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Актуальність теми дослідження. Аналіз будь-якої дисертації 

розпочинається із оцінки актуальності обраної для дослідження теми. Тема 

дисертаційного дослідження Кудерської І. О. «Адміністративно-правове 

забезпечення охорони нематеріальної культурної спадщини в Україні» 

відзначається високим ступенем актуальності. Здатність України охороняти, 

зберігати та передавати наступним поколінням елементи (об’єкти, прояви) 

нематеріальної культурної спадщини, зокрема: традиції, знання та навички, 

визначає самобутність культури окремих груп, громад і суспільств, 

автентичність Українського народу. З позиції сталого розвитку, який є 

важливим на світовому рівні, феномен культури, зокрема і нематеріальної 

культурної спадщини, розуміється як четверта складова «fourth pillar of 

sustainable development» (відповідно до програмних документів OOH) та 

значною мірою впливає на формування системи цінностей і парадигми 

мислення народу відповідної країни, щодо досліджуваної сфери, то 

нематеріальна культурна спадщина України формує самобутність всіх народів, 

що проживають в Україні.

В 2008 році Україна стала державою - учасницею Конвенції ЮНЕСКО 

про охорону нематеріальної культурної спадщини та взяла на себе обов’язки з 

охорони нематеріальної культурної спадщини, що потребує вдосконалення 



вітчизняного законодавства та розробки ефективної і достатньої наукової бази в 

цій сфері. Проте, адміністративно-правове забезпечення нематеріальної 

культурної спадщини впродовж тривалого часу взагалі не було пріоритетом 

державної політики, йому не приділялася належна увага та не надавалася 

підтримка з боку державної влади. Такий підхід спричинив виникнення низки 

негативних явищ, приміром певні елементи (об’єкти, прояви) нематеріальної 

культурної спадщини опинились на межі зникнення, ін.

Вітчизняним законодавством й нині не розкрито міжнародні нормативно- 

правові акти щодо нематеріальної культурної спадщини, ратифіковані нашою 

державою, відсутній належний понятійний апарат в цій сфері, неналежно 

унормовані заходи охорони нематеріальної культурної спадщини, відсутнє 

належне адміністративно-правове забезпечення охорони нематеріальної 

культурної спадщини тощо.

Для належного адміністративно-правового забезпечення охорони 

нематеріальної культурної спадщини в Україні Кудерська І. О. виокремила 

напрями його розвитку; обґрунтувала необхідність комплексної правової і 

фізичної охорони нематеріальної культурної спадщини України; визначила 

основні принципи правової охорони нематеріальної культурної спадщини в 

Україні; якісно проаналізувала з огляду на зміст управлінської діяльності 

уповноважених суб’єктів публічної адміністрації, розробила підходи 

формування необхідної і достатньої системи органів публічної адміністрації у 

сфері нематеріальної культурної спадщини тощо.

Адміністративно-правове забезпечення охорони нематеріальної 

культурної спадщини в правовій науці України не досліджувалося, а тому 

теоретичні розробки та практичні пропозиції зроблені Кудерською І. О. будуть 

корисні як для вітчизняної науки, так і для правозастосування.

Зважаючи на вказане, дисертаційне дослідження Кудерської І. О. на тему 

«Адміністративно-правове забезпечення охорони нематеріальної культурної 

спадщини в Україні» є нагальним, враховує потреби науки адміністративного 



права та практики державного управління в сфері культури в сучасних умовах, 

має комплексний характер і розкриває проблематику в повному обсязі.

Ступінь обґрунтованості і достовірності наукових положень, 

висновків і рекомендацій, сформульованих у дисертації.
Наукові положення, висновки і рекомендації, сформульовані 

дисертанткою, у своїй більшості є обґрунтованими і переконливими. Належний 

науковий рівень дисертації забезпечується правильною постановкою мети і 

визначенням відповідно до неї завдань дослідження. Слід відмітити, що 

завдання, які поставила Кудерська І. О., відповідають структурі роботи, змісту 

викладеного матеріалу та отриманим науковим результатам, які вирішуються у 

роботі, що у свою чергу свідчить про досягнення поставленої мети 

дослідження.

