питання щодо системи 

правоохоронних органів досі залишається спірним та неоднозначним. 

Слід заначити, що забезпечення здійснення контролю за переміщенням 

культурних цінностей відноситься до компетенції тих правоохоронних органів, 

які наділенні такою фінкцією відповідно до закону. Правовий статус окремого 

правоохоронного органу, як правило врегульований спеціальним законом 

(наприклад, праовий статус митних органів врегульовано  МК України [107]). 

У вузькому значенні, суб’єктів, які беруть безпосередньо  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). 
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Основними суб’єктами, які беруть безпосередньо участь у переміщенні 

через митний кордон України культурних цінностей є: 1) власник культурних 

цінностей; 2) мистецтвознавець; 3) посадові особи митного органу та інших 

контролюючих органів (зокрема, СБУ, Національної поліції, органі 

прокуратури тощо), які здійснює контроль за переміщенням культурних 

цінностей через митний кордон України. 

Під терміном «власник» слід розуміти фізичну або юридичну особу (або 

за її дорученням - іншу фізичну чи юридичну особу), якій належить право 

володіння, користування і розпорядження культурною цінністю [233]. 

Відповідно до Інструкції про порядок оформлення права на вивезення, 

тимчасове вивезення культурних цінностей та контролю за їх переміщенням 

через державний кордон України, затвердженою наказом Міністерства 

культури і мистецтв України № 258 від 22.04.2002 р. передбачено, що у пунктах 

пропуску через державний кордон України контроль за дотриманням 

фізичними та юридичними особами порядку переміщення культурних 

цінностей здійснює мистецтвознавець, а у разі його відсутності - посадова 

особа митного органу. 

Мистецтвознавцем є посадова особа, призначена Міністерством культури 

Автономної Республіки Крим, управлінням культури обласної (міської)  

державної адміністрації для здійснення функцій контролю за вивезенням,  

тимчасовим вивезенням культурних цінностей з території України та їх 

ввезенням в Україну [62]. 

Мистецтвознавець займається документуванням та науковою оцінкою 

творів мистецтва, вивчаючи їх стан, авторство та достовірність. Він відшукує, 

збирає, захищає та поширює твори мистецтва [105]. 

Основними функціями мистецтвознавця у сфері контролю за 

переміщенням культурних цінностей є: 

- проведення інвентаризації, документування творів мистецтва та 

здійснення наукових досліджень у галузі мистецтвознавства; 

- контроль за збереженням історичних будівель та архітектурних 

пам’яток; 
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- нагляд за правильним зберіганням творів мистецтва; 

- надання рекомендацій, суджень, думок та оцінки творів мистецтва, 

запропонованих до придбання. 

Разом з цим, повноваження зі здійснення контролю за переміщенням 

культурних цінностей безпосередньо покладені на відділ переміщення, 

вивезення та повернення культурних цінностей Головного управління охорони 

культурної спадщини та музеїв Директорату культурної спадщини та музеїв 

Міністерства культури та інформаційної політики України.  

Слід наголосити, що на сьогоднішній день в штаті митниць відсутні 

підрозділи або відповідальні за здійснення контролю за переміщенням 

кулуьтрних цінностей посадові особи. Така ситціація негативно відображається 

на показниках роботи. Вважаємо, що посадові особи митного органу, які 

безпосередньо здійснюють контроль щодо переміщення культурних цінностей 

повині володіти необхідними спеціальними знаннями та навичками. Слід 

проводити відповідні куруси, тренінги для підвищення їх кваліфікації. Тому 

видається доцільним стоврення в штатах митниць структурних підрозділів, 

відповідальних за контроль переміщення кулуьтрних цінностей або окремих 

посад відповідальних за цей напрямок осіб. 

Запропоновані вище класифікації суб’єктів правовідносин щодо 

переміщення кулуьтрних цінностей можуть бути доповнені ще й іншими 

учасниками,  в тому числі тих, що здійсннють діяльність на міжнародному 

рівні. 

Зокрема, Інтерпол, який на міжнародному рівні попереджає злочини 

щодо контрабанди культурних цінностей, співпрацюючи з національними 

спеціалізованими органами. Наприклад, у 1969 р. в Італії була створена 

команда карабінерів з охорони культурних цінностей, яка проводить пошук 

зниклих артефактів всередині країни і за кордоном. Періодично публікується 

офіційний міжнародний список викрадених картин та творів мистецтва. 

Створення реєстру таких предметів здійснюється не тільки міжурядовими 

організаціями та національними органами влади, але й приватними особами. 

Так, у 1991 р. була створена приватна міжнародна база даних, розроблена для 



108 

пошуку вкрадених творів мистецтва та антикваріату (Art Loss Register). Завдяки 

їй було повернуто законним власникам близько 1400 творів мистецтва [234, с. 

83]. 

Окрім цього. використовуючи міжнародне законодавство можна 

виокремити різні види держав, як суб’єкта правовідносин, пов’язаних із 

преміщення культурних цінностей, а саме: 1) держава вивезення ( держава, з 

території якої вивозяться культурні цінності); 2) держава ввезення (держава, на 

територію якої ввозяться культурні цінності); 3) держава транзиту (держава, 

через територію якої переміщуються культурні цінності з держави вивезення до 

інших держав [223]. 

В цій частині дослідження, охарактеризовано суб’єктів правовідносин, які 

беруть участь у переміщенні через митний кордон України культурних 

цінностей, а також їхній правовий статус. 

Зазначено, що правовідносини, пов’язані із переміщенням через митний 

кордон України культурних цінностей, є комплексними, врегульовані нормами 

конституційного, адміністративного, митного, цивільного та кримінального 

права суспільні відносини, яким притаманний владно-імперативний характер. 

Сформулювати 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. 

Суб’єктів правовідносин, які беруть безпосередньо участь у переміщенні 

через митний кордон України культурних цінностей детерміновано 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. 
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2.3. Контроль за переміщенням культурних цінностей через митний 

кордон України 

Досі немає однозначного підходу до визначення терміну «контроль» ані 

на теоретичному, ані на нормативному рівнях. 

У розумінні Словника Української мови «контроль» розглядається як 

перевірка, облік діяльності кого-, чого-небудь, нагляд за кимось, чимось [208].  

На думку ряду вчених (Р. Л. Хом'як, Н. С. Станасюк, В. М. Чубай та ін.) 

термін «контроль» походить від французького « contrerôle», що в перекладі 

означає — «подвійний список» та має декілька значень, зокрема:  

1) перевірка, облік, спостереження за чим-небудь;  

2) установи, особи, що перевіряють діяльність будь-якої іншої організації 

або відповідальної особи, звітність тощо;  

3) заключна функція управління [83]. 

Вважаємо, що зазначений підхід в частині того, що контролем є заключна 

функція управління є не досить обґрунтованим, оскільки контроль 

здійснюється на всіх етапах управління. 

У сфері управління підприємством «контроль» визнається як  

найважливіший фундаментальний елемент керування. Всі функції керування, 

такі як: планування, мотивація, створення організаційних структур, нерозривно 

пов'язані з контролем. Контроль - це процес досягнення організацією намічених 

цілей [84]. 

Загалом законодавство налічує близько 50 визначень поняття «контроль», 

зміст яких значно різниться один від одного в залежності від сфери 

застосування цього терміну. 

Зокрема, в економічній сфері під терміном «контроль» розуміють:  

вирішальний вплив однієї чи декількох пов’язаних юридичних та/або фізичних 

осіб на господарську діяльність суб’єкта господарювання чи його частини, який 

здійснюється безпосередньо або через інших осіб [165]; - можливість 

здійснювати вирішальний вплив на управління та/або діяльність юридичної 

особи шляхом прямого та/або опосередкованого володіння однією особою 
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самостійно або разом з іншими особами часткою в юридичній особі, що 

відповідає еквіваленту 50 чи більше відсотків статутного капіталу та/або 

голосів юридичної особи, або незалежно від формального володіння 

можливість здійснювати такий вплив на основі угоди чи будь-яким іншим 

чином [210]. 

У банківській справі «контроль» означає: - стосовно будь-яку особу або 

організації (включаючи - з співвіднесені значеннями - терміни 

«контрольоване», «контролює» і «перебуває під спільним контролем»), 

володіння, прямо або побічно, повноваженнями керувати або впливати на 

керівництво діяльністю і політикою такої особи або організації, будь то за 

допомогою володіння на правах власності акціями, що дають право голосу, або 

за договором або іншим чином [210]; можливість здійснювати вирішальний 

вплив на управління або діяльність юридичної особи, у тому числі обумовлена 

володінням 50 чи більше відсотками статутного капіталу, договором або будь-

яким іншим чином [188]. 

В авіаційній сфері - «контроль» - це заздалегідь спланована система 

професійно обґрунтованих дій перевіряючих органів виконавчої влади, 

спрямованих на визначання стану об'єкта контролю щодо його відповідності 

встановленим вимогам, нормам та стандартам, технології роботи, з метою 

забезпечення якості продукції чи надання послуг при повному забезпеченні 

безпеки людей та навколишнього середовища [158]. 

Спірним, на нашу думку, є визначення поняття "контроль" зазначене в 

Регламенті Ради (ЄС) № 1224/2009 від 20 листопада 2009 року, де цей термін 

означає моніторинг та нагляд, оскільки останні є лише видами контролю і в 

повній мірі не розкривають його значення [192]. 

У митній сфері зустрічаються такі поняття як «контроль», «спільний 

контроль», «документальний контроль», «митний контроль». 

Вжиття контрольних заходів за переміщенням через митний кордон 

України культурних цінностей має на меті запобігти незаконному обігу об’єктів 

культури, які мають важливе значення для відтворення відповідних історичних 

подій та збереження самобутності українського народу. 
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Митні органи виступають своєрідним запобіжним бар’єром, завдяки 

якому можна не тільки зупинити незаконне переміщення через митний кордон 

культурних цінностей, а й вилучити їх із незаконного обігу. Способи 

контрабанди культурних цінностей щороку мають тенденцію 

удосконалюватись та зростати у масштабах та географії, що зумовлює 

актуальність дослідження обраної теми. 

При цьому, під «контролем» розуміється діяльність, що здійснюється 

співробітниками контрольних органів, визначена угодою та відповідно до 

національного законодавства держав сторін, а "спільний контроль" -  це 

контроль, що здійснюється співробітниками контрольних органів у спільному 

пункті пропуску відповідно до міжнародних принципів "єдиного вікна", "єдиної 

зупинки", вибіркової перевірки транспортних засобів та товарів [222].  

У розумінні міжнародних актів «митний контроль»: — це сукупність 

заходів, що здійснюються митною службою з метою забезпечення дотримання 

митного законодавства [42]; конкретні дії, які виконують митні органи для того, 

щоб забезпечити дотримання митного законодавства та іншого законодавства, 

що регулює прибуття, вибуття, транзит, переміщення, зберігання та кінцеве 

використання товарів, переміщуваних між митною територією Європейського 

Союзу та країнами або територіями, які не є частиною такої території, та 

перебування і переміщення на митній території Європейського Союзу товарів із 

третіх країн і товарів, поміщених під процедуру кінцевого використання [191]. 

В самому ж МК України під терміном «митний контроль» розуміють 

сукупність заходів, що здійснюються з метою забезпечення додержання норм 

цього кодексу, законів та інших нормативно-правових актів з питань митної 

справи, міжнародних договорів України, укладених у встановленому законом 

порядку [107] 

Проте таке визначення митного контролю наведено у вузькому розумінні, 

і воно не враховує повноту його сутності. 

В Митній енциклопеді під поняттям «митний контроль» розуміється 

система заходів, що здійснюється виключно посадовими особами у межах їх 

повноважень у строки, формах і за процедурами, що визначені МК України 
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[107], Податковим кодексом України [115] та іншими законами України з 

метою забезпечення додержання суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності 

митного законодавства та міжнародних угод і договорів України [229]. 

В розумінні Митного кодексу ЄС «митний контроль» – це певні дії 

митних органів з метою забезпечення правильного застосування митного та 

іншого законодавства, що регулює ввезення, вивезення, транзит, передачу, 

зберігання і кінцеве використання товарів, що переміщуються між митною 

територією Співтовариства та іншими територіями, та наявність і пересування в 

межах митної території товарів, що не походять з Співтовариства, та товарів, 

поміщених під режим випуску для внутрішнього споживання [106].  

У науковій літературі поняття «контроль митних органів» правомірно 

ототожнюється з поняттям «митний контроль». Основними об’єктами митного 

контролю є усі товари, транспортні засоби комерційного призначення, які 

переміщуються через митний кордон України. Такий контроль передбачає 

виконання митними органами мінімуму митних формальностей, необхідних для 

забезпечення додержання законодавства України [229]. 

Бережнюк І. Г. зауважує, що митний контроль – це встановлені дії митних 

органів щодо товарів та транспортних засобів, які переміщуються через митний 

кордон, а також осіб, причетних до такого переміщення, для гарантування 

реалізації митних правил [15, с. 15]. Таке твердження науковця визначає 

митний контроль за формою, тоді як за змістом  це, перш за все, – процес 

встановлення відповідності переміщення товарів, транспортних засобів та 

фізичних осіб через митний кордон України нормам митного законодавства.  

Всвою чергу, О. П. Гребельник зазначає, що митний контроль – це 

сукупність заходів, що здійснюються митними органами в межах своєї 

компетенції з метою забезпечення додержання норм національних нормативно-

правових актів з питань митної справи, міжнародних договорів України, 

укладених в установленому законом порядку» [35, с. 297]. Зауважимо, що 

«сукупність заходів», як і «дії митних органів», однаково визначають тільки 

форму митного контролю, а не його економічну сутність.  
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Цікавими видаються висновки А.А. Дубініної, яка вказує, що здійснення 

митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів, які 

переміщуються через митний кордон України, є одним із основних завдань 

митної справи, покладених на митні органи України [43, с. 87]. Це твердження 

авторки може бути доповнено тим, що усі інші завдання митної справи так чи 

інакше в кінцевому підсумку забезпечують здійснення митного контролю. 

Митний контроль ще розгялається як функція управління митними 

операціями підприємств, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність з 

метою забезпечення дотримання вимог нормативно-правових актів з питань 

державної митної справи та міжнародних договорів України [18]. 

Відповідно до ст. 561 МК України митні органи здійснюють контроль за 

переміщенням культурних цінностей через митний кордон України у взаємодії 

з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та 

реалізує державну політику у сферах охорони культурної спадщини, вивезення, 

ввезення і повернення культурних цінностей, та центральним органом 

виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері 

архівної справи, діловодства та створення і функціонування державної системи 

страхового фонду документації [107]. 

Натомість, згідно до Закону України «Про вивезення, ввезення та 

повернення культурних цінностей», як уже заначалось у попередніх 

підрозділах, контроль за вивезенням, ввезенням і поверненням культурних 

цінностей здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну 

політику у сфері вивезення, ввезення і повернення культурних цінностей, який 

при виконанні покладених на нього завдань взаємодіє з центральним органом 

виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері архівної справи, 

діловодства, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну 

митну політику, правоохоронними органами [136]. 

Аналіз двох нормативно-правових актів дає змогу говорити про 

невідповідність їх положень в частині визначення головного органу, який 

здійснює контроль за переміщенням культурних цінностей. 
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Суб’єктами, які здійснюють управління та контроль за переміщенням 

через митний кордон України культурних цінностей можна вважати державні 

ограни, в повноваження яких відповідно до чинного законодавства  віднесено 

здійснення управлінських та контрольно-розпорядчих функцій за поверненням 

та переміщенням через митний кордон України культурних цінностей. 

Контроль за переміщенням культурних цінностей  пунктах пропуску 

через державний кордон України здійснюється митними органами у формі 

попереднього документального контролю в порядку, що затверджується 

Кабінетом Міністрів України [107]. 

Детальніше порядок здійснення контролю за переміщенням через митний 

кордон України культурних цінностей регулюється Інструкцією про порядок 

оформлення права на вивезення, тимчасове вивезення культурних цінностей та 

контролю за їх переміщенням через державний кордон України, затвердженою 

наказом Міністерства культури і мистецтв України № 258 від 22.04.2002 р., 

положеннями якої передбачено, що у пунктах пропуску через державний 

кордон України контроль за дотриманням фізичними та юридичними особами 

порядку переміщення культурних цінностей здійснює мистецтвознавець, а у 

разі його відсутності - посадова особа митного органу.  

Як заначалось у попередньому підрозділі дисертації мистецтвознавець не 

є посадовою особою митного органу.  

Відповідно до ст. 318 МК України одним із принципів здійснення 

митного контролює те, що він здійснюється  виключно митними органами 

відповідно до МК України та інших законів України. 

Схожі положення містить ст. 320 МК України, яка передбачає абсолютне 

право митних органів обирати форму та обсяги митного контролю, які 

здійснюються на підставі результатів застосування системи управління 

ризиками; та/або автоматизованою системою управління ризиками. 

При цьому, встановлюється пряма заборона щодо визначення форм та 

обсягів митного контролю іншими органами державної влади, а також участь їх 

посадових осіб у здійсненні митного контролю. 
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 Спільний митний контроль передбачає здійснення спільного митного 

контролю з митними органами суміжних держав, який проводиться на підставі 

міжнародних договорів України, укладених відповідно до закону, у пунктах 

пропуску через державний кордон України [107]. 

Таким чином, слід відмітити, що хоча у Законі України «Про вивезення, 

ввезення та повернення культурних цінностей зазначається, що контроль за 

вивезенням, ввезенням і поверненням культурних цінностей» [136] та 

Інструкції про порядок оформлення права на вивезення, тимчасове вивезення 

культурних цінностей та контролю за їх переміщенням через державний кордон 

України, затвердженій наказом Міністерства культури і мистецтв України 

№ 258 від 22.04.2002 р.[62] у тих випадках, де йдеться про контроль - не 

уточнюється, що цей контроль є митним, проте зміст положень зазначених 

нормативно-правових актів свідчить про його відношення до митних 

формальностей, що не в повній мірі корилюється зі ст.318 МК України, в якій 

передбачено, що митний контроль здійснюється виключно митними органами 

відповідно до цього кодексу та інших законів України [107]. 

Іншими словами, наразі відповідно до чинного законодавства митні 

органи виконують функцію контролю за переміщенням культурних цінностей у 

взаємодії з іншими органами (в тому числі мистецтвознавцем, 

правоохоронними органами).  

При цьому, згідно із Законом України «Про вивезення, ввезення та 

повернення культурних цінностей» головним органом на який покладено 

реалізацію контрольної функції за переміщенням культурних цінностей є 

Міністерство культури та інформаційної політики України, а відповідно до МК 

України  Держмитслужба України. 

В підзаконних нормативно-правових актах уточнюєтя, що контроль за 

переміщенням кулуьтрних цінностей через митний кордон України 

здійснюється мистецтвознавцем, а у разі ¬ його відсутності посадовою особою 

митного органу. Зазначене обумовлює необхідність чіткого визначення 

сутності цього виду контролю, розмежування повноважень, а також приведення 

нормативного правового регулювання у відповідність. Зокрема, в частині 
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відповідності ст.ст. 318, 320 МК України (нормами якими функція здійснення 

митного контролю закріплена виключно за митними органами та 

регламентовано заборону іншим органам втручатись у роботу митних органах) 

положенням ст. 561 МК України та Закону України «Про вивезення, ввезення 

та повернення культурних цінностей», якими передбачено здійснення контролю 

за переміщенням культурних цінностей у взаємодії з іншими державними 

органами. 

В даному випадку вважаємо доречним розглянути питання щодо 

закріплення функції здійснення митного контролю за переміщенням 

культурних цінностей через митний кордон України за митними органами, 

передбачивши в штаті митниць посад, кваліфікаційними вимогами до яких було 

б наявність спеціальних знань в сфері мистецтвознавства, що мало б наслідком 

підвищення оперативності, ефективності та результатів роботи у цьому 

напрямку. 

У разі необхідності, для участі у здійсненні митного контролю можуть 

залучатися за ініціативою митних органів або декларанта (власник товару 

та/або транспортного засобу) спеціалісти та експерти. Таке право 

регламентовано ст. 327 МК України [107].  

Окрім цього важливо заначити, що не зрозумілим видається у яких саме 

випадках є обов’язковим присутність в пунктах пропуску мистецтвознавців, а в 

яких ні. 

У зв’язку з чим, положення нормативно-правових актів, якими 

врегульовано порядок переміщення через митний кордон України культурних 

цінностей слід привести у відповідність до вимог митного законодавства. 

Щодо взаємодії з правоохоронними органами в напрямку здійснення 

контролю за переміщенням культурних цінностей, вважаємо можливою 

взаємодію в межах кримінального процесуального законодавства.  

На сьогодні відстутній будь-який нормативно-праовий акт, який би 

врегульовав порядок взаємодії та алгоритм дій митних, праовоохоронних та 

інших державних органів з приводу здійснення контролю за переміщенням 

культурних цінностей, зокрема щодо дій посадових осіб у разі виявлення 
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ймовірного порушення законодавства в сфері переміщення кулуьтрних 

цінностей, порядку фіксування, форм взаємодії, визначення обов’язків та ін. 

Тому вважаємо за необхідне розроблення спільного порядку та його 

затвердження профільними відомствами. 

З огляду на заначене під терміном «контроль за переміщенням 

культурних цінностей через митний кордон України» пропонуємо 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. 

До системи суб’єктів контролю за переміщенням культурних цінностей 

відносяться: 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 органи. 

Компетенцією суб’єктів контролю за переміщенням культурних 

цінностей через митний кордон України є сукупність прав та обов’язків 

розпорядчо-владного характеру, визначених актами законодавства, 

положеннями, посадовими інструкціями. 

Окрему увагу слід приділити питанням організації автоматизації 

здійснення митного контролю за переміщенням культурних цінностей. На 

даний час, в ЄАІС  наявний лише програмно-інформаційний комплекс, який 

забезпечує перегляд наявної інформації про митне оформлення товарів за 

дозвільним документом, за визначений період за його реквізитами (зокрема, 

типом (кодом) дозвільного документу та/або за його номером). Необхідним 

вбачається доопрацювання системи таким чином, щоб була можливість 

надавати відповідні дозволи, експертизи у вигляді елеторонного документу, 

здійснювати їх перевірку;ідентифікувати кулуьтрну цінність за кодом УКТЗЕД, 

або ж з використанням WEB-сервісів за «Ідентифікатором культурних 

цінностей»  
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Також необхідним є нормативне визначення порядку застосування 

інформаційних технологій. 

Окремим важливим елементом удосконалення процедури митного 

контролю за переміщенням культурних цінностей є достатній рівень підготовки 

персоналу, відповідального за цей напрямок, в тому числі щодо визначення 

приналежності заявлених товарів при переміщенні через кордон до культурних 

цінностей. В деяких випадках, постають завдання, які вимагають застосування 

спеціальних знань, що в свою чергу супроводжується залученням експертів та 

спеціалістів. 

Метою проведення досліджень та залучення експертів є необхідність 

встановлення визначальних характеристик для: 1) класифікації товарів згідно з 

УКТ ЗЕД; 2) перевірки задекларованої митної вартості товарів; 3) установлення 

країни походження товарів; 4 )визначення належності товарів до наркотичних 

засобів, психотропних речовин, їх аналогів, прекурсорів, сильнодіючих чи 

отруйних речовин; 5) установлення належності товарів до предметів, що мають 

художню, історичну чи археологічну цінність; 6) визначення належності 

товарів до таких, які виготовлені з використанням об’єктів права 

інтелектуальної власності, що охороняються відповідно до законодавства [107]. 

У вітчизняній правовій науці питанню митні експертизи досліджувались в 

основному в криміналістичному аспекті або щодо вирішення справ про 

адміністративні правопорушення. В той же час, вченими ще тоді 

наголошувалась увага на специфіці митної справи, в рамках якої переважна 

частина експертиз здійснюється як елемент забезпечення реалізації правомірної 

поведінки учасників митних відносин: проведення митного контролю та 

митного оформлення товарів і транспортних засобів, надання дозволів на 

переміщення через митний кордон певних категорій товарів, правильна 

класифікація товарів згідно з УКТ ЗЕД, визначення країни походження, 

приналежності речей до культурних цінностей тощо[66]. 

Експертиза призначається у разі, якщо для з’ясування питань, які 

виникають у справі про порушення митних правил, виникла потреба у 

спеціальних знаннях з окремих галузей науки, техніки, мистецтва, релігії тощо. 
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Найважливіші напрямки дослідження матеріалів та речовин охоплюються 

хімічною, класифікаційною, матеріалознавчою, товарознавчою, гемологічною, 

технічною видами експертиз [40]. 

Для відповідних досліджень під час здійснення митного контролю та 

митного оформлення може залучатись спеціалізований органан з питань 

експертизи та досліджень центрального органу виконавчої влади, що реалізує 

державну митну політику, чи його відокремленим підрозділи. 

Зауважимо, що визначення природи походження деяких товарів потребує 

залучення не тільки висококваліфікованого персоналу, але й розробки критеріїв 

для віднесення товарів до тієї чи іншої категорії, так як дане питання зовсім не 

врегульовано на законодавчому рівні. Особливої правової регламентації 

потребує питання щодо визначення належності товарів до культурних 

цінностей. 

Необхідним також видається актуалізувати питання взаємодії у 

здійсненні діяльності новостворених Державної інспекції культурної спадщини 

України та Державної служби охорони культурної спадщини України з 

Державною митною службою України адже саме вказані органи центральної 

виконавчої влади мають забезпечувати створення та наповнення реєстру 

культурної спадщини, створення умов для розвитку артринку в Україні, а також 

забезпечення належної експертизи культурних цінностей. 

В цій частині дисертації, 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, 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 
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політику у сфері архівної справи, діловодства; 3) центральний орган виконавчої 

влади, що реалізує державну митну політику; 4) правоохоронні органи. 

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. 

 

Висновки до розділу 2 

 

Підсумовуючи результати наукового пошуку, зупинимося на головних 

теоретичних здобутках другого розділу. 

1. 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 процедуру видачі свідоцтва на вивезення культурних 

цінностей 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; 

2. 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. 

3. 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 
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характеру, визначених актами законодавства, положеннями, посадовими 

інструкціями. 
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РОЗДІЛ 3 

ОХОРОНА КУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ, ЩО ПЕРЕМІЩУЮТЬСЯ 

ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ 

 

 

3.1. Принципи переміщення через митний кордон України культурних 

цінностей 

 

 

Принципи переміщення через митний кордон України культурних 

цінностей виступають своєрідною додатковою гарантією загального механізму 

охорони товарів, які наділені історичною, культурно та іншою значимістю. На 

жаль, чинне національне законодавство не містить визначення поняття 

«принцип» як і не встановлює перелік та зміст принципів переміщення через 

митний кордон України культурних цінностей.  

В розумінні, наведеному у Словнику іншомовних термінів - «принцип» 

має латинське походження (лат. «principium» — начало, основа) і трактується 

як:  

1) основне вихідне положення якої-небудь наукової системи, теорії, 

ідеології; засада;  

2) особливість, покладена в основу створення або здійснення чогось;  

3) переконання, норма, правило, яким керується хтось у житті і 

поведінці [204]. 

Деякі вчені наголошують, що поняття «принцип» значно ширше за його 

нормативний, законодавчий вираз. При цьому, виокремлюють три компоненти, 

що входять до його змісту. По перше  це наявність певних уявлень щодо сфери 

правосвідомості. По друге - закріплення відповідних положень у діючому 

законодавстві. По третє, реалізація принципів права у конкретній сфері 

суспільних відносин [24, с.14], [48, с. 21]. 
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В окремих міжнародних актах, якими врегульовано питання захисту 

культурних цінностей зустрічаються тільки деякі посилання на принципи, 

однак їх сутність не розкривається.  

Зокрема, відповідно до Конвенції про захист культурних цінностей в разі 

збройного конфлікту однією із підстав її прийняття визначено встановлені в 

Гаазьких конвенціях1899 і 1907 років і в Вашингтонському Пакті від 15 квітня 

1935 р. принципи захисту культурних цінностей у випадку збройного 

конфлікту [41]. 

Окрім цього, в ст. 25 Конвенції про захист культурних цінностей в разі 

збройного конфлікту вказано на зобов’язаннях договірних сторін включати 

положення цієї Конвенції для вивчення в програми військового і, якщо 

можливо, цивільного навчання, для того, щоб принципи Конвенції та її 

Виконавчого Регламенту були відомі всьому населенню, особливо збройним 

силам і персоналу, призначеному для захисту культурних цінностей населенню 

[78]. 

Зазначене дає підстави струджувати, 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. 

Поняття «система» є одним із найзагальніших понять, яке застосовується 

для опису об’єктів при системних дослідженнях. У літературі зустрічається 

більш 40 різних визначень цього поняття. Усі вони в залежності від підходу 

можуть бути поділені на декілька груп. Наприклад, перша група визначає 

поняття «система» через поняття системного підходу – «елементи», 

«відносини», «зв’язки», «ціле», «цілісність». Друга група розглядає цей термін з 

позиції теорії регулювання через поняття «вхід», «вихід», «переробка 

інформації», «закон поведінки», «керування». 

Найбільш «прикладним» і в той же час загальним є визначення поняття 

«система» як сукупність елементів, певним чином пов’язаних і взаємодіючих 

між собою для виконання заданих цільових функцій. При цьому під «цільовою 
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функцією» визначається певна (можлива, й умовна) зовнішня стосовно системи 

ситуація, до реалізації якої прагне система.  

В інших випадках, поняття «система» розглядається як:  – об’єкт, який 

характеризується складом елементів, структурою їх зв’язків, параметрами і має 

хоча б один вхід і один вихід, які забезпечують зв’язок із зовнішнім 

середовищем, що характеризується законами поведінки і змінює поведінку при 

надходженні керуючих впливів; - сукупність, утворення з кінцевої множини 

елементів, між якими існують визначені відносини; як «відношення», що 

характеризує взаємозв’язок або взаємодію двох або більше об’єктів чи явищ 

абстрактного або конкретного типів [71, с. 11]. 

Під системою принципів переміщення через митний кордон України 

культурних цінностей пропонуємо розуміти сукупність основних засад, на 

підставі яких ґрунтується механізм правової охорони культурних цінностей 

загалом, та порядок переміщення через митний кордон України культурних 

цінностей зокрема. 

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 з 

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 

при їх переміщенні через митний кордон;  

7) принцип гласності, прозорості, вільне отримання й поширення 

інформації про стан державного захисту культурних цінностей;  
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8) принцип систематизації інформації на національному та міжнародному 

рівнях;  

9) принцип переважання дії законодавства тієї країни та території якої 

знаходиться культурна цінність;  

10) принцип дбайливого ставлення до культурних цінностей та ін [9]. 

Охарактеризуємо кожний із вищенаведених принципів більш детально. 

Щодо принципу законності та слідування публічним інтересам держави 

слід значити наступне. Так, аналіз наукової літератури свідчить, що найчастіше 

зміст принципу законності механічно визначається як загальний режим 

законності в державі, без уточнення змісту [130], що не відмежовує поняття 

законності як принципу права від інших правових категорій [68]. Нерідко 

заперечується і самостійність даного принципу [65]. З іншого боку, в сучасний 

період з'явився ряд робіт, автори яких закликають переглянути методологічні 

основи теорії законності, вважаючи, що в умовах реформованої правої системи 

необхідно принципово нове поняття.  

Категорія «законність» в науці і законодавстві вживається для позначення 

наступних самостійних явищ:  

1) режим державного і суспільного життя, що характеризується 

відповідністю діяльності всіх суб'єктів права законом; принцип діяльності по 

створенню, зміни та скасування норм права (нормотворчості);  

2) принцип діяльності державних органів, органів місцевого 

самоврядування та спеціально уповноважених осіб по втіленню правових 

приписів в життя (правозастосування);  

3) принцип діяльності з використання, дотримання і виконання норм 

права в особливих сферах правового регулювання (реалізації права); 

4) загальний конституційний принцип організації та діяльності 

державного механізму (апарату);  

5) принцип правової політики;  

6) принцип права. 

Овод А.В. визначаючи положення принципу законності в системі 

принципів права, вказує, що це загальноправовий, власне юридичний принцип, 
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що пронизує всі структурні утворення системи права. Особливості змісту 

принципу законності визначаються характером суспільних відносин, 

регульованих тим або іншим елементом системи права не повинні протирічити 

нормам права, видаються в інтересах всього суспільства і здійснюються всіма 

учасниками правовідносин [111, с. 10]. 

В свою чергу, Н.М. Оніщенко при розгляді законності як особливого 

соціального явища суспільного життя, самостійного елемента механізму 

державно-правового регулювання, вказує, що це явище у правовій державі 

можна розглядати як режим (стан) відповідності суспільних відносин законам і 

підзаконним актам [133, с. 14].  

В науковій літературі існує значна кількість визначень терміну 

«публічний інтерес», які вчені часто досліджують у співвідношенні із- 

«приватним інтересом». 

Так, на думку А. А. Нечай публічний інтерес складається з інтересів 

держави, її органів і посадових осіб, а також інтересів суспільства, тоді як 

приватний інтерес це завжди інтереси окремих осіб. 

Натомість, Н.Ю. Пришва публічний інтерес розглядає як визнаний 

державою і забезпечений правом інтерес соціальної спільноти, задоволення 

якого є умовою та гарантією її існування і розвитку. 

В свою чергу, окремі науковці вважають, що публічним є все, що 

стосується благ та інтересів спільноти, а приватним – усе, що стосується благ та 

інтересів кожного з її учасників [220,с. 172; 17, с. 42]. 

На думку Р. С. Мельник та В. М. Бевзенко публічні інтереси поєднують 

лише ті інтереси, які однаковою мірою є важливими для кожного члена 

суспільства [98, с. 36]. 

При розгляді публічного інтересу науковці України чомусь ототожнюють 

інтереси держави та інтереси суспільства, що, на думку О. І. Миколенко, є 

помилковим підходом. Держава дійсно захищає та реалізує інтереси 

суспільства, але це не означає, що у держави не повинно бути своїх інтересів. 

Миколонко О.І. інтереси суб’єктів правовідносин поділяє на три види: 
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1) інтереси окремої особи чи невеликої групи осіб, які визнаються і 

захищаються державою;  

2) інтереси суспільства, які визнаються більшою частиною суспільства і 

забезпечуються державою;  

3) інтереси держави, які визнаються всім суспільством і які є важливими 

для нормального функціонування держави як політико-територіальної 

організації суспільства [103, с. 102 ]. 

Збереження культурних цінностей безумовно можна віднести до 

публічного інтересу будь-якої держави. 

Принцип законності та слідування публічним інтересам при переміщенні 

через митний кордон України культурних цінностей полягає:  

1) в існуванні чіткої регламентації нормативно-правових актів в сфері 

переміщення через митний кордон України культурних цінностей; 

2) однозначному та повному окресленні правового статусу всіх учасників 

правовідносин;  

3) неухильному виконанні і дотриманні актів законодавства всіма 

посадовими особами і громадянами та переважанням у таких правовідносинах 

публічного інтересу над приватним. 