Авторкою використано значну кількість вітчизняних та зарубіжних 

літературних джерел, законодавчі та підзаконні нормативно-правові акти 

України. Список використаних джерел складає 346 найменувань. Дисертанткою 

опрацьовано здобутки вчених з проблем адміністративного права, теорії права, 

інших галузевих правових наук, наукові праці у сфері державного управління 

щодо визначення та унормування структури органів державного управління та 

їх повноважень тощо. Достатню увагу приділено аналізу чинного законодавства 

Україні, а також міжнародних нормативно-правових актів.

Достовірність, повноту та об’єктивність отриманих результатів у значній 

мірі забезпечило використання авторкою комплексу загальнонаукових та 

спеціальних методів, які застосовувалися у взаємозв’язку. У дисертації 

використано достатній набір методів дослідження. Так, у роботі використано як 

загальнонаукові, так і спеціальні методи наукового пізнання. Авторкою 

детально пояснено для вирішення яких задач у роботі використовується кожен 

із запропонованих методів дослідження (С. 8-9), що відповідає змісту роботи. 

Так, діалектичний метод пізнання явищ та процесів в пам’яткоохоронній сфері, 

засади яких визначаються нормами адміністративного права України, дозволив 

розглянути їх у еволюційному розвитку та взаємозв’язку (підрозділи 1.1, 1.2, 



1.3, 2.2); метод філософської діалектики сприяв розкриттю нормативно- 

правової бази щодо нематеріальної культурної спадщини України як системи 

(підрозділи 1.1, 2.2). Логіко-семантичний метод, метод формальної логіки, 

порівняльно-правовий метод, як і методи емпіричного узагальнення, 

зіставлення, аналогії та екстраполяції, застосовувалися впродовж всього 

дослідження (розділи 1 та 2), що, зокрема сприяло розширенню понятійно- 

категорійного апарату в цій сфері (підрозділи 1.1, 1.2., 1.3, 2.2., 2.3), виявленню 

недоліків адміністративно-правового забезпечення охорони нематеріальної 

культурної спадщини (підрозділи 1.3, 2.3), його механізму та напрями 

удосконалення (підрозділи 1.3, 2.3). Для обробки і систематизації емпіричних 

даних використано сукупність логічних прийомів, які дозволили всебічно 

дослідити джерельну (теоретичну, інформаційну та емпіричну) базу цієї сфери 

(підрозділи 1.1, 1.2, 1.3, 2.1). За допомогою історично-правового методу 

здійснено поетапне простеження взаємозалежності історичних реалій 

(підрозділ 1.1), а інституційного методу - виявлення особливостей 

нематеріальної культурної спадщини як загалом, так і за типами (видами) 

елементів (об’єктів) (підрозділ 1.1). Використання системно-структурного 

методу сприяло розкриттю правової сутності адміністративно-правового 

забезпечення охорони нематеріальної культурної спадщини в Україні 

(підрозділ 1.3). Використовувалися прийоми тлумачення як граматичний, 

систематичний, історичний, порівняльно-правовий та ін. Це створило умови 

для логічного переходу від одиничних фактів до знань узагальненого характеру 

(розділи 1 та 2). Методи аналізу, синтезу, моделювання сприяли дослідженню 

наукових джерел і державних документів в цій сфері (розділи 1 та 2), діяльності 

системи публічного адміністрування (підрозділ 2.2), аналізу фактів і явищ в цій 

сфері, їх синтезу для дослідження адміністративно-правового забезпечення та 

його механізму, розробки пропозицій щодо удосконалення чинного 

законодавства України (розділи 1 та 2).

Вищенаведене дає підстави констатувати, що Кудерська І. О. 

продемонструвала логіку та системність дослідження, високий теоретичний 



рівень викладу матеріалу, вміння застосовувати методи наукового пізнання, 

аргументовано відстоювати власну точку зору, узагальнювати та робити 

практично значущі висновки. Усе це у сукупності ще раз підтверджує 

обґрунтованість та достовірність сформульованих у дисертації наукових 

положень, висновків і рекомендацій.