Принцип законності передбачає необхідність суворого дотримання актів 

законодавства усіма суб’єктами, зокрема фізичними і юридичними особами, 

митними органами, іншими державними й недержавними організаціями й 

установами, що беруть участь у правовідносинах щодо переміщення 

культурних цінностей через митний кордон України. Принцип законності 

зобов’язує державні органи здійснювати свої повноваження в рамках закону, 

керуватись у своїй діяльності виключно законом, а при прийнятті підзаконних 

актів з митного регулювання не виходити за рамки закону і не приймати таких, 

що суперечать чинному законодавству. 

Принцип спрощення адміністративних формальностей, пов’язаних з 

законним перевезенням культурних цінностей розкривається у необхідності 

перегляду існуючого порядку виконання адміністративних формальностей, 

пов’язаних із переміщенням культурних цінностей на предмет їхньої уніфікації. 
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Метою реалізації цього принципу є гармонізація національного законодавства 

до вимог міжнародного, спрощення порядку переміщення через митний кордон 

України культурних цінностей, уникнення бюрократичних процедур. 

Оскільки, як уже наголошувалось контрабанда культурних цінностей має 

транскордонний характер важливим є забезпечення принципу взаємної 

заінтересованості держав у створенні сприятливих умов для розвитку 

культурних зв'язків і культурного обміну, який передбачає проведення спільних 

заходів, досягнення домовленостей, створення нормативно-правових засад та 

інформаційних міжнародних баз даних, покликаних розвинути культурні 

зв’язки між державами та проведенню обміну культурними цінностями та 

досвіду в цій сфері. 

Принцип створення режиму найбільшого сприяння під час оформлення 

дозволів та іншої необхідної документації на культурні цінності передбачає 

сприяння державними органами в законному оформленні дозволів на іншої 

необхідної документації на культурні цінності, що тимчасово вивозяться й 

тимчасово ввозяться, які знаходяться на постійному зберіганні у фондах 

державних і муніципальних музеїв, архівів, бібліотек, інших державних сховищ 

культурних цінностей і заявлені зазначеними державними сховищами до 

тимчасового вивезення й тимчасового ввезення, в тому числі з метою реалізації 

програм розвитку культурних зв'язків і культурного обміну між договірними 

державами, а також під час переміщення зазначених культурних цінностей 

через митні кордони договірних держав. 

Надання послуг щодо оформлення дозволів та іншої необхідної 

документації на культурні цінності повинно бути організовано так, щоб їх 

отримання було швидким, комфортним, зрозумілим та простим, відносно не 

дорогим.  

Принцип створення режиму найбільшого сприяння під час оформлення 

дозволів та іншої необхідної документації на культурні цінності покликаний 

запобігти ухиленню фізичних та юридичних осіб від обов’язку в отриманні 

дозвільних документів на переміщення культурних цінностей, зменшити 
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кількість правопорушень, пов’язаних із незаконним обігом культурних 

цінностей, сприяти ідентифікації культурних цінностей та збору даних про них.  

Принцип охорони культурних цінностей відповідно до національного 

законодавства й міжнародних договорів передбачає здійснення регулювання 

відносин на підставі укладених між державами міжнародних договорів, згідно 

яких встановлюється режим правової охорони культурних цінностей, який 

регламентує, що охорона культурних цінностей держави, яка тимчасово 

ввозить культурні цінності на територію держави, яка є іншою договірною 

стороною. 

У розумінні Віденської конвенції про право міжнародних договорів від 

23.05.1969 р. термін "договір" означає міжнародну угоду, укладену між 

державами в письмовій формі і регульовану міжнародним правом, незалежно 

від того, чи викладена така угода в одному документі, двох чи кількох зв'язаних 

між собою документах, а також незалежно від її конкретного найменування 

[30]. 

В національному законодавстві використовується термін «міжнародний 

договір України», який зустрічається в декількох інтерпретаціях, а саме як: 

- укладений у письмовій формі з іноземною державою або іншим 

суб'єктом міжнародного права, який регулюється міжнародним правом, 

незалежно від того, міститься договір в одному чи декількох пов'язаних між 

собою документах, і незалежно від його конкретного найменування (договір, 

угода, конвенція, пакт, протокол тощо) [173]; 

- чинний міжнародний договір України, згода на обов’язковість якого 

надана Верховною Радою України [172];  

- міжнародний договір, згода на обов'язковість якого надана Верховною 

Радою України [141];  

- міжнародний договір, що стосується питань міжнародного правового 

співробітництва і правової допомоги в цивільних справах, згода на 

обов'язковість якого надана Верховною Радою України і який набрав чинності в 

установленому порядку; а також міжнародний договір колишнього СРСР, який 

застосовується Україною у порядку правонаступництва [154]. 
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Відповідно до Конституції України укладення міжнародних договорів, які 

суперечать Конституції України, можливе лише після внесення відповідних 

змін до Конституції України (ст. 9). При цьому іноземці та особи без 

громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, користуються 

тими самими правами і свободами, а також несуть такі самі обов'язки, як і 

громадяни України, за винятками, встановленими Конституцією, законами чи 

міжнародними договорами України (ст.26) [82]. 

Принцип обов’язковості митного декларування культурних цінностей при 

їх переміщенні через митний кордон передбачає обов’язок фізичних та 

юридичних осіб, незалежно від форми власності на культурні цінності і способу 

їхнього проходження декларувати культурні цінності під час їх переміщення 

через митний кордон України. 

Відповідно до ст. 257 МК України декларування здійснюється шляхом 

заявлення за встановленою формою (письмовою, усною, шляхом вчинення дій) 

точних відомостей про товари, мету їх переміщення через митний кордон 

України, а також відомостей, необхідних для здійснення їх митного контролю 

та митного оформлення [107]. 

Важливо зазначити, що декларування культурних цінностей здійснюється 

у письмовій формі, при якій можливе використовуватися як електронних 

документів, так і документів на паперовому носії або їх електронних 

(сканованих) копій, засвідчених електронним цифровим підписом декларанта 

або уповноваженої ним особи. 

Визначення понять усне і письмове декларування наводилось в Законі 

України  «Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення 

й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що 

ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію 

України» від 13.09.2001 № 2681-III, який вже втратив чинність. 

Так, усним декларуванням є форма декларування, яка передбачає 

повідомлення власником - громадянином в усній формі при митному 

оформленні на вимогу посадової особи митного органу всіх необхідних даних, 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2681-14/ed20120601/find?text=%CF%E8%F1%FC%EC%EE%E2%E5+%E4%E5%EA%EB%E0%F0%F3%E2%E0%ED%ED%FF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2681-14/ed20120601/find?text=%CF%E8%F1%FC%EC%EE%E2%E5+%E4%E5%EA%EB%E0%F0%F3%E2%E0%ED%ED%FF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2681-14/ed20120601/find?text=%CF%E8%F1%FC%EC%EE%E2%E5+%E4%E5%EA%EB%E0%F0%F3%E2%E0%ED%ED%FF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2681-14/ed20120601/find?text=%CF%E8%F1%FC%EC%EE%E2%E5+%E4%E5%EA%EB%E0%F0%F3%E2%E0%ED%ED%FF
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що стосуються кількісних, якісних та вартісних характеристик  предметів, які 

переміщуються таким громадянином через митний кордон України. 

Письмовим декларуванням є форма декларування, яка передбачає 

повідомлення власником — громадянином у письмовій формі всіх необхідних 

даних, що стосуються кількісних, якісних та вартісних характеристик 

предметів, які переміщуються такою особою через митний кордон України, 

шляхом заповнення митної декларації встановленої форми [181]. 

Принцип гласності, прозорості, вільного отримання й поширення 

інформації про стан державного захисту культурних цінностей передбачає 

висвітлення в ЗМІ інформації про культурні цінності, забезпечення публічного 

доступу до реєстрів даних про культурні цінності вільне отримання й 

поширення інформації про стан державного захисту культурних цінностей 

(зокрема, щодо: випадків припинення контрабанди культурних цінностей; 

стану розгляду справ у суду та притягнення до відповідальні винних осіб; 

повернення незаконно вивезених культурних цінностей на територію України; 

проведення правороз’яснювальної роботи про існуючий механізм захисту 

культурних цінностей) тощо.   

У юриспруденції під терміном гласність прийнято вважати 

демократичний принцип організації суспільного життя, що полягає у 

відкритості (публічності) діяльності органів законодавчої, виконавчої та 

судової влади, інших державних органів та громадських організацій, органів 

місцевого самоврядування та самоорганізації населення, за винятком 

передбачених законом випадків, коли публічність може зашкодити інтересам 

держави, юридичних осіб або особистим інтересам громадян. Гласність 

забезпечується шляхом поширення інформації про діяльність зазначених 

органів і організацій через засоби масової інформації та за допомогою інших 

форм інформування населення, забезпечення доступу громадян до участі в їх 

діяльності [47]. 

Відповідно до Закону України «Про засади державної регіональної 

політики» відкритість – це забезпечення вільного доступу до інформації, що 

визначає державну регіональну політику і є у розпорядженні органів державної 
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влади, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, органів виконавчої влади 

Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування [148]. 

Забезпечення принципу гласності, прозорості, вільного отримання й 

поширення інформації про стан державного захисту культурних цінностей 

забезпечуються Законами України «Про звернення громадян» [166], «Про 

доступ до публічної інформації» [146], «Про інформацію» [167], «Про 

друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» [147] та інші. 

Зокрема, Закон України «Про звернення громадян» регулює питання 

практичної реалізації громадянами України наданого їм Конституцією України 

права вносити в органи державної влади, об'єднання громадян відповідно до їх 

статуту пропозиції про поліпшення їх діяльності, викривати недоліки в роботі, 

оскаржувати дії посадових осіб, державних і громадських органів. Закон 

забезпечує громадянам України можливості для участі в управлінні 

державними і громадськими справами, для впливу на поліпшення роботи 

органів державної влади і місцевого самоврядування, підприємств, установ, 

організацій незалежно від форм власності, для відстоювання своїх прав і 

законних інтересів та відновлення їх у разі порушення [166]. 

Порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до 

інформації, що знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших 

розпорядників публічної інформації, та інформації, що становить суспільний 

інтерес врегульовано Законом України «Про доступ до публічної інформації». 

При цьому до категорії публічної інформації відноситься відображена та 

задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що 

була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних 

повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка 

знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників 

публічної інформації, визначених цим Законом [146]. 

Закон України «Про інформацію» регулює відносини щодо створення, 

збирання, одержання, зберігання, використання, поширення, охорони, захисту 

інформації. Цим законом регламентовано право кожного на інформацію, що 

передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, 
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зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і 

законних інтересів. Одночасно наголошено, що реалізація права на інформацію 

не повинна порушувати громадські, політичні, економічні, соціальні, духовні, 

екологічні та інші права, свободи і законні інтереси інших громадян, права та 

інтереси юридичних осіб [147].  

Закон України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в 

Україні» створює правові основи діяльності друкованих засобів масової 

інформації (преси) в Україні, встановлює державні гарантії їх свободи 

відповідно до Конституції України, Закону України "Про інформацію" та інших 

актів чинного законодавства і визнаних Україною міжнародно-правових 

документів [167]. 

Принцип систематизації інформації на національному та міжнародному 

рівнях передбачає збір, узагальнення за відповідними групами, критеріями 

пошуку інформації, яка стосується культурних цінностей з метою запобігання 

незаконному обігу культурних цінностей та їх контрабанди, прискорення 

ідентифікації, оперативного обміну даними між державами.  

Принцип переважання дії законодавства тієї країни та території якої 

знаходиться культурна цінність передбачає пріоритетність застосування актів 

законодавства за місцем знаходження культурної цінності. 

Принцип дбайливого ставлення до культурних цінностей передбачає 

зобов’язання збереження юридичними та фізичними особами, а також 

державами культурних цінностей та шанобливого ставлення до них, навіть в 

умовах військових конфліктів.  

При цьому, з цього правила існує виключення. Так, відповідно до 

Конвенції про захист культурних цінностей в разі збройного конфлікту 

порушення зобов'язання утримуватися від учинення ворожого акту проти 

культурних цінностей з посиланням на крайню військову необхідність, може 

допускатися лише тоді, коли ці культурні цінності за своїм призначенням 

перетворені на військовий об'єкт, і немає жодної практично можливої 

альтернативи для отримання рівноцінної військової переваги, за винятком тієї, 

яку можна отримати внаслідок учинення ворожого акту проти цього об'єкта. 
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При цьому рішення про посилання на крайню військову необхідність 

приймається військовим начальником, який командує силами, рівними за 

розміром батальйонові чи більшій кількості або меншими за розміром силами, 

якщо обставини не дозволяють діяти інакше [78]. 

Вищезазначене дослідження дало змогу прийти до висновку, що питання 

основних засад у правовідносинах щодо переміщення через митний кордон 

України не врегульовано в повній мірі на законодавчому рівні. У зв’язку з чим, 

пропонуємо внести зміни до Закону України «Про вивезення, ввезення та 

повернення культурних цінностей» [-], доповнивши цей закон 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.» [9]. 
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В цій частині дисертації 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 

підставі яких ґрунтується механізм правової охорони культурних цінностей 

загалом, та порядок переміщення через митний кордон України культурних 

цінностей, зокрема. 

 

 

3.2. Відповідальність за порушення законодавства України, 

пов’язаного із переміщенням через митний кордон України культурних 

цінностей 

 

 

Контрабанда культурних цінностей має глобальний та транснаціональний 

характер. Усі держави світу зацікавлені у збереженні культурної спадщини, з 

цією метою приймаються міжнародні договори та законодавчі акти, які навіть у 

стані війни встановляють відповідні обмеження та правила щодо поводження з 

об’єктами культури. 

Інститут притягнення до відповідальності за порушення законодавства 

про порядок переміщення культурних цінностей має на меті не лише 

притягнути до відповідальності порушників, а й попередити та запобігти 

незаконному обігу культурних цінностей. 

У той же час, значна кількість питань, пов’язаних із притягненням до 

відповідальності за порушення порядку переміщення через митний кордон 

України культурних цінностей залишаються невирішеними. 

Збереження культурної спадщини є одним із пріоритетних завдань кожної 

країни. З цією метою в середині держав запроваджуються різноманітні засоби, 

дія яких спрямована на попередження незаконного вивезення культурних 
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цінностей з території держави, а також на повернення тих об’єктів культури, які 

все ж таки були незаконно вивезенні.  

В засобах масової інформації мало не щодня публікуються повідомлення 

про затримання контрабандистів культурних цінностей. Наприклад, відповідно 

до одного із таких повідомлень, посадові особи Поліської митниці спільно з 

Управлінням СБУ в Рівненській області запобігли незаконному вивезенню за 

межі митної території України культурних цінностей. Під час здійснення 

митного контролю транспортного засобу марки «Мерседес» у громадянина 

України, який переміщувався у вказаному транспортному засобі, в дорожній 

сумці серед особистих речей, з ознаками приховування, було виявлено 

предмети релігійного характеру та паперові гроші. Відносно порушника 

складено протокол про порушення митних правил за ознаками частини 1 статті 

483 МК України. До Управління СБУ в Рівненській області направлено 

повідомлення про протиправне діяння, що містить ознаки злочину, 

передбаченого ст. 201 КК України. Предмети правопорушення тимчасово 

вилучено, та передано для здійснення процесуальних дій у кримінальному 

провадженні [108]. 

Інший випадок незаконного переміщення культурних цінностей через 

митний кордон України мав місце на Буковині, де працівники митниці у 

співпраці з представниками Управління СБУ в Чернівецькій області та 

прикордонного загону припинили спробу вивезення предметів старовини, що 

можуть становити культурну цінність. Мешканець Чернівецької області 

перетинав митний кордон в пункті пропуску “Порубне-Сірет” в якості водія 

автомобіля, що прямував до Італії. Для проходження митного контролю чоловік 

обрав «зелений коридор», чим заявив про те, що переміщувані ним предмети не 

підлягають письмовому декларуванню, оподаткуванню митними платежами, не 

підпадають під встановлені законодавством заборони та/або обмеження щодо 

вивезення з митної території України. Під час здійснення митних 

формальностей, а саме огляду пред’явлених речей було виявлено не заявлені та 

не пред’явлені до митного контролю друковані видання книг, одна із яких 

датована 1854 р., а інша 1896. Книги були приховані в поліетиленовому файлі. 
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Згідно висновку експерта виявлені друковані видання підпадають під дію 

Закону України «Про вивезення, ввезення та повернення культурних 

цінностей» та можуть бути вивезені за межі митної території України на 

підставі свідоцтва на право вивезення культурних цінностей. Жодних 

документів на право їх переміщення через митний кордон України громадянин 

не надав. Таким чином, вчинено дії спрямовані на незаконне переміщення через 

митний кордон України товарів у спосіб, що ускладнює їх виявлення, та 

шляхом надання одним товарам вигляду інших. Такі дії мають ознаки 

порушення митних правил, передбаченого ч. 1 статті 483 МК України. За 

вказаним фактом працівниками митниці складено протокол про порушення 

митних правил, предмети правопорушення вилучено [221]. 

Вищезазначені випадки свідчать про те, що незаконне переміщення 

культурних цінностей має системний та масовий характер. З кожним роком 

урізноманітнюються шляхи переміщення контрабанди культурних цінностей, 

що зумовлює необхідність пошуку та розробки новітніх підходів та методик 

виявлення культурних цінностей, які переміщуються з порушенням митного 

законодавства, проведення навчання працівників, які приймають участь у 

вжитті контрольних заходів на митному кордоні. 