Наукова новизна одержаних результатів. Наукова новизна одержаних 

результатів полягає в тому, що дисертація є першим комплексним науковим 

дослідженням такого рівня з теоретичних і практичних питань адміністративно- 

правового забезпечення охорони нематеріальної культурної спадщини в 

Україні. До ключових положень, які дисертанткою були структуровані на: ті, 

що сформульовані уперше, ті, які було удосконалено та ті, що набули 

подальшого розвитку, що містять наукову новизну, на нашу думку, слід 

віднести такі:

ті, що сформульовані уперше:

- встановлено, що правова охорона нематеріальної культурної 

спадщини є міжгалузевим самостійним інститутом права, в основу якого 

покладено норми адміністративного права України, які характеризуються їх 

обособленою єдністю;

- виокремлено основні напрями розвитку адміністративно-правового 

забезпечення охорони нематеріальної культурної спадщини в Україні та 

розкрито їх, а саме: за елементним (об’єктним) складом нематеріальної 

культурної спадщини; за суб’єктами публічної адміністрації уповноваженими в 

сфері нематеріальної культурної спадщини та їх управлінською діяльністю; за 

структурою управлінських відносин та поділом адміністративної діяльності 

суб’єктів уповноважених в сфері охорони нематеріальної культурної спадщини; 

за контрольною (наглядовою) діяльністю уповноважених суб’єктів публічної 

адміністрації щодо охорони нематеріальної культурної спадщини; за 

узгодженням правових норм та усуненням колізій щодо положень 

національного законодавства з охорони нематеріальної культурної спадщини із 

відповідними положеннями та вимогами міжнародних нормативно-правових 



актів в цій сфері; за реєстраційно-обліковою діяльністю в сфері нематеріальної 

культурної спадщини; за здійсненням мапування культурних просторів, 

окремих регіонів, областей, України з наявними об’єктами (проявами, 

елементами) нематеріальної культурної спадщини (зі створенням електронних 

версій); за здійсненням фінансування охорони нематеріальної культурної 

спадщини; за юридичною відповідальністю та правопорушеннями щодо 

елементів (об’єктів, проявів) нематеріальної культурної спадщини фізичними і 

юридичними особами та ін.;

- обґрунтовано необхідність комплексної правової і фізичної охорони в 

сфері нематеріальної культурної спадщини, зважаючи на те, що ЗУ «Про 

охорону культурної спадщини» нині фактично врегульовано лише питання 

щодо комплексної правової і фізичної охорони матеріальної культурної 

спадщини;

- визначено основні принципи правової охорони нематеріальної 

культурної спадщини, а саме: забезпечення системності й наступності при 

здійсненні державної політики щодо нематеріальної культурної спадщини; 

забезпечення загальнодоступності науково-дослідних та вишукувальних 

проектів, здійснених щодо нематеріальної культурної спадщини; збереження 

автентичності нематеріальної культурної спадщини; співробітництво 

уповноважених органів публічної адміністрації, творчих спілок і колективів, 

громадських й наукових організацій тощо щодо нематеріальної культурної 

спадщини тощо;

- розкрито адміністративно-правове забезпечення охорони 

нематеріальної культурної спадщини в Україні щодо змісту управлінської 

діяльності уповноважених суб’єктів публічної адміністрації в сфері охорони 

нематеріальної культурної спадщини, а саме: а) не достатнім визначенням 

чинним пам’яткоохоронним законодавством України їх цілей і завдань; б) 

недостатнім законодавчим унормуванням обсягу їх повноважень, взаємодії та 

співпраці, функцій, адміністративних процедур тощо; в) неналежністю 

законодавчого визначення методів їх діяльності, способів засобів, механізмів 



які безпосередньо впливають на практичну реалізацію цих повноважень, 

зокрема через невизначеність чіткої вертикалі у системі владних органів щодо 

нематеріальної культурної спадщини;

- виокремлено для законодавчого закріплення права носіїв 

нематеріальної культурної спадщини, зокрема: брати участь в інвентаризації, 

охороні, популяризації й актуалізації об’єктів (проявів, елементів) НКС; 