Одним із ефективних засобів попередження незаконного переміщення 

через митний кордон України культурних цінностей є інститут відповідальності 

за такі порушення. 

Розділ VII Закону України «Про вивезення, ввезення та повернення 

культурних цінностей» [136], який містить всього одну статтю присвячену 

відповідальності за порушення законодавства України про вивезення, ввезення 

та повернення культурних цінностей. Дана дефініція є бланкетною та вказує, 

що особи, винні у порушенні законодавства України про вивезення, ввезення та 

повернення культурних цінностей, несуть відповідальність, передбачену 

законами України. При цьому не уточнюється які види відповідальності 

передбачені за порушення законодавства про вивезення, ввезення та 

повернення культурних цінностей. 
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Тож вдамося до аналізу наукових підходів до визначення та 

характеристики видів юридичної відповідальності, а також положень чинного 

законодавства, якими врегульовано питання відповідальності у сфері 

переміщення культурних цінностей. 

Відповідно до Угоди про співробітництво щодо цивільної глобальної 

навігаційної супутникової системи (ГНСС) між Європейським 

Співтовариством, його державами-членами та Україною термін 

"відповідальність" означає законне зобов'язання фізичної або юридичної особи 

відшкодувати завдані збитки іншій фізичній або юридичній особі згідно із 

певними правовими принципами та правилами [225]. 

Юридична відповідальність  це різновид соціальної відповідальності, 

який закріплений у законодавстві і забезпечуваний державою юридичний 

обов'язок правопорушника пізнати примусового позбавлення певних цінностей, 

що йому належать [53]. 

Юридична відповідальність є проявом загально-соціологічного феномена 

- соціальної відповідальності, її специфічним різновидом [72, с.231]. 

За іншим підходом, під юридичною відповідальністю розуміють засоби 

боротьби з правопорушеннями та забезпеченням правомірної поведінки. 

Сучасне право передбачає цивілізовані засоби, способи здійснення, функції та 

принципи юридичної відповідальності, які відповідають демократичному 

розвитку держави. 

Стеценко С.Г. цілком обґрунтовано вказує, що без належної системи 

юридичної відповідальності право стає безсилим та ненадійним, не 

виправдовує соціальних очікувань. Правові норми, встановлені на їх підставі, 

права та обов’язки членів суспільства перетворюються в благі наміри, якщо 

держава не здатна організувати поновлення та захист порушених прав, примус 

до виконання обов’язків, покарання тих, хто порушує правові заборони [194]. 

Аналіз правотворчих процесів переконливо доводить та свідчить, що 

суспільство та особа не можуть існувати без захисту від правопорушень та осіб, 

що їх вчиняють, а отже, без нормативно-правових актів, в яких закріплено 

юридичну відповідальність за вчинення конкретних правопорушень. 
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Складність визначення змісту цієї категорії привела до дискусії стосовно 

доцільності розробки єдиного поняття юридичної відповідальності. Так, на 

думку О. І. Харитонової та Є. О. Харитонова, формулювання єдиного 

визначення поняття юридичної відповідальності є недоцільним, оскільки в 

багатьох випадках мають місце спроби об’єднати численні та різноманітні 

ознаки цього феномена в дефініцію [232, с. 345-353].  

У філософській та юридичній літературі зазначається, що ця категорія є 

різновидом соціальної відповідальності, тому вони співвідносяться як загальне 

та особливе. На думку С.В. Бобровник, обом видам відповідальності 

притаманні відмінні та спільні риси. До кола спільних рис належать:  

1) соціальна та юридична відповідальність, як засіб регулювання та 

охорони;  

2) встановлюються певними суб’єктами та гарантуються певними 

засобами;  

3) мають динамічний характер;  

4) забезпечують системне суспільство як соціальне утворення;  

5) передбачають настання певних наслідків для правопорушників [20, c. 

291]. 

Характеризуючи риси які відрізняють соціальну від юридичної 

відповідальності, слід зазначити що: 

1) юридична відповідальність передбачається правовими нормами, а 

соціальна відповідальність – соціальними;  

2) юридична відповідальність має характер примусу, а соціальна не є 

засобом примусу;  

3) юридична відповідальність забезпечується органами держави, а 

соціальна – недержавними структурами.  

Аналогічної точку зору дотримується відомий радянський науковець О.Е. 

Лейст, вказуючи, що юридичної відповідальності немає і не може бути поза 

межами чинного права, тобто вона завжди реалізується у правових рамках [76, 

c.91-95]. 
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Юридичній відповідальності притаманно ряд функцій, до яких можна 

віднести: 1) охоронну; 2) превентивну; 3) каральну; 4) стимулюючу; 

5) компенсаційну; 6) виховну; 7) організаційну; 8) політичну. Охоронна 

функція забезпечує правовий вплив з боку органів державної влади, 

спрямований на захист природних об’єктів; превентивна – полягає у вихованні 

особи та закріпленні шанобливого ставлення до природних об’єктів шляхом 

впливу на свідомість правопорушника; каральна функція забезпечує 

запобігання скоєнню правопорушень та покарання винних; функція 

стимулювання спонукає до активних дій з дотримання та реалізації норм 

природоохоронного законодавства; компенсаційна функція спрямована на 

компенсації збитків, заподіяних природним об’єктам та їх повернення до 

природного стану; виховна функція полягає в загальноправовому впливі на 

духовну сферу, націлену на формування бережливого ставлення до природи; 

організаційна функція полягає у створенні державних структур, основним 

завданням діяльності яких є захист природних об’єктів, відображення 

державної політики в природоохоронній сфері та забезпечення їх реалізації в 

правових актах [21, c. 136]. 

Що стосується підстав юридичної відповідальності, то в теорії права 

немає єдиного розуміння та їх розглядають в двох значеннях. Так, І. Самощенко 

і М. Фарукшин виділяють правову і фактичну підстави відповідальності. 

Правова підстава відповідальності - це наявність правової норми, що 

встановлює юридичну відповідальність за вчинене діяння. Фактичною 

підставою відповідальності є дія (бездіяльність), заборонена правовою нормою, 

тобто вчинення власне правопорушення [202, с.71-73]. 

Малєін М. вказує, що правопорушення – це підстава відповідальності; де 

є правопорушення, там є (повинна бути) відповідальність; без правопорушення 

немає відповідальності. На думку автора, ці давно сформовані положення ясно 

виражають нерозривний зв’язок між двома юридичними категоріями - 

правопорушенням і відповідальністю [95, с.130], [72, с.232]. 

Підтримуємо позицію С.І. Стеценко, який стверджує, що основна 

проблема, пов’язана з удосконаленням інституту відповідальності полягає у 
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забезпеченні законності, попередженні правопорушень, максимально 

можливому усуненні збитків, як спричинені суспільству та правопорядку. В цій 

проблемі концентруються два вкрай важливі соціальні завдання: по-перше, 

суспільство та кожний громадянин повинні бути впевнені, що правопорушення 

попереджують за допомогою державного примусу, що права та охоронювані 

законом інтереси захищені від протиправних посягань: по-друге, що боротьба з 

правопорушниками проводиться суворо на підставі закону, що забезпечує 

недоторканість прав та свобод громадянина, який не скоїв нічого 

протиправного [216, с. 267]. 

Статтею 92 Конституції України передбачено, що виключно законами 

України встановлюються засади цивільно-правової відповідальності; діяння, які 

є злочинами, адміністративними або дисциплінарними правопорушеннями, та 

відповідальність за них [82]. 

Говорячи про такі види відповідальності як цивільно-правова та 

дисциплінарна, слід зазначити наступне. 

Досліджуючи питання щодо відповідальності за порушення цивільних 

прав та обов’язків, В.Грибанов зазначав, що умовами, при яких спрацьовує 

механізм цивільно-правової відповідальності є наявність прав та обов’язків, 

порушення яких тягне за собою покладення на їх порушника мір цивільно-

правової відповідальності; протиправне порушення особою, покладених на 

нього обов’язків і суб’єктивних прав інших осіб; наявність шкоди, завданої 

протиправною поведінкою правопорушника; наявність причинного зв’язку між 

протиправною поведінкою правопорушника і шкідливими наслідками, що 

наступили; наявність вини правопорушника [36, с. 49]. При цьому слід взяти до 

уваги уточнення М.Малеїна, який зазначав: «наявність, чи відсутність 

юридично значимого причинного зв’язку між поведінкою та негативним 

результатом встановлюється в кожній конкретній справі з урахуванням 

фактичних обставин на підставі даних науки і практики» [94, с. 43]. 

Загальними умовами виникнення цивільно-правової відповідальності 

є: 1) наявність шкоди в потерпілого; 2) протиправна поведінка заподіювача 

шкоди; 3) причинний зв’язок між протиправною поведінкою і шкодою; 
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наявність вини особи, яка завдала шкоду. За загальним правилом, відсутність 

хоча б однієї із зазначених умов вказує на відсутність підстав для притягнення 

порушника до відповідальності. Однак, у цивільному законодавстві 

відповідальність може наставати при неповному (урізаному) складі 

правопорушення (наприклад, відповідальність за шкоду, завдану незаконними 

рішеннями, діями чи бездіяльністю органу дізнання, попреднього (досудового) 

слідства, прокуратури або суду настає незалежно від вини органу, що її завдав) 

[22, с.116]. [104, с.26]. 

Цивільно-правовою відповідальністю визнається одна із форм юридичної 

відповідальності, суттю якої є застосування встановленого цивільним 

законодавством заходу примусового впливу (санкції) до порушника цивільних 

прав та обов’язків. Причому цей вплив полягає у покладенні на порушника 

насамперед невигідних наслідків здебільшого майнового характеру – 

відшкодування збитків, сплату неустойки (штрафу, пені), відшкодування 

шкоди. 

Як і всі види правової відповідальності, цивільно-правова 

відповідальність має свої особливості, головними із яких є: 1) майновий 

характер; 2) компенсаційний характер (мета цивільно-правової відповідальності 

полягає у поновленні порушених майнових прав, розмір яких - має відповідати 

розміру завданих збитків); 3) додатковий характер для порушника, оскільки, як 

правило, боржник не звільняється від виконання зобов’язання в натурі; 4) 

настає не перед державою, а перед потерпілим; 5) діє презумпція винності 

правопорушника, оскільки він повинен довести відсутність вини; 6) можливою 

є відповідальність без вини; тощо [233]. 

Зверховська В.Ф. обґрунтувала необхідність передбачити в законодавстві 

України цивільно-правову відповідальність власника або власника культурної 

цінності, яка знаходиться на державному обліку, за її незаконне умисне 

знищення у вигляді відшкодування в доход держави її повної вартості на 

момент знищення. Також запропоновано поширити право держави на 

привілейовану покупку культурних цінностей на всі види нерухомих 

культурних цінностей (а не тільки по відношенню до пам'ятників культурної 
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спадщини), незалежно від їх вартості і знаходження на державному обліку. 

Запропоновано законодавчо закріпити обов'язкову письмову форму договору 

купівлі-продажу рухомих і нерухомих культурних цінностей, а також 

нотаріальне посвідчення договору купівлі-продажу нерухомих культурних 

цінностей [52]. 

Поряд з цивільно-правовою відповідальністю виділяють ще й такий вид, 

як, матеріальна. До прикладу у військовій сфері, під матеріальною 

відповідальність розуміють вид юридичної відповідальності, що полягає в 

обов’язку військовослужбовців та деяких інших осіб покрити повністю або 

частково пряму дійсну шкоду, що було завдано з їх вини шляхом знищення, 

пошкодження, створення нестачі, розкрадання або незаконного використання 

військового та іншого майна під час виконання обов’язків військової служби 

або службових обов’язків, а також додаткове стягнення в дохід держави як 

санкція за протиправні дії у разі застосування підвищеної матеріальної 

відповідальності [171]. 

Цивільний кодекс УРСР містив ще й таке визначення як «деліктна 

відповідальність» як позадоговірна відповідальність, пов'язана із заподіянням 

майнової і немайнової (моральної) шкоди внаслідок цивільного 

правопорушення. На відміну від цивільної відповідальності за порушення 

договірного зобов'язання деліктна відповідальність настає при порушенні 

загального, обумовленого законом зобов'язання не завдавати шкоди будь-кому 

(ст.ст. 4, 151, 440) [187]. 

Цивільно-правова відповідальність за порушення законодавства про 

переміщення культурних цінностей, передбачає застосування до 

правопорушника в інтересах другої сторони або держави установлених законом 

або договором правових заходів впливу, що несе для нього негативні, 

економічно невигідні наслідки майнового характеру (зокрема, відшкодування 

збитків; виплата неустойки (штраф, пеня); відшкодування шкоди; виконання 

основних обов'язків). 

Прикладом цивільної відповідальності може бути встановлена 

законодавством України юридична відповідальність власника щодо реалізації 
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ним правомочностей, пов'язаних з утриманням і використанням майна [47], в 

тому числі власника права культурних цінностей. 

На відміну від кримінальної, адміністративної і цивільно-правової 

відповідальності, які є інститутами тільки цих галузей права, правовий інститут 

дисциплінарної відповідальності державних службовців включає в себе норми 

трудового та адміністративного права [67]. 

Дисциплінарна відповідальність розглядається як правило у двох 

аспектах:  

 як певна реакція на дисциплінарний проступок у сфері трудових 

відносин можливість застосування до порушника заходів дисциплінарного 

стягнення, визначених у трудовому законодавстві; 

 як наслідок невиконання чи неналежного виконання трудових обов’язків 

конкретним працівником із застосуванням санкцій за порушення трудової 

дисципліни. 

Дисциплінарна відповідальність як один з видів юридичної 

відповідальності  це обов’язок працівника відповідати перед роботодавцем за 

скоєний ним дисциплінарний проступок і понести дисциплінарні стягнення, 

передбачені нормами трудового законодавства  [203, c. 19].  

Дисциплінарна відповідальність полягає у накладенні на державного 

службовця дисциплінарних стягнень за вчинення дисциплінарних проступків 

[144]. 

Види дисциплінарної відповідальності та порядок притягнення осіб, до 

відповідальності врегульовано Кодексом законів про працю України [74], 

спеціальними законами державних органів, положеннями, статутами, тощо. 

Застосування відповідного нормативно-правового акту залежить від правового 

статусу посадової особи (державний службовець, найманий працівник, 

військовослужбовець, працівник правоохоронного органу). 

Середа В.В. вказує, що незалежно від того на підставі якого нормативно-

правового акта настає дисциплінарна відповідальність їй притаманні певні 

загальні ознаки: її підставою є дисциплінарний проступок;  за такий проступок 

передбачено накладення дисциплінарного стягнення;  стягнення застосовує 
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уповноважений на те орган (посадова особа) в порядку підлеглості; межі 

«дисциплінарної влади» цього органу (посадової особи) чітко встановлено 

правовими нормами;  службовець, на якого накладено дисциплінарне стягнення 

,може його оскаржити у вищий орган (вищій посадовій собі) або суд;  за один 

дисциплінарний проступок може бути накладено лише одне дисциплінарне 

стягнення [203, с.19].  

Картузова І.О. визначає поняття «дисциплінарна відповідальність 

державних службовців», як притерпіння державним службовцем позбавлень і 

обмежень особистого чи майнового характеру за здійснення дисциплінарного 

проступку або іншого порушення, за яке, згідно з законом, передбачається 

застосування заходів дисциплінарної відповідальності уповноваженими на те 

суб'єктами. Дисциплінарну відповідальність треба відрізняти від 

дисциплінарного примусу, який, крім власне дисциплінарних стягнень, включає 

також заходи дисциплінарного припинення і поновлення [ 67 ,с. 19]. 

Картузова І.О. виділяє два види дисциплінарної відповідальності. Перший 

вид  загальна дисциплінарна відповідальність - це зазнання особою, винною у 

порушенні норм трудової дисципліни, негативних наслідків з боку 

уповноваженого суб’єкта, що виражається у дисциплінарних стягненнях, види 

та підстави застосування яких передбачено КЗпП. Другий вид спеціальна 

дисциплінарна відповідальність - це зазнання особою, винною у порушенні 

норм трудової дисципліни, негативних наслідків з боку уповноваженого 

суб’єкта, що виражається у дисциплінарних стягненнях, види та підстави 

застосування яких передбачено спеціальними нормативно-правовими актами 

(закони, статути, положення) [67, с235].  

Суб’єктами дисциплінарної відповідальності за порушення законодавства 

про переміщення культурних цінностей, як правило є посадові особи 

державних органів, в повноваження яких віднесено видання дозвільних 

документів на переміщення культурних цінностей, здійснення управлінських та 

контрольних функцій щодо культурних цінностей, які переміщуються через 

митний кордон ( наприклад, мистецтвознавець, посадова особа митного або 

правоохоронного органу, ін ). Підставами для притягнення посадових осіб до 
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дисциплінарної відповідальності можуть бути: неналежне виконання посадових 

обов’язків; порушення строків розгляду документів; недотримання порядку 

прийняття рішення, перевищення повноважень, тощо. 

Засади адміністративної та кримінальної відповідальності за порушення 

вимог законодавства про охорону культурної спадщини та інші порушення, 

пов’язані із переміщення культурних цінностей врегульовано у МК України 

[107], КУпП [75], КК України [88]. 