розробляти та використовувати символи і знаки місцевої НКС, зареєстровані 

відповідно до законодавства, з метою залучення до неї більшої уваги з боку 

громадськості; пропонувати окремі об’єкти НКС для включення до 

Репрезентативного списку НКС людства (ЮНЕСКО); сприяти уповноваженим 

щодо охорони НКС органам влади у збереженні, використанні, популяризації 

та охороні об’єктів (проявів) НКС відповідно до законодавства України, ін.;

- визначено перелік адміністративних правопорушень в сфері 

нематеріальної культурної спадщини, а саме: допущення порушення вимог при 

їх використанні, зокрема: безпосереднє або непряме доведення до публіки 

елементів (об’єктів, проявів) нематеріальної культурної спадщини, які умисно 

видаються як свої, або введення публіки в оману відносно джерела створення 

елементів (об’єктів, проявів) нематеріальної культурної спадщини, або 

використання об’єктів (проявів, елементів) нематеріальної культурної 

спадщини з представленням їх як об’єктів (проявів, елементів) нематеріальної 

культурної спадщини іншої країни, що не є фактичним джерелом; 

використання, що завдає збитку культурним інтересам суспільства (країни), ін.;

- надано авторські визначення основоположних понять в сфері 

нематеріальної культурної спадщини, зокрема: правова охорона нематеріальної 

культурної спадщини, види нематеріальної культурної спадщини; прояви 

нематеріальної культурної спадщини; об’єкти нематеріальної культурної 

спадщини; елементи нематеріальної культурної спадщини тощо;

ті, які було удосконалено:

- поняття механізму адміністративно-правового забезпечення охорони 

нематеріальної культурної спадщини, яке визначено як сукупність 



адміністративно-правових засобів, гарантій та відповідальності за допомогою, 

яких здійснюється державна політика щодо охорони нематеріальної культурної 

спадщини; охарактеризовано як взаємопов’язану систему адміністративно- 

правових засобів реалізації державно-владних повноважень уповноважених 

органів публічної адміністрації щодо охорони нематеріальної культурної 

спадщини та забезпечення прав, свобод та інтересів особи щодо неї для 

приведення в дію цього адміністративно-правового забезпечення, а також 

виокремлено його елементи: власні (засоби, гарантії та адміністративна 

відповідальність), загальні (адміністративно-правові норми, юридичні факти 

та/або конкретні обставини, адміністративні правовідносини, акти реалізації 

прав та обов’язків), організаційні; його основні риси та основні ознаки;

- підходи щодо формування нової системи органів публічної 

адміністрації у сфері нематеріальної культурної спадщини шляхом створення 

єдиної вертикальної структурної системи владних органів із визначенням їх 

повноважень в цій сфері, в тому числі, шляхом створення на центральному 

рівні єдиного центрального органу виконавчої влади;

- визначення основоположних дефініцій, а саме: нематеріальної 

культурної спадщини України; охорона нематеріальної культурної спадщини; 

носії елементів (об’єктів, проявів) нематеріальної культурної спадщини тощо;

ті, що набули подальшого розвитку:

- узагальнення основних наукових положень щодо адміністративно- 

правового забезпечення охорони нематеріальної культурної спадщини в 

Україні;

- поняття, зміст та цілі адміністративно-правового забезпечення 

охорони нематеріальної культурної спадщини в Україні;

- пропозиції щодо адміністративно-правового забезпечення охорони 

нематеріальної культурної спадщини в Україні з аналізу досвіду окремих 

зарубіжних країн;

- пропозиції та рекомендації про внесення змін та доповнень щодо 

нематеріальної культурної спадщини до Закону України «Про охорону 



культурної спадщини», зокрема, щодо повноважень суб’єктів публічної 

адміністрації щодо нематеріальної культурної спадщини, перелік 

правопорушень при використанні об’єктів (проявів) нематеріальної культурної 

спадщини, ін.