При цьому, визначення поняття «адміністративна відповідальність» не 

наводиться в МК України та КУпАП. Про необхідність закріплення на 

нормативному рівні визначення поняття «адміністративна відповідальність» 

вже довгий час висловлюють свої думки науковці, пропонуючи авторські 

визначення. 

Зокрема, О.С. Літошенко пропонує введення до КУпАП правової норми, 

що визначала б поняття адміністративної відповідальності як інституту 

адміністративного права, яка є формою реагування компетентних державних 

органів (посадових осіб) на адміністративне правопорушення, що знаходить 

свій вираз у "негативній оцінці" державою скоєного діяння та застосуванні до 

правопорушника каральних адміністративних санкцій, визначених у ст. 24 

КУпАП [93, с.14]. 

Характеризуючи поняття адміністративної відповідальності, багато хто із 

вчених-адміністративістів вважає, що цей інститут є формою реагування 

компетентних державних органів на адміністративне правопорушення, що 

знаходить свій вираз в засудженні протиправного діяння ("негативній оцінці") 

та застосуванні до правопорушника відповідних каральних адміністративних 

санкцій [226, с. 75; 218, C. 27]. Так, для застосування адміністративного 

стягнення необхідно видання правозастосувального акту – постанови, в якій 

визначається винність суб’єкта і негативно оцінюється його поведінка, на 

підставі чого до винної особи застосовуються відповідні каральні 

адміністративні санкції.  

На думку, О.С. Літошенко адміністративній відповідальності 

притаманні такі ознаки, як публічний державно-обов'язковий характер, 
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зосередження права накладення стягнень в органах державної виконавчої 

влади (наявність органів адміністративної юрисдикції), репресивний характер, 

особливий порядок притягнення до відповідальності, встановлення 

виключного переліку діянь, за які накладаються стягнення, та відповідальності 

за них перед законом [93, c. 12]. 

Відповідно до МК України порушення митних правил є адміністративним 

правопорушенням, яке являє собою протиправні, винні (умисні або з 

необережності) дії чи бездіяльність, що посягають на встановлений цим 

кодексом та іншими актами законодавства України порядок переміщення 

товарів, транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон 

України, пред’явлення їх митним органам для проведення митного контролю та 

митного оформлення, а також здійснення операцій з товарами, що перебувають 

під митним контролем або контроль за якими покладено на митні органи цим 

Кодексом чи іншими законами України, і за які цим Кодексом передбачена 

адміністративна відповідальність. 

Важливо зазначити, що адміністративна відповідальність за 

правопорушення, передбачені МК України, настає у разі, якщо ці 

правопорушення не тягнуть за собою кримінальну відповідальність [107] 

Митний кодекс України не містить статей, які б безпосередньо 

передбачали відповідальність за порушення порядку переміщення культурних 

цінностей, оскільки за такі порушення на даний час передбачено кримінальну 

відповідальність [107]. 

При цьому, в результаті аналізу положень МК України 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, 



148 

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» [107]. 

За офіційними даними Держмитслужби України щодо інформації про 

незаконне переміщення предметів, що мають ознаки культурних цінностей в 

2018 році митними органами за ст. 471 МК України складено 52 протоколи на 

суму 260 093 грн.; в 2019 році  29 протоколів на суму 153 003 грн.; а в 2020 році 

лише 11 протоколів на суму 29780 грн.  

За статею 472 МК України: в 2018 р. кількість протоколів склала 18 на 

суму 1113649 млн.; в 2019 р.  5 протоколів на суму 874307 грн.; в 2020 р. 15 

протоколів на 266903 грн. 

За статтею 473 МК України: в 2018 р. кількість протоколів склала 2 на 

суму 30 876 млн.; в 2019 р.  3 протоколи на суму 54 640 грн.; в 2020 р.  жодного.  

За статтею 473 МК України: в 2018 р. кількість протоколів склала 11 на 

суму 89 626 млн.; в 2019 р.  10 протоколів на суму 27 190 грн.; в 2020 р.  9 

протоколів на суму 39 259. 

Відповідно до КУпАП адміністративним правопорушенням (проступком) 

визнається протиправна, винна (умисна або необережна) дія чи бездіяльність, 

яка посягає на громадський порядок, власність, права і свободи громадян, на 

встановлений порядок управління і за яку законом передбачено 

адміністративну відповідальність. 

Положення КУпАП містять декілька статей, які передбачають 

адміністративну відповідальність за порушення, пов’язані із охороною 
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культурної спадщини. Зокрема, глава 7 КУпАП має назву «Адміністративні 

правопорушення у сфері охорони природи, використання природних ресурсів, 

охорони культурної спадщини». Відповідно до ст. 92 КУпАП визначено, що 

порушеннями вимог законодавства про охорону культурної спадщини є: 

ухилення від підписання охоронних договорів на пам'ятки культурної 

спадщини; порушення режиму використання пам'ятки культурної спадщини; 

порушення режиму історико-культурного заповідника чи історико-культурної 

заповідної території; проведення ремонтних, реставраційних, реабілітаційних 

робіт на пам'ятці культурної спадщини, зміна призначення пам'ятки культурної 

спадщини, її частин та елементів, здійснення написів, позначок на ній, на її 

території та в її охоронній зоні без письмового дозволу відповідного органу 

охорони культурної спадщини; ухилення від передачі в установленому порядку 

знайдених під час археологічних розвідок, розкопок рухомих предметів, 

пов'язаних з нерухомими об'єктами культурної спадщини, на постійне 

зберігання до музеїв (державних фондосховищ), у яких зберігаються музейні 

предмети і музейні колекції, що є державною власністю і належать до 

державної частини Музейного фонду України. 

За порушеннями вимог законодавства про охорону культурної спадщини 

відповідно до КУпАП передбачено адміністративну відповідальність у вигляді 

накладення штрафу, розмір якого різниться в залежності від виду суб’єкта 

правопорушення та сягає для громадян від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян; для посадових осіб - від ста до ста п'ятдесяти 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Ще однією статтею КУпАП  188-33 встановлено адміністративну 

відповідальність за невиконання законних вимог посадових осіб органів 

охорони культурної спадщини щодо усунення порушень вимог законодавства 

про охорону культурної спадщини або створення перешкод для їх діяльності у 

вигляді штрафу від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян, а  у разі вчинення таких дій повторно протягом року після 

накладення адміністративного стягнення - штраф від ста до ста п'ятдесяти 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 
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Наступним видом відповідальності є кримінальна відповідальність, яка 

будучи складним багатофункціональним явищем, разом з іншими видами 

юридичної відповідальності виконує регулятивну, превентивну, каральну, 

відновлювальну та виховну функції [19, с. 133]. 

Кримінальний процесуальний кодекс України містить поняття «закон 

України про кримінальну відповідальність» під яким слід розуміти законодавчі 

акти України, які встановлюють кримінальну відповідальність [89]. 

Коржанський М.Й. доводить, що головна сутність кримінальної 

відповідальності полягає в тому, що «вона є особистою, персоніфікованою, 

належною лише певній особі, що вона – це не державним примус, не санкція 

правової норми. Юридична відповідальність ґрунтується лише на 

психофізичних і суспільних властивостях особи, здатною бути відповідальною» 

[85, с. 120]. 

Натомість, І. Богатирьов, А. Савченко, розділяючи позицію А.С. Головіна 

вважають, що зміст кримінальної відповідальності полягає не тільки в тому, що 

особа, яка визнана судом такою, що вчинила заборонене кримінальним законом 

суспільно небезпечне діяння, повинна нести відповідальність за це шляхом 

застосування до неї заходів морального, матеріального та фізичного характеру, 

а й ще в тому, щоб була відновлена справедливість, у тому числі шляхом 

відшкодування в повному обсязі моральної та матеріальної шкоди, завданої 

фізичним та юридичним особам діями або бездіяльністю, визнаними судом 

злочинними [34, с. 19]. 

Кримінальним правопорушенням є передбачене КК України суспільно 

небезпечне винне діяння (дія або бездіяльність), вчинене суб’єктом 

кримінального правопорушення. При цьому, кримінальним правопорушенням 

не визнається дія або бездіяльність, яка хоча формально і містить ознаки будь-

якого діяння, передбаченого КК України, але через малозначність не становить 

суспільної небезпеки, тобто не заподіяла і не могла заподіяти істотної шкоди 

фізичній чи юридичній особі, суспільству або державі [88]. 

В залежності від тяжкості виду покарання кримінальні правопорушення 

поділяються на два види: 1) кримінальні проступки; 2) злочини. 
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Кримінальними проступками є кримінальне правопорушення, за 

вчинення якого передбачено основне покарання у виді штрафу в розмірі не 

більше трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або інше 

покарання, не пов’язане з позбавленням волі. 

Характеризуючи другий вид кримінальних правопорушень, слід 

відмітити, що в залежності від ступеня тяжкості злочини класифікують на три 

види: 1) нетяжкі; 2) тяжкі; 3) особливо тяжкі. 

Нетяжким злочином є кримінальне правопорушення, за вчинення якого 

передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше десяти тисяч 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк 

не більше п’яти років. 

Тяжким злочином є кримінальне правопорушення, за вчинення якого 

передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше двадцяти 

п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення 

волі на строк не більше десяти років. 

Особливо тяжким злочином є кримінальне правопорушення, за вчинення 

якого передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі понад двадцять 

п’ять тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, позбавлення волі 

на строк понад десять років або довічного позбавлення волі. 

За національним кримінальним законодавством передбачено наступні 

види покарань, які можуть бути застосовані судом до осіб, визнаних винними у 

вчиненні кримінального правопорушення, а саме: 1) штраф; 2) позбавлення 

військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу; 

3) позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю; 

4) громадські роботи; 5) виправні роботи; 6) службові обмеження для 

військовослужбовців; 7) конфіскація майна; 8) арешт; 9) обмеження волі; 

10) тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців; 

11) позбавлення волі на певний строк; 12) довічне позбавлення волі [88]. 

Звертаючись до зарубіжного досвіду, слід сказати, що кримінальним 

законодавством деяких країн передбачені й інші види кримінальних покарань. 

Наприклад, відповідно до Кримінального кодексу Франції видами 
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кримінального покарання є: 1) осуд з призначенням та виконанням 

(відбуванням) покарання; 2) осуд з умовним невиконанням (звільненням від 

відбування) призначеного покарання; 3) осуд з безумовним невиконанням 

(звільненням від відбування) призначеного покарання; 4) осуд з умовним 

звільненням від призначення покарання; 5) осуд без призначення покарання 

[86, с. 9]. 

Кримінальний кодекс України містить декілька статей, які стосуються 

відповідальності за незаконні дії із об’єктами культурної спадщини, зокрема:  

 незаконне привласнення особою знайденого або чужого майна, або 

скарбу, які мають особливу історичну, наукову, художню чи культурну 

цінність, що випадково опинилося у неї (ст. 193 КК України); 

 незаконне проведення пошукових робіт на об'єкті археологічної 

спадщини, знищення, руйнування або пошкодження об'єктів культурної 

спадщини (ст. 298 КК України). 

Розділ VII «Кримінальні правопорушення у сфері господарської 

діяльності» КК України містить окрему статтю  201, яка присвячена 

контрабанді, під якою розуміється переміщення через митний кордон України 

поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю культурних 

цінностей, отруйних, сильнодіючих, вибухових речовин, радіоактивних 

матеріалів, зброї або боєприпасів (крім гладкоствольної мисливської зброї або 

бойових припасів до неї), частин вогнепальної нарізної зброї, а також 

спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації.  

За контрабанду культурних цінностей передбачено кримінальну 

відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років, а 

у випадку вчинення таких дій за попередньою змовою групою осіб або особою, 

раніше судимою за злочин, передбачений ст. 201 КК України, або службовою 

особою з використанням службового становища карається позбавленням волі 

на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна [88]. 

Таким чином, вищезазначене дає змогу говорити, що контрабанда 

культурних цінностей є злочином, який за складом може бути кваліфіковано 

навіть як особливо тяжкий.  
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З цього приводу вважаємо за необхідне зазначити наступне. Без сумніву 

контрабанда культурних цінностей є кримінальним правопорушенням, яке 

наносить велику шкоду не тільки приватним особам, а й всьому українському 

народу. Однак, як свідчить практика в багатьох випадках такі порушення 

вчиняються через незнання особами, які їх переміщують про цінність цих 

предметів, у зв’язку з чим, переміщення здійснюється без отримання 

відповідних довільних документів (особливо це стосується книг). В інших 

випадках, вартість культурних цінностей, які виступають об’єктом контрабанди 

є зовсім не значною, а й відповідно покарання у вигляді позбавлення волі на 

строк від трьох до семи років за таке порушення не в повній мірі відповідає 

принципу співмірності. 

Таким чином, оскільки на наш погляд, міра відповідальності передбачена 

ст. 201 КК України є занадто обтяжливою, вважаємо за необхідне переглянути 

санкцію ст. 201 КК України. В даному випадку видається доречним встановити 

міру покарання в залежності від вартості предмету контрабанди. Дана 

пропозиція додатково обґрунтовується, державною політикою, яка 

спрямовується на розвантаження установ виконання покарань та перехід на 

альтернативні види покарання, яких не пов’язано з обмеженням волі. 

Відомості про зареєстровані кримінальні провадження за результатми їх 

розслідування узагальнюються Офісом Генерального Прокурора у зв’язності за 

формою № 1 «Єдиний звіт про кримінальні правопорушення», яка формується 

на підставі даних, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань 

користувачами інформаційної системи, щомісячно, наростаючим підсумком з 

початку року у розрізі статтей та розділів КК України за регіоном вчинення 

злочинів. Разом з цим у звіті не виокремлюються відомості про кримінальні 

правопорушення, передбачені ст. 201 КК України за їх кваліфікуючими 

ознаками, зокрема ,які пов’язано із приховуванням від митного контролю 

культурних цінностей. 

При цьому, згідно даних звіту за формою № 1. «Єдиний звіт про 

кримінальні правопорушення» в 2019 році зареєстровано 130 кримінальних 

провадження за ст. 201 КК України, 18 з яких було закрито (у тому числі за п.п. 
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1, 2, 4, 6, 9-1 ч. 1 ст. 284 КПК України; із них 33 провадження направлено до 

суду. В 2020 році дані показники мали динаміку до збільшення. Так, 

зареєстровано 133 провадження, з них 19  закрито; 44 спрямовані в суд. 

Згідно офіційних даних Держмитслужби в 2018 році митними органми 

направлено 28 повідомлень про протиправні діяння, що містять ознаки злочину 

за ст. 201 КК України, де предметом злочину були об’єкти, які мають ознаки 

культурних цінностей. В 2019 році цей показник зменшився і склав 22 

повідомлення, а в 2020  збільшився до 29. 

Під поняттям «відповідальність за порушення законодавства України про 

переміщення культурних цінностей» слід розуміти передбачену законами 

України відповідальність за порушення, пов’язані із переміщенням через 

митний кордон України культурних цінностей, зокрема їх вивезення, ввезення 

(в тому числі тимчасового), транзит, повернення, та ін [4]. 

В результаті дослідження інституту відповідальності, зроблено висновки, 

що за порушення законодавства України, пов’язаного із переміщенням через 

митний кордон України культурних цінностей винні особи притягуються до 

дисциплінарної, адміністративної, цивільно-правової та кримінальної 

відповідальності. 

У зв’язку із відсутністю в спеціальному законі визначення видів 

відповідальності, за які може бути притягнуто осіб у разі порушення ними 

порядку переміщення культурних цінностей, необхідно внести зміни до ст. 37 

Закону України «Про вивезення, ввезення та повернення культурних 

цінностей», доповнивши її видами відповідальності, за якими може бути 

притягнуто винних у порушенні законодавства України про вивезення, 

ввезення та повернення культурних цінностей осіб, а саме викласти її 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, 
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цивільно-правову та кримінальну відповідальність, передбачену законами 

України» [4]. 

В цій частині дисертації досліджено інститут відповідальність за 

порушення законодавства України про переміщення культурних цінностей. 

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

переміщенням через митний кордон України культурних цінностей винні особи 

притягуються до дисциплінарної, адміністративної, цивільно-правової та 

кримінальної відповідальності. 

Запропоновано під поняттям «відповідальність за порушення 

законодавства України про переміщення культурних цінностей» розуміти 

передбачену законами України відповідальність за порушення, пов’язані із 

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 за переміщення 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 з конфіскацією майна. 

 

 

3.3. Захист культурних цінностей, що переміщуються через митний 

кордон України 

 

 

Фундаментальне значення для розкриття сутності будь-якого явища має 

визначення понять і термінів, якими це явище характеризується. Важливою 

методологічною підставою отримання нового знання, покращення вже набутих 

знань стає понятійно-термінологічний апарат, його вивчення й удосконалення. 
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Більшість теоретичних досліджень не обходяться без термінологічного аналізу 

[23, с. 28]. 

Визначення терміну «захист культурних цінностей, що переміщуються 

через митний кордон України» в нормативно-правових актах не наводиться. 

Окрім цього, часто термін «захист» ототожнюють із «охороною», що зумовлює 

необхідність в детальному дослідженні цих дефініцій та їх співвідношенні. 

Так, в Словнику української мови термін «захист» має декілька значень, а 

саме розглядається як: 1) дія за значенням захищати, захистити і захищатися, 

захиститися; 2) заступництво, охорона, підтримка; 3) місце, притулок, де можна 

захиститись, заховатись від кого-, чого-небудь; укриття; 4) сторона, яка 

захищає обвинуваченого під час суду; оборона [207]. 

Термін «захист» зустрічається й у низці нормативно-правових актах, 

значення якого різниться в залежності від сфери суспільних відносин, в яких 

воно використовується.  

Зокрема, у сфері адвокатури термін «захист» означає вид адвокатської 

діяльності, що полягає в забезпеченні захисту прав, свобод і законних інтересів 

підозрюваного, обвинуваченого, підсудного, засудженого, виправданого, особи, 

стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи 

виховного характеру або вирішується питання про їх застосування у 

кримінальному провадженні, особи, стосовно якої розглядається питання про 

видачу іноземній державі (екстрадицію), а також особи, яка притягається до 

адміністративної відповідальності під час розгляду справи про адміністративне 

правопорушення [135]. 

Натомість в сфері ядерної та радіаційної безпеки термін «захист» означає 

функцію управління, яка ініціює дії, спрямовані на усунення небезпеки, 

пов'язаної з виникненням визначеної події, умови або обставин, та/або заходи, 

спрямовані на запобігання виникненню можливої небезпеки [149]. 

В цивільному законодавстві використовується ще й така юридична 

конструкція як «право на захист цивільних прав та інтересів», зміст якої 

розкривається у праві кожного на захист: -свого цивільного права у разі його 
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порушення, невизнання або оспорювання;  свого інтересу, який не суперечить 

загальним засадам цивільного законодавства [233]. 

Натомість відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України 

завданням адміністративного судочинства є справедливе, неупереджене та 

своєчасне вирішення судом спорів у сфері публічно-правових відносин з метою 

ефективного захисту прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів 

юридичних осіб від порушень з боку суб’єктів владних повноважень [73]. 

На нормативному рівні визначено такі види захисту, як: 1) захист рослин; 

2) захист інформації; 3) захист інвестицій; 4) захист державних секретів; 

5) захист інформації в системі; 6) захист прав пацієнта (добровольця); 7) захист 

прав та інтересів вкладників; 8) захист об'єктів критичної інфраструктури; 

9) кіберзахист; 10) фізичний захист; 11) цивільний захист; 12) захист осіб, які 

постраждали від торгівлі людьми; 13) соціальний захист та ін. 

Щодо терміну «охорона», слід відмітити, що він широко застосовується 

законодавцем в низці міжнародних та національних актах законодавства. 

Так, відповідно до Конвенції про охорону та заохочення розмаїття форм 

культурного самовираження (2005 р.) «охорона» означає вжиття заходів, 

спрямованих на збереження, захист та збільшення різноманітності форм 

культурного самовираження [81].  

Конвенція про охорону нематеріальної культурної спадщини (2003 р.) 

регламентує, що термін "охорона" означає заходи, спрямовані на забезпечення 

життєздатності нематеріальної культурної спадщини, включаючи її 

ідентифікації, документування, дослідження, збереження, захист, 

популяризацію, підвищення його ролі, її передачу, зокрема шляхом формальної 

та неформальної освіти, а також відродження різних аспектів такого спадщини 

[80]. 

Натомість у Директиві Ради 2008/114/ЄС від 08.12.2008 р. про 

ідентифікацію і визначення європейських критичних інфраструктур та 

оцінювання необхідності покращення їх охорони та захисту використовується 

термін «охорона та захист», який означає всі види діяльності, спрямовані на 

забезпечення функціональності, безперервності і цілісності критичних 
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інфраструктур з метою недопущення, зменшення наслідків і нейтралізації 

загрози, ризику або вразливості [45].  

Відповідно до Інструкції з організації охорони установ банків Державною 

службою охорони при Міністерстві внутрішніх справ України, затвердженої 

наказом МВС України  від 23.08.2005 № 700 «охорона»  — це забезпечення 

схоронності майна об'єктів охорони та валютних цінностей банку від крадіжки, 

грабежу, розбою, знищення або пошкодження [193]. 

Порядок забезпечення безпеки посадових осіб, щодо яких здійснюється 

державна охорона у місцях постійного та тимчасового перебування, 

затверджений наказом Управління державної охорони від 27.05.2011 р. № 210 

дає визначення таких понять як «охорона» та «охоронний захід», де під першим 

терміном розуміється  узгоджені за ціллю, місцем та часом безперервні дії 

військовослужбовців Управління  державної охорони України та  

співробітників інших правоохоронних органів, які здійснюються з метою 

забезпечення безпеки осіб та об'єктів, щодо яких здійснюється державна 

охорона; а під другим відповідно комплекс заходів з метою забезпечення 

безпеки посадових осіб, щодо яких здійснюється державна охорона, в місцях їх 

постійного та тимчасового перебування, а також під  час пересування [161]. 

В нормативно-правових актах в залежності від виду об’єкта  

розкривається значення таких понять як: «охорона надр», «охорона майна», 

«охорона праці», «охорона земель», «охорона музеїв», «охорона громадян», 

«охорона об'єктів», «охорона культурної спадщини», «охорона цінностей та 

об'єктів», «охорона археологічної спадщини», «охорона культурного 

самовираження», «охорона нематеріальної культурної спадщини», «державна 

охорона», та ін. Проаналізуємо деякі із вищенаведених термінів. 

Відповідно до Правил пропускного режиму до адміністративного 

будинку Міністерства закордонних справ України, затверджених наказом МЗС 

України від 19.12.2017 р. № 560 «державна охорона» – це система 

організаційно-правових, режимних, оперативно-розшукових, інженерно-

технічних та інших заходів, що здійснюються спеціально уповноваженим 
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державним органом з метою забезпечення нормального функціонування 

органів державної влади України, безпеки посадових осіб та об’єктів [162]. 

В розумінні Закону України «Про музеї та музейну справу» охорона 

музеїв — це система правових, організаційних та фінансово-економічних 

заходів, що забезпечують недоторканність музейного приміщення і музейного 

зібрання [174]. 

Відповідно до Закону України "Про охорону культурної спадщини" 

охорона культурної спадщини – це система правових, організаційних, 

фінансових, матеріально-технічних, містобудівних, інформаційних та інших 

заходів з обліку (виявлення, наукове вивчення, класифікація, державна 

реєстрація), запобігання руйнуванню або заподіянню шкоди, забезпечення 

захисту, збереження, утримання, відповідного використання, консервації, 

реставрації, ремонту, реабілітації, пристосування та музеєфікації об'єктів 

культурної спадщини [179]. 

Згідно Закону України «Про охорону археологічної спадщини» «охорона 

археологічної спадщини» — це комплекс заходів, що здійснюються відповідно 

до законодавства органами державної влади, підприємствами, установами, 

організаціями, громадянами, спрямованих на ведення обліку (виявлення, 

наукове вивчення, класифікацію, картографування, державну реєстрацію), 

захист, збереження, належне утримання, відповідне використання, 

консервацію, реставрацію, реабілітацію та музеєфікацію об'єктів археологічної 

спадщини, а також поширення знань про археологічну спадщину[178]. 

Охороною цінностей та об'єктів в розумінні Закону України «Про 

Національний банк України є організація та практичне здійснення 

Національним банком заходів охорони щодо визначених і належних йому 

будівель, споруд, територій, транспортних засобів, валютних цінностей, цінних 

паперів та іншого рухомого і нерухомого майна, спрямованих на недопущення 

чи припинення протиправних дій щодо них, забезпечення їх недоторканності та 

цілісності, припинення несанкціонованого доступу до них третіх осіб, а також 

на забезпечення особистої безпеки, життя та здоров'я працівників 

Національного банку [176]. 
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В Інструкції про порядок виконання норм міжнародного гуманітарного 

права у Збройних Силах України, затвердженої наказом Міноборони України 

від 23.03.2017 р. № 164 використовується термін «персонал, який відповідає за 

захист і охорону культурних цінностей», який означає осіб, на яких покладено 

обов’язки щодо охорони культурних цінностей. З метою забезпечення 

самозахисту персонал, який відповідає за захист і охорону культурних 

цінностей може бути озброєний особистою стрілецькою зброєю [56]. 

Аналіз вищезазначених актів законодавства дав змогу прийти до 

висновку, що сутність терміну «охорона» залежить від об’єкту, на якого 

поширюється його дія. Окрім цього, ототожнення термінів «захист» та 

«охорона» є не зовсім коректним з огляду на те, що ці категорії наділенні рядом 

відмінностей. 

Термін «охорона» (англ. – «protection») є більш широким поняттям, ніж 

«захист» (англ. – «enforcement»). На думку О.О. Обущак та С.А. Обущак, вона 

являє собою сукупність заходів, спрямованих на забезпечення нормальної 

реалізації прав, а також на захист прав у випадку їх порушення або 

оспорювання [110]. 

Білак Н.І. та В.В. Прокопенко досліджуючи співвідношення понять 

«охорона» та «захист» в сфері інтелектуальної власності визначають, що захист 

прав інтелектуальної власності як комплекс заходів, спрямованих на визнання 

та відновлення прав інтелектуальної власності у випадку їх порушення. При 

цьому, автори пропонують для розмежування понять «охорона» і «захист» 

використовувати у якості критерію мету їх здійснення. Метою охорони є 

створення державою гарантій правовласнику для належної реалізації права 

власності (у всіх її правомочностях – володіння, користування та 

розпорядження) на об’єкт інтелектуальної власності. Натомість метою захисту 

права власності у випадку порушення, невизнання або його оспорювання є 

відновлення чи визнання такого права шляхом застосування примусових 

заходів державними органами або шляхом самозахисту правовласника [16, с. 

110 -111]. 
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Більшість науковців, які досліджують дане питання, розмежовують 

вищезазначені терміни, вказуючи, що термін «охорона» належить до засобів, 

які застосовуються до порушеного права, а «захист» – до засобів, які 

застосовуються після вчинення правопорушення. Інколи їх розмежовують так: 

«захист» це право особи, «охорона» – її обов’язок.  

Зокрема, В.І. Синайський наголошує, що необхідність захисту виникає у 

тих випадках, коли хтось порушує права чи активно стоїть на заваді їх 

здійснення [112]. 

В свою чергу, С. Булавіна, Т. Давидова на основі етимологічного та 

термінологічного аналізу та дослідження поглядів на поняття та терміни 

науковців з різних галузей права дійшли до обґрунтованого висновку про 

відмінність термінів «захист» і «охорона». На думку вчених, «охорона» і 

«захист» відрізняються за часовими межами застосування. Охорона діє 

постійно, як превенція у тому числі, а захист – в результаті порушення прав та 

обов’язків. Розрізняються вони і за інструментарієм, що застосовується. 

Охорона характеризується більш широким переліком заходів – ідеологічних, 

економічних, правових тощо, у той час як захист – це використання суто 

правових методів. 

Ці небагато чисельні визначення дають підстави вважати, що правовий 

захист здебільшого має місце вже після факту порушення права і є активною 

діяльністю. «Охорона» і «захист» мають не лише різне мовленеве забарвлення, 

але й не співпадають змістовно [23, с. 27-28]. 

Жаров В.О. зазначає, що у загальному вигляді право на захист можна 

визначити як надану правомочній особі можливість застосування заходів 

правоохоронного характеру для відновлення її порушених прав чи таких, що 

оспорюються. На думку автора, право на захист – це самостійне суб’єктивне 

право. Воно з’являється у суб’єкта права лише в момент порушення або 

оскарження його прав та охоронюваних законом інтересів і реалізується в 

рамках охоронних цивільних, кримінальних та адміністративних 

правовідносин, які виникли при цьому» [46, c. 64]. 
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Таким чином, термін  «захист культурних цінностей, що переміщуються 

через митний кордон України» можна розглядати як сукупність заходів, 

направлених на поновлення порушеного права власності щодо культурних 

цінностей, повернення культурних цінностей, які були незаконно переміщенні 

через митний кордон України культурних та ін.  

Забезпечення захисту культурних цінностей, що переміщуються через 

митний кодон України державними органами є комплексом визначених актами 

законодавства заходів, які полягають в скоординованій діяльності державних 

органів і проводиться в межах наданих їм повноважень щодо повернення 

незаконно вивезених культурних цінностей, притягнення до відповідальності 

винних осіб, відшкодування збитків та ін. 

Натомість поняття «охорона культурних цінностей, що переміщуються 

через митний кордон України» можна розглядати у широкому та вузькому 

значеннях. 

У широкому розумінні «охорона культурних цінностей, що 

переміщуються через митний кордон України» це  сукупність правових, 

адміністративних, організаційних, технічних та інших заходів, що 

забезпечують: збереження культурних цінностей; законність їхнього 

переміщення; цілісність інформації про культурні цінності та належний 

порядок доступу до неї; запобігання контрабанди культурних цінностей; 

гарантії реалізації права власності на культурні цінності тощо. 

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. 

Окрім цього, охорону культурних цінностей, що переміщуються через 

митний кордон можна розглядати як функцію, повноваження відповідних 

державних органів. 
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З огляду на вищенаведене слід розмежовувати такі категорії як «охорона» 

та «захист» культурних цінностей, що переміщуються через митний кордон 

України.  

Захисту культурних цінностей, що переміщуються через митний кордон 

України притаманні відповідні засоби та способи. 

Слово «засіб» в розумінні Словника української мови має декілька 

значень: 1) прийом, якась спеціальна дія, що дає можливість здійснити що-

небудь, досягти чогось; спосіб; 2) те, що служить знаряддям у якій-небудь дії, 

справі; 3) гроші, матеріальні цінності, достатки [51]. 

Натомість «способом» є: 1) певна дія, прийом або система прийомів, яка 

дає можливість зробити, здійснити що-небудь, досягти чогось; 2) те, що 

служить знаряддям, засобом і т. ін. у якій-небудь справі, дії; 3) граматична 

категорія дієслів, що виражає відношення дії (або стану) до дійсності, 

встановлюване мовцем [209]. 

В нашому випадку під засобами пропонуємо розуміти  програмно-

технічні засоби, обладнання, механізми, прилади, інструменти, вироби, які 

призначені та використовуються для захисту культурних цінностей ( втому 

числі, їх ідентифікації, збереження тощо), а під способами захисту культурних 

цінностей, що переміщуються через митний кордон України  певні дії, що 

дають можливість захистити культурні цінності, що переміщуються через 

митний кордон України. 

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. 

Ідентифікацію можна також розглядати як один із засобів захисту права 

на культурні цінності. Ідентифікація культурних цінностей може бути 

візуальною (тобто, здійснюється шляхом візуального огляду, збору необхідної 
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інформації, документів, пояснень тощо) та формальною (здійснюватись шляхом 

проведення відповідних експертних досліджень) Звісно проведення експертизи 

з метою ідентифікації культурних цінностей є ефективнішим способом 

ідентифікації культурних цінностей, аніж візуальний. При цьому, візуальний 

засіб ідентифікації культурних цінностей є прийнятним для використання у разі 

наявності очевидності відповідних ознак, притаманних культурним цінностям 

або навпаки їх відсутності, а також якщо немає спору відносно питання 

відношення предмету до культурної цінності. 

Для ідентифікації культурних цінностей можуть використовуються: 

історичними дані; інформацію про рік виготовлення або створення; вид товару 

(наприклад, ікона, картина, монета, тощо) та інші характеристики. До прикладу, 

групи товарів, які можуть містити ідентифікаційні ознаки культурних цінностей 

можна детермінувати на товари: 1) друку; 2) філателії; 3) нумізматики; 4) 

релігійного мистецтва; 5) музичні інструменти; 6) твори мистецтва; 7) особисті 

нагороди та ін. 

В даному випадку також важливо згадати про митне забезпечення, під 

яким слід розуміти одноразові номерні запірно-пломбові пристрої, печатки, 

штампи, голографічні мітки, засоби електронного цифрового підпису та інші 

засоби ідентифікації, що використовуються митними органами для 

відображення та закріплення результатів митного контролю та митного 

оформлення [107]. 

Способи захисту культурних цінностей, що переміщуються через митний 

кордон України можна поділити на: основні та факультативні. 

До основного способу захисту культурних цінностей, що переміщуються 

через митний кордон України) віднесемо захист у суді (судовий), а до 

факультативного  адміністративний (досудовий). 

Судовий захист культурних цінностей, що переміщуються через митний 

кордон України передбачає звернення до суду за захистом прав та гарантій, які 

порушуються або ж притягнення до відповідальності винних у порушенні осіб.  
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Право власності на культурні цінності – це гарантована законом міра 

можливої або дозволеної поведінки особи, яка встановлюється для задоволення 

її культурних інтересів і забезпечується державою [8]. 

Відповідно до ст. 8 Конституції України звернення до суду для захисту 

конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі 

Конституції України гарантується [82]. 

Згідно ст. 29 МК України рішення, дії або бездіяльність митних органів 

або їх посадових осіб можуть бути оскаржені безпосередньо до суду в порядку, 

визначеному законом. 

Цивільним кодексом України регламентовано право кожного на 

звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового 

права та інтересу. При цьому, способами захисту цивільних прав та інтересів 

можуть бути: 1) визнання права; 2) визнання правочину недійсним; 3) 

припинення дії, яка порушує право; 4) відновлення становища, яке існувало до 

порушення; 5) примусове виконання обов'язку в натурі; 6) зміна 

правовідношення; 7) припинення правовідношення; 8) відшкодування збитків 

та інші способи відшкодування майнової шкоди; 9) відшкодування моральної 

(немайнової) шкоди; 10) визнання незаконними рішення, дій чи бездіяльності 

органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу 

місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб. 

Разом з цим, вищезазначений перелік не є вичерпним і суд може 

захистити цивільне право або інтерес іншим способом, що встановлений 

договором або законом чи судом у визначених законом випадках [233]. 

Кодексом адміністративного судочинства України передбачено, що 

кожна особа має право в установленому порядку, звернутися до 

адміністративного суду, якщо вважає, що рішенням, дією чи бездіяльністю 

суб’єкта владних повноважень порушені її права, свободи або законні інтереси, 

і просити про їх захист шляхом: 1) визнання протиправним та нечинним 

нормативно-правового акта чи окремих його положень; 2) визнання 

протиправним та скасування індивідуального акта чи окремих його положень; 

3) визнання дій суб’єкта владних повноважень протиправними та зобов’язання 
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утриматися від вчинення певних дій; 4) визнання бездіяльності суб’єкта 

владних повноважень протиправною та зобов’язання вчинити певні дії; 

5) встановлення наявності чи відсутності компетенції (повноважень) суб’єкта 

владних повноважень; 6) прийняття судом одного з рішень, зазначених у 

пунктах 1-4 цієї частини та стягнення з відповідача - суб’єкта владних 

повноважень коштів на відшкодування шкоди, заподіяної його протиправними 

рішеннями, дією або бездіяльністю. 

При цьому, захист порушених прав, свобод чи інтересів особи, яка 

звернулася до суду, може здійснюватися судом також в інший спосіб, який не 

суперечить закону і забезпечує ефективний захист прав, свобод, інтересів 

людини і громадянина, інших суб’єктів у сфері публічно-правових відносин від 

порушень з боку суб’єктів владних повноважень [73]. 

Проаналізуємо декілька судових справ, пов’язаних із порушенням 

законодавства України про переміщення через митний кордон України 

культурних цінностей. 

Так, 18.01.2019 р. Ленінським районним судом м. Запоріжжя. винесено 

постанову (справа № 334/9246/18), згідно якої суд постановив: - визнати 

винним у вчиненні правопорушення, передбаченого ст. 471 МК України 

громадянина США і призначити йому покарання у вигляді штрафу в розмірі ста 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 1700 (одна 

тисяча сімсот) гривень 00 коп.; - кошти затримані протоколом про порушення 

митних правил в розмірі 1700,00 грн. обернути на користь держави в рахунок 

стягнення штрафу; конфіскувати у громадянина США на користь держави 

товари: орден Вітчизняної війни II ступеня № 5447605 з орденською книжкою 

(№ 165221); орден Червоної зірки № 2157577; медаль 50 років перемоги у 

Великій Вітчизняній Війні; виріб схожий на медаль «За оборону Сталінграда»; 

медаль Української спілки ветерану Афганістану «За Звитягу» з чистим 

бланком посвідчення; пряжка з солдатського ременя.  

Згідно змісту судового рішення, 04.09.2018 року о 11 год 45 хв  під час 

здійснення митного контролю та митного оформлення авіарейсу № 1470 

«Запоріжжя-Стамбул», громадянин США обрав форму проходження митного 
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контролю у спрощеному порядку «зелений коридор» без заповнення митної 

декларації. Після перетину громадянином США «білої смуги», яка позначає 

закінчення «зеленого коридору», посадовою особою митниці встановлено, що у 

ручній поклажі громадянина США, без ознак приховування, знаходилися 

ордена (2 шт.), медалі (3 шт.) та пряжка з Радянською символікою та орденські 

книжки. На вищенаведені предмети були відсутні дозвільні документи, що є 

підставою для їх пропуску за межі митної території України. Також відсутній 

експертний висновок мистецтвознавства. 

Згідно п.5ст. 366 МК Україниобрання "зеленого коридору" вважається 

заявою громадянина про те, що переміщувані ним через митний кордон 

України товари не підлягають письмовому декларуванню, оподаткуванню 

митними платежами, не підпадають під встановлені законодавством заборони 

та/або обмеження щодо ввезення на митну територію України або вивезення за 

межі цієї території та свідчить про факти, що мають юридичне значення. 

Стаття 471 МК України передбачає відповідальність за порушення 

встановленого цим кодексом порядку проходження митного контролю в зонах 

(коридорах) спрощеного митного контролю. 

Відповідно до положень п.6ст. 366 МК Українигромадяни, які проходять 

(проїжджають) через "зелений коридор", звільняються від подання письмової 

митної декларації. Але, таке звільнення від подання письмової митної 

декларації не означає звільнення від обов'язкового дотримання порядку 

переміщення товарів через митний кордон України. 

Таким чином, громадянин США порушив встановлений МК України 

порядок проходження митного контролю в зонах (коридорах) спрощеного 

митного контролю, а саме перемістив 04.09.2018 року через митний кордон 

України товари/предмети, переміщення яких через митний кордон України 

обмежено законодавством України [195]. 

Натомість, у справі № 592/2086/19 суд прийняв рішення справу про 

порушення митних правил відносно ОСОБА_1 закрити за відсутністю у її діях 

складу правопорушення, передбаченого ст. 471 Митного кодексу України, а 

вилучену відповідно до протоколу про порушення митних правил ікону,  яка 
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зберігалась на складі митниці вартістю 500 грн. повернути особі, у якої її було 

вилучено [201]. 

В іншій справі (№592/805/19), 22.03.2019 р. Сумським апеляційним судом 

винесено постанову, згідно якої постановлено апеляційну скаргу представника 

митниці залишити без задоволення, а рішення суду першої інстанції, згідно 

якого ОСОБА_4 звільнено від адміністративної відповідальності, передбаченої 

ст. 472 МК України, провадження у справі закрито, обмежившись усним 

зауваженням  залишити без змін. 

Відповідно до тексту судового рішення, 12.11.2018 р. близько 22 год. 20 

хв.  під час здійснення митного контролю в пункті пропуску "Конотоп", потягу 

№ 6, вагону № 15 сполученням "Київ-Москва", на місці № 46, ОСОБА_4 було 

запропоновано працівниками митного органу задекларувати усно та письмово 

за встановленою формою відомості про товари, які він переміщує з собою через 

митний кордон України, переміщення яких через державний кодон України 

обмежено, здійснюється по дозвільним документам відповідних органів 

виконавчої влади або заборонено та які підлягають обов'язковому 

декларуванню. Останній  не вніс до митної декларації ніяких відомостей про 

товари, що підлягають обов'язковому декларуванню.  Під час проведення 

усного опитування, ОСОБА_4 підтвердив  повноту та правильність відомостей 

внесених до митної декларації та повідомив, що ніяких товарів, він через 

митний кордон України не переміщує. При здійсненні огляду особистих речей 

ОСОБА_4, які знаходилися у супроводженому багажу, в сумці серед особистих 

речей без ознак приховування було виявлено книгу церковнослов'янською 

мовою "Біблія або книга Святого Письма Старого і Нового Заповіту" та ікону 

"Христос Вседержитель" 1 пол. ХХ ст., які не заявлені за встановленою 

формою під час проведення митного контролю. 

В силу диспозиції ст. 472 МК України адміністративна відповідальність 

настає у разі недекларування товарів, транспортних засобів комерційного 

призначення, що переміщуються через митний кордон України, тобто 

незаявлення за встановленою формою точних та достовірних відомостей 

(наявність, найменування або назва, кількість тощо) про товари, транспортні 
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засоби комерційного призначення, які підлягають обов'язковому декларуванню 

у разі переміщення через митний кордон України. 

Суд апеляційної інстанції підтримав позицію суду першої інстанції щодо 

можливості звільнити правопорушника від адміністративної відповідальності, 

обмежившись усним зауваженням та закрити провадження у справі, з огляду на 

малозначність та невисоку суспільну небезпеку особи, яка вперше притягується 

до адміністративної відповідальності за порушення митних правил; на вид та 

розмір, передбаченого покарання, мету призначення покарання та 

співрозмірність можливого покарання вчиненому правопорушенню, щире 

каяття у вчиненому, незначний рівень завданої шкоди. 

Крім того, відповідно до державної експертизи культурних цінностей, 

Ікона "Христос Вседержитель" І пол. ХХ ст. є зразком масового виробництва 

предметів релігійного призначення і не є культурною цінністю у визначенні 

Закону України "Про вивезення, ввезення та повернення культурних 

цінностей". Мінімальна коштовна вартість з урахуванням стану збереженості 

становить 200 грн. 

Згідно висновку державної експертизи культурних цінностей, книга 

"Біблія або книги Святого Письма Старого і Нового Заповіту" є культурною 

цінністю, рекомендована до включення до Державного реєстру національного 

культурного надбання, відповідно до Порядку відбору рукописних книг, 

рідкісних і цінних видань Державного реєстру національного культурного 

надбання. Не рекомендовано оформляти право на вивезення з території 

України. 

Оскільки один із не задекларованих предметів не являється культурною 

цінністю, а для іншого не рекомендовано оформляти право на вивезення з 

території України як культурну цінність, доводи апелянта визнано  

необґрунтованими [198]. 

Аналогічного висновку прийшов суд у справі № 751/7539/19, прийнявши 

рішення відповідно до якого особу звільнено від адміністративної 

відповідальності, передбаченої ст. 472 МК України за малозначністю, 

обмежившись усним зауваженням, провадження по справі закрито. Книгу 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_4968/ed_2019_10_17/pravo1/T124495.html?pravo=1#4968
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«Святое Евангелие Господа нашого Иисуса Христа», 1903 року (згідно з 

описом предметів), вартістю 50 грн., яка вилучена та зберігається на складі 

митниці повернути особі, у якої її було вилучено [196]. 

Цікавою видається справа № 725/1621/20, згідно матеріалів якої 

19.02.2020 р. на територію п/п «Порубне-Сірет» Буковинської митниці 

Держмитслужби в`їхав легковий автомобіль. Водій та пасажир надали 

контрольний талон для проходження митного контролю по «зеленому 

коридору». 

Під час митного контролю ОСОБА_1 було виявлено не пред`явлені, 

незаявлені до митного контролю: три металеві каністри, виробництво 1942 рік 

Німеччина;-посвідка датована 30 червня 1943 року; -відривні талони в кількості 

10 штук, з написом вгорі «Wermachtsbordell Lemberg»; -5 конвертів з листами 

датовані 1930 та 1931 роками. Останні знаходились в середині заклеєного 

поліетиленового пакету з логотипом «Нова пошта» на дні господарської сумки. 

Згідно висновку мистецтвознавчої експертизи № 03 від 04.03.2020 р., всі подані 

на експертизу предмети мають колекційну цінність, як зразки предметів 

колекціонування, філателії, документів та предметів побуту 1 пол. ХХ ст.., не 

мають значної історичної цінності. Подані на експертизу предмети підпадають 

під дію Закону України «Про вивезення, ввезення та повернення культурних 

цінностей» та можуть бути вивезені з України тільки після проведення 

Державної експертизи та на підставі відповідного дозволу. Орієнтовна загальна 

вартість поданих на експертизу 11 предметів складає 2790 (дві тисячі сімсот 

дев`яносто) гривень. 

Із урахуванням зазначеного суд виніс рішення, яким визнано винним 

ОСОБА 1 у вчиненні правопорушень, передбачених ст.ст.471, 483 ч.1 МК та 

застосувати до нього адміністративне стягнення у виді штрафу у розмірі ста 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією трьох 

металевих каністр, виробництво 1942 рік Німеччина; посвідки датованої 30 

червня 1943 року; відривні талони в кількості 10 штук, з написом вгорі 

«Wermachtsbordell Lemberg»; 5 конвертів з листами датовані 1930 та 1931 

роками [199]. 
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В іншій справі (№ 163/1940/18) суд апеляційної інстанції відмов у 

задоволенні апеляційної скарги представника митниці, залишивши рішення 

суду першої інстанції без змін. В обґрунтування обраної позиції зазначено, що 

на думку судді суду апеляційної інстанції, Акт експертизи неможливо визнати 

належним доказом по справі (відповідно до акту вилучені товари визнані 

культурними цінностями), у зв'язку з тим що члени цієї комісії: ОСОБА_5, 

ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 не включені до Державного Реєстру 

атестованих судових експертів, тому доводи апеляційної скарги представника 

митниці щодо прийняття до уваги висновків згаданої експертизи Волинського 

краєзнавчого музею до уваги не беруться, оскільки вони є непереконливими. 

Висновки постанови суду першої інстанції, побудовані, крім іншого, на 

даних Висновку експерта Волинського НДЕКЦ МВС України № 15 від 

13.06.2018 р. за результатами судової експертизи, згідно якого 26 наручних 

годинників, що виготовлені в другій половині XX століття і 40 монет 1923-

1930рр. СРФСР, СССР культурної цінності не становлять є правильними. За 

таких обставин, в діях ОСОБА_3, відсутній склад адміністративного 

правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 483 МК України, постанова суду 

першої інстанції в цій частині є законною та обґрунтованою, тому апеляційна 

скарга не підлягає до задоволення [197]. 

Предметом розгляду справи № 760/16565/20 стали матеріали про 

притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА_1 за порушення 

митних правил за ч. 1 ст. 483, ст. 473 МК України. Зі змісту протоколу про 

порушення митних правил вбачається, що 05.02.2020 року в зоні митного 

контролю на території ДОПП АТ «Укрпошта» відділу митного оформлення 

№ 1, митного поста «Київ-Спеціалізований» Київської митниці 

Держмитслужби, під час проведення митного огляду міжнародного поштового 

відправлення, яке пересилалося з України до Італії з ознаками приховування 

виявлено дерев`яну ікону - 1 шт., яка знаходилася всередині відеомагнітофона 

ТМ «Samsung». Відповідно до висновку мистецтвознавчої експертизи від 

25.02.2020 р. № 060-1204 представлена на дослідження ікона «Свята 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_5058/ed_2018_11_08/pravo1/T124495.html?pravo=1#5058
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_5058/ed_2020_06_02/pravo1/T124495.html?pravo=1#5058
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_4974/ed_2020_06_02/pravo1/T124495.html?pravo=1#4974
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Новозавітна Трійця» («Батьківство») представляє культурну цінність як об`єкт 

матеріальної культури, що має історичне значення. 

В результаті розгляду справи судом прийнято рішення за яким:  

ОСОБА_1 визнано винною у порушенні митних правил, відповідальність за які 

передбачена ст. 473 МК України; на ОСОБА_1 накладено адміністративне 

стягнення у вигляді конфіскації товарів, заборонених до пересилання через 

митний кордон України, а саме: ікони «Свята Новозавітна Трійця 

(«Батьківство») у кількості 1 шт. При цьому, провадження відносно ОСОБА_1 

щодо порушення митних правил, передбачених ч.1 ст. 483 МК України закрито, 

у зв`язку з відсутністю складу адміністративного правопорушення [200]. 

Відповідно до матеріалів однієї із кримінальних справ, на початку травня 

2020 р. ОСОБА_1 вирішив перемістити через митний кордон України на 

територію Російської Федерації поза митним контролем ікону для її 

подальшого продажу. При цьому ОСОБА_1 усвідомлював, що між Україною та 

Російською Федерацією встановлений митний кордон, переміщення 

культурних цінностей через який здійснюється у порядку, встановленому 

ст.ст.12-15 Закону України «Про вивезення, ввезення і повернення культурних 

цінностей». Однак не зважаючи на це, вирішив перемістити ікону «Зішестя 

Святого Духа (п`ятидесятниця)», що належить до культурних цінностей, через 

митний кордон України поза митним контролем, а саме в обхід встановлених 

місць митного контролю. 

Розгляд одного із кримінальних проваджень № 22020200000000029 за 

обвинуваченням ОСОБА_1 у вчиненні кримінального правопорушення, 

передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 201 КК України закінчився  затвердженням 

угоди про визнання винуватості, між прокурором відділу нагляду за 

додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби 

управління нагляду у кримінальному провадженні та координації 

правоохоронної діяльності прокуратури Сумської області та обвинуваченим 

ОСОБА_1.  

ОСОБА_1  визнано винуватим у вчиненні злочину, передбаченому за  ч. 2 

ст. 15,  ч. 1 ст. 201 КК України, та призначено покарання із застосуванням ст. 69 
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КК України у виді штрафу у розмірі 380 неоподаткованих мінімумів доходів 

громадян, що становить 6460 гривень. Арешт за ухвалою слідчого судді на 

предмет, що може становити культурну цінність з надписом «Сошествіє 

Св.Духа»; поліетиленовий пакет; куртку блакитного кольору із фіолетовими 

вставками; паперовий конверт з надписом «Нова Пошта» скасовано, речові 

докази: ікону «Зішестя Святого Духа (п`ятидесятниця)», що передана на 

зберігання Сумському обласному краєзнавчому музею - конфіскувати в дохід 

держави; а поліетиленовий пакет, куртку блакитного кольору із фіолетовими 

вставками, паперовий конверт з надписом «Нова Пошта» - знищити [87].  

Таким чином, проведений вибірковий аналіз судової практики розгляду 

справ, пов’язаних із порушенням законодавства України про переміщення через 

митний кордон України культурних цінностей дозволив виявити випадки 

неоднакового застосування судом норм матеріального та процесуального права. 

З огляду на заначене, вважаємо за необхідне запровадити здійснення 

щорічного моніторингу та узагальнення судової практики розгляду 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. 

Досудовий (адміністративний) захист культурних цінностей, що 

переміщуються через митний кордон України здійснюється через реалізацію 

права суб’єкта на звернення до компетентних органів зі скаргою, метою 

подання якої є поновлення порушених прав (наприклад, оскарження дій чи 

бездіяльності суб’єкті владних повноважень, які були допущені під час 

розгляду клопотання про надання дозволу на переміщення через митний кордон 

культурних цінностей, прийняття рішення про відмову у пропуску через 

митний кордон України культурних цінностей, тощо) шляхом скасування 

прийнятого рішення або зобов’язання вчинити певні дії. 

До прикладу, ст. 24 МК України гарантовано право на оскарження, яке 

передбачає, що можливість кожного оскаржити рішення, дії або бездіяльність 
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митних органів, їх посадових осіб та інших працівників, якщо вважає, що цими 

рішеннями, діями або бездіяльністю порушено їх права, свободи чи інтереси. 

Предметом оскарження можуть бути: 1) рішення; 2) дії; 3) бездіяльність. 

Порядок оскарження рішень, дій або бездіяльності митних органів, їх 

посадових осіб та інших працівників до посадових осіб та органів вищого рівня 

передбачає декілька стадій: 

1) подання скарги на рішення, дії або бездіяльність посадової особи або 

іншого працівника митного органу до органу (посадової особи) вищого рівня; 

2) розгляд скарги. На цій стадії допускається повне або часткове 

зупинення посадовою особою або органом, що розглядає скаргу рішення, яке 

оскаржується; 

3) прийняття рішення та доведення інформації про прийняте рішення до 

заявника. 

Додатковою стадією є  стадія припинення розгляду скарги  яка настає у 

разі оскарження рішення, дії або бездіяльність митного органу або його 

посадової особи одночасно до органу (посадової особи) вищого рівня та до суду 

і відкриття судом провадження у справ [107]. 

Способи захисту культурних цінностей, що переміщуються через митний 

кордон України різняться в залежності від суб’єкта. Наприклад, досудовий 

спосіб захисту культурних цінностей, що переміщуються через митний кордон 

України, як правило, може бути використано власником культурних цінностей. 

Також можна також говорити й про існування особливого режиму 

захисту культурних цінностей, який здійснюється в період збройних 

конфліктів. 

Захист культурних цінностей в період збройних конфліктів слід 

розглядати як спеціальний вид міжнародно-правового регулювання щодо 

прийняття повних взаємоузгоджуючих обмежень на застосування воюючими 

сторонами засобів і методів ведення воєнних дій, які мають на меті зменшення 

негативних наслідків щодо втрати культурних цінностей та знищення 

культурної спадщини. Нормативно-правові акти, якими встановлено особливий 

режим захисту культурних цінностей зазначались в підрозділі 1.2 дисертації. 
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Важливим видається впровадження комплексної системи захисту та 

охорони інтелектуальних цінностей, які переміщуються через митний кордон 

України, яка б передбачала сукупність правових, організаційних, технічних та 

інших заходів та засобів, спрямованих на захист культурних цінностей. 

Зокрема, організацію заходів спрямованих на забезпечення поваги до 

культурних цінностей, проведення роз’яснювальної роботи (в тому числі щодо 

відповідальності, яка настає за порушення законодавства); підвищення  рівня 

знань на місцевому, національному та міжнародному рівнях про важливість 

збереження культурної спадщини та забезпечення її взаємного визнання; 

здійснення міжнародного співробітництва та надання допомоги). 

На рівень захисту культурних цінностей впливають різноманітні фактори 

(економічні, політичні, культурні, міжнародні, пов’язані із безпекою тощо) дію 

яких потрібно передбачати заздалегідь та максимально мінімізувати. 

У цій частині дисертації розкрито основні аспекти захисту культурних 

цінностей, що переміщуються через митний кордон України. Вказано на 

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

культурних цінностей, що переміщуються через митний кордон України.  

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 

можливість захистити культурні цінності, що переміщуються через митний 

кордон України. 

 

Висновки до розділу 3 

 

Підсумовуючи результати наукового пошуку, зупинимося на головних 

теоретичних здобутках третього розділу. 

1. Доведено, що порядок переміщення через митний кордон України 

культурних цінностей як стале явище опосередковує необхідність 
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виокремлення єдиної системи принципів, які потребують нормативного 

закріплення на рівні спеціального закону. 

2. Зазначено, що суб’єктами дисциплінарної відповідальності за 

порушення законодавства про переміщення культурних цінностей, як правило є 

посадові особи державних органів, в повноваження яких віднесено видання 

дозвільних документів на переміщення культурних цінностей, здійснення 

управлінських та контрольних функцій щодо культурних цінностей, які 

переміщуються через митний кордон.  

Встановлено, що цивільно-правова відповідальність за порушення 

законодавства про переміщення культурних цінностей, передбачає 

застосування до правопорушника в інтересах другої сторони або держави 

установлених законом або договором правових заходів впливу, що несе для 

нього негативні, економічно невигідні наслідки майнового характеру (зокрема, 

відшкодування збитків; виплата неустойки (штраф, пеня); відшкодування 

шкоди; виконання основних обов'язків). 

3. Зазначено, що 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. 
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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 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 
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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 
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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 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 органи. 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. 
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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, 

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 
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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;  
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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.». 

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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Закон України від 23.12.1993 р. № 3781-XII. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3781-12#Text 

144. Про державну службу Закон України від 17.11.2011 № 4050-VI. 

Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4050-

17/ed20160101#n504 (втратив чинність) 

145. Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності : Закон 

України від  06.09.2005 р. № 2806-IV. Верховна Рада України. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2806-15#Text. 

146. Про доступ до публічної інформації : Закон України від  13.01.2011 

№ 2939-VI URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17#Text. 

147. Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні : Закон 

України від 16.11.1992 р. № 2782-XII URL:  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2782-12#Text. 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0461734-16#Text
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/997-16
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2235-14/ed20190825#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/637/97-%D0%B2%D1%80#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4050-17/ed20160101#n504
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4050-17/ed20160101#n504
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2782-12#Text
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148. Про засади державної регіональної політики : Закону України від 

05.02.2015 р. № 156-VIII. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/156-

19/ed20150205#n24. 

149. Про затвердження Вимог з ядерної та радіаційної безпеки до 

інформаційних та керуючих систем, важливих для безпеки атомних станцій 

Держатомрегулювання; Наказ, Вимоги від 22.07.2015 № 140. Верховна Рада 

України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0954-15/ed20200109#n835/. 

150. Про затвердження Загальнодержавної програми збереження та 

використання об'єктів культурної спадщини на 2004-2010 роки : Закон України 

від 20.04.2004 р. № 1692-IV. URL: 

https://ips.ligazakon.net/document/view/T041692?. 

151. Про затвердження зразка свiдоцтва на право вивезення 

(тимчасового вивезення) культурних цiнностей з територiї України: Постанова 

КМУ вiд 20 червня 2000 р. № 984 Верховна Рада України. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984-2000-%D0%BF#Text. 

152. Про затвердження зразків заяв щодо видачі, переоформлення, 

видачі дубліката, анулювання свідоцтва на право вивезення (тимчасового 

вивезення) культурних цінностей з території України та повідомлення про 

відмову в його видачі : Наказ Міністерства культури України від 14.04.2014 р. 

№ 210. URL: https://ips.ligazakon.net/document/view/RE25279?an=2. 

153. Про затвердження Інструкції з організації обліку музейних 

предметів : Наказ, Інструкція, Міністерство культури України, від 21.07.2016 № 

580. Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1129-

16#Text. 

154. Про затвердження Інструкції про порядок виконання міжнародних 

договорів з питань надання правової допомоги в цивільних справах щодо 

вручення документів, отримання доказів та визнання і виконання судових 

рішень Наказ Міністерства юстиції України; ДСА України; Інструкція, Форма 

типового документа, Доручення, Повідомлення від 27.06.2008 № 1092/5/54 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0573-08/ed20200221#Text. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/156-19/ed20150205#n24
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/156-19/ed20150205#n24
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0954-15/ed20200109#n835/
https://ips.ligazakon.net/document/view/RE25279?an=2
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1129-16#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1129-16#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0573-08/ed20200221#Text
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155. Про затвердження переліків товарів, на які встановлено обмеження 

щодо переміщення через митний кордон України : Постанова КМУ. від 

21.05.2012 р. № 436 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-2012-

%D0%BF#n37. 

156. Про затвердження Переліку пунктів пропуску через державний 

кордон, у яких здійснюється санітарний, ветеринарний, фітосанітарний, 

радіологічний, екологічний контроль, контроль Служби міжнародних 

автомобільних перевезень та контроль за переміщенням культурних цінностей : 

Наказ Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства аграрної політики 

України, Державної митної служби України, Міністерства культури і туризму 

України, Міністерства охорони навколишнього природного середовища 

України, Адміністрації Державної прикордонної служби України, Міністерства 

транспорту та зв'язку України « від 15.06.2009 № 551/439/425/413/695/308/28, 

URL:https://ips.ligazakon.net/document/view/RE16580?an=2. 

157. Про затвердження переліку товарів, вивезення (пересилання) яких 

громадянами за межі митної території України не допускається : Постанова 

КМУ від 28.05.2012 р. № 468 Верховна Рада України. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/468-2012-%D0%BF#Text. 

158. Про затвердження Положення про систему управління безпекою 

польотів на авіаційному транспорті: наказ Державіаслужба від 25.11.2005 р. № 

895 р. Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1503-

05#Text. 

159. Про затвердження положень про деякі центральні органи 

виконавчої влади у сфері культури та внесення змін до Положення про 

Міністерство культури, молоді та спорту України : Постанова КМУ від 

24.12.2019 № 1185; Верховна Рада України. URL: 

https://ips.ligazakon.net/document/view/KP191185?an=2. 

160. Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у 

державному бюджеті деякими програмами у сфері культури : Постанова КМУ 

від 31.08.2005 № 837. URL: 

https://ips.ligazakon.net/document/view/KP050837?an=2. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/436-2012-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/436-2012-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/436-2012-%D0%BF
https://ips.ligazakon.net/document/view/RE16580?an=2
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161. Про затвердження Порядку забезпечення безпеки посадових осіб, 

щодо яких здійснюється державна охорона у місцях постійного та тимчасового 

перебування Управління державної охорони; Наказ, Порядок від 27.05.2011 № 

210. Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0700-

11/ed20150602#Text. 

162. Про затвердження Правил пропускного режиму до 

адміністративного будинку Міністерства закордонних справ України МЗС 

України; Наказ, Правила, Перелік, Форма типового документа, 

від 19.12.2017 № 560 Верховна Рада України. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0044-18/ed20190913#Text. 

163. Про затвердження Правил торгівлі антикварними речами : Наказ, 

Правила, Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції України, 

Міністерство культури і мистецтв України, від 29.12.2001 № 322/795. URL: 

https://ips.ligazakon.net/document/view/REG6346?an=2. 

164. Про затвердження форми митної декларації для письмового 

декларування товарів, що переміщуються через митний кордон України 

громадянами для особистих, сімейних та інших потреб, не пов’язаних з 

провадженням підприємницької діяльності: Постанова КМУ від 21.05.2012 р. 

№ 431. Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/431-

2012-%D0%BF#Text. 

165. Про захист економічної конкуренції: Закон України від 11.01.2001 

р. № 2210-III. Верховна Рада України. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2210-14/ed20200213#Text. 

166. Про звернення громадян : Закон України від 02.10.1996 р. № 393/96-

ВР URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/393/96-%D0%B2%D1%80#Text. 

167. Про інформацію : Закон України від 02.10.1992 р. № 2657-XII  URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12#Text. 

168. Про Кабінет Міністрів України: Закон України від 27.02.2014 р. 

№794-VII. Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-

18#n62. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0700-11/ed20150602#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0700-11/ed20150602#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0044-18/ed20171219#n20
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0044-18/ed20171219#n20
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0044-18/ed20190913#Text
https://ips.ligazakon.net/document/view/REG6346?an=2
https://ips.ligazakon.net/document/view/REG6346?an=2
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/393/96-%D0%B2%D1%80#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12#Text
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169. Про культуру : Закон України від 14.12.2010 № 2778-VI. Верховна 

Рада України. URL: https://ips.ligazakon.net/document/view/T102778?an=2. 

170. Про ліквідацію урядових органів: постанова Кабінету Міністрів 

України від 28 березня 2011 р. № 346. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/346-2011-%D0%BF#Text. 

171. Про матеріальну відповідальність військовослужбовців та 

прирівняних до них осіб за шкоду, завдану державі: Закон України від 

03.10.2019 № 160-IX Верховна Рада України. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/160-20/ed20191003#n11. 

172. Про міжнародне приватне право Закон України від 23.06.2005 № 

2709-IV URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2709-15/ed20191020#Text. 

173. Про міжнародні договори України Закон України від 29.06.2004 № 

1906-IV URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1906-15/ed20200102#Text. 

174. Про музеї та музейну справу : Закон України від 29.06.1995 № 

249/95-ВР Верховна Рада України. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/249/95-%D0%B2%D1%80#Text. 

175. Про Національний архівний фонд та архівні установи : Закон 

України від 24.12.1993 № 3814-XII. Верховна Рада України. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3814-12#Text. 

176. Про Національний банк України: Закон України від 20.05.1999 № 

679-XIV Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/679-

14/ed20200320#Text. 

177. Про невідкладні заходи щодо розвитку музеїв України : Указ 

Президента України від 22 березня 2000 року № 489. Верховна Рада України. 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/489/2000#Text. 

178. Про охорону археологічної спадщини» «охорона археологічної 

спадщини : закон України. Закону України Верховна Рада України. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1626-

15/ed20121212/find?text=%CE%F5%EE%F0%EE%ED%E0+%E0%F0%F5%E5%E

E%EB%EE%E3%B3%F7%ED%EE%BF+%F1%EF%E0%E4%F9%E8%ED%E8#T

ext. 

https://ips.ligazakon.net/document/view/T102778?an=2
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2709-15/ed20191020#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1906-15/ed20200102#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/679-14/ed20200320#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/679-14/ed20200320#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1626-15/ed20121212/find?text=%CE%F5%EE%F0%EE%ED%E0+%E0%F0%F5%E5%EE%EB%EE%E3%B3%F7%ED%EE%BF+%F1%EF%E0%E4%F9%E8%ED%E8#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1626-15/ed20121212/find?text=%CE%F5%EE%F0%EE%ED%E0+%E0%F0%F5%E5%EE%EB%EE%E3%B3%F7%ED%EE%BF+%F1%EF%E0%E4%F9%E8%ED%E8#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1626-15/ed20121212/find?text=%CE%F5%EE%F0%EE%ED%E0+%E0%F0%F5%E5%EE%EB%EE%E3%B3%F7%ED%EE%BF+%F1%EF%E0%E4%F9%E8%ED%E8#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1626-15/ed20121212/find?text=%CE%F5%EE%F0%EE%ED%E0+%E0%F0%F5%E5%EE%EB%EE%E3%B3%F7%ED%EE%BF+%F1%EF%E0%E4%F9%E8%ED%E8#Text
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179. Про охорону культурної спадщини : Закон України 08.06.2000 р.№ 

1805-III. Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1805-

14#Text. 

180. Про перелік, кількісний склад і предмети відання комітетів 

Верховної Ради України восьмого скликання: Постанова Верховної Ради 

України від 04.12.2014 р. № 22-VIII. Верховна Рада України. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/22-VIII. 

181. Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного 

оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, 

що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України : 

Закон України від 13.09.2001 № 2681-III (втратив чинність) URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2681-

14/ed20120601/find?text=%D3%F1%ED%E5+%E4%E5%EA%EB%E0%F0%F3%

E2%E0%ED%ED%FF#Text. 

182. Про приєднання України до Другого протоколу до Гаазької 

конвенції про захист культурних цінностей у разі збройного конфлікту 1954 

року : Закон України від 30.04.2020 р. № 585-IX. Верховна Рада України. URL: 

https://ips.ligazakon.net/document/view/T200585?an=5. 

183. Про приєднання України до Міжнародного центру вивчення питань 

збереження та відновлення культурних цінностей : Закон України від 

07.10.2015 № 720-VIII. Верховна Рада України. URL: 

https://ips.ligazakon.net/document/view/T150720?an=2. 

184. Про ратифікацію Конвенції про заходи, спрямовані на заборону і 

запобігання незаконному ввезенню, вивезенню та передачі права власності на 

культурні цінності : Указ Президії Верховної Ради Української РСР від 10.02. 

1988 р. № 5396-XI. Верховна Рада України. URL: 

https://ips.ligazakon.net/document/view/UP885396?an=4. 

185. Про ратифікацію Угоди про вивезення та ввезення культурних 

цінностей : закон України від 11.01.2006 р. N 3304-IV. Верховна Рада України. 

URL: https://ips.ligazakon.net/document/view/T063304?an=12. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1805-14#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1805-14#Text
https://zakon.rada.gov.ua/%20laws/show/22-VIII
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2681-14/ed20120601/find?text=%D3%F1%ED%E5+%E4%E5%EA%EB%E0%F0%F3%E2%E0%ED%ED%FF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2681-14/ed20120601/find?text=%D3%F1%ED%E5+%E4%E5%EA%EB%E0%F0%F3%E2%E0%ED%ED%FF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2681-14/ed20120601/find?text=%D3%F1%ED%E5+%E4%E5%EA%EB%E0%F0%F3%E2%E0%ED%ED%FF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2681-14/ed20120601/find?text=%D3%F1%ED%E5+%E4%E5%EA%EB%E0%F0%F3%E2%E0%ED%ED%FF#Text
https://ips.ligazakon.net/document/view/T063304?an=12
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186. Про ратифікацію Угоди про співробітництво держав - учасниць 

Співдружності Незалежних Держав у боротьбі з розкраданнями культурних 

цінностей і забезпеченні їхнього повернення : закон України від 18.04.2013 р. 

№ 205-VII. Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/205-18. 

187. Про стягнення коштів. Вищий господарський суд; Постанова, 

Справа від 13.12.2004 № 2-1/1392-2004 Верховна Рада України. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v1392600-
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