Дисертаційне дослідження містить низку й інших теоретично 

обґрунтованих і важливих для науки й практики нових положень, що 

стосуються теоретичної та практичної проблеми адміністративно-правового 

забезпечення охорони нематеріальної культурної спадщини в Україні і здатні 

удосконалити пам’яткоохоронне законодавство в сфері охорони нематеріальної 

культурної спадщини в Україні, так і сприяти оптимізації практики його 

застосування.

Наукове та практичне значення роботи. Аналіз змісту роботи свідчить 

про самостійну, завершену, аргументовану, комплексну роботу і дозволяє 

констатувати високий науково-теоретичний та прикладний рівень проведеного 

дослідження. Структура і зміст роботи свідчать про цілеспрямованість та 

комплексний характер дослідження. Це дало можливість авторці дійти 

результатів і обґрунтувати низку нових положень, які мають важливе значення 

для адміністративно-правової науки та практики.

Дисертація характеризується як науковою, так і практичною значущістю. 

Основні висновки та рекомендації, запропоновані у роботі можуть бути 

використані: для подальшої розробки питань державної підтримки в сфері 

охорони нематеріальної культурної спадщини в Україні; для удосконалення 

чинних і розробки проектів нормативно-правових актів, які сприятимуть 

підвищенню ефективності та якості адміністративно-правового забезпечення 

охорони нематеріальної культурної спадщини в Україні; у практичній 

діяльності уповноважених органів публічної адміністрації у сфері охорони 

нематеріальної культурної спадщини в Україні; при викладанні навчальних 

дисциплін «Адміністративне право», «Порівняльне адміністративне право» та 

спецкурсу «Право культурної спадщини України»; при підготовці підручників, 

та навчальних посібників, методичних рекомендацій з означених дисциплін.



Оцінка змісту дисертації та її оформлення. Зміст і структура дисертації 

відповідає меті та завданням, сформульованим дисертанткою на початку 

дослідження, а також відображають актуальність дослідження та його наукову 

новизну. Дисертація характеризується логічним змістовним наповненням, 

структура якого забезпечує комплексність, глибину та системність 

опрацювання проблематики. Сама структура дисертації Кудерської І. О. 

побудована логічно, у відповідності до поставлених перед дослідженням 

завдань. Дисертація складається із переліку умовних позначень, вступу, двох 

розділів, які містять шість підрозділів, висновків, списку використаних джерел 

та додатків.

У розділі 1 дисертації розглянуто низку досліджень щодо становлення та 

розвитку законодавства у сфері культурної спадщини та виявлено, що вони не 

стосувалися охорони нематеріальної культурної спадщини. Дисертанткою 

уточнено низку понять в сфері охорони нематеріальної культурної спадщини та 

надано деяким авторське визначення. Вперше встановлено, що правова охорона 

нематеріальної культурної спадщини є міжгалузевим самостійним інститутом 

права, в основу якого покладено норми адміністративного права України, які 

характеризуються їх обособленою єдністю. Визначено основні принципи 

правової охорони нематеріальної культурної спадщини, а саме: забезпечення 

системності й наступності при здійсненні державної політики щодо 

нематеріальної культурної спадщини; забезпечення загальнодоступності 

науково-дослідних та вишукувальних проектів, здійснених щодо НКС; 

збереження автентичності НКС; співробітництво уповноважених органів 

публічної адміністрації, творчих спілок і колективів, громадських й наукових 

організацій тощо щодо НКС, ін. Визначено, що адміністративно-правове 

забезпечення охорони НКС - це сукупність адміністративно-правових заходів 

спрямованих на упорядкування й врегулювання суспільних відносин у сфері 

охорони НКС та діяльності щодо неї уповноважених державою органів зі 

здійснення функцій пов’язаних з охороною НКС і результатів цієї діяльності 

шляхом закріплення відповідних адміністративно-правових норм, а його 



об’єктом фактично виступає процес організації та здійснення уповноваженими 

органами публічної адміністрації своїх повноважень щодо здійснення охорони 

НКС та можливості особи реалізації прав у сфері НКС. Виокремлено складові 

заходи охорони НКС в Україні, які потребують адміністративно-правового 

забезпечення та окремим надано авторське визначення. Запропоновано 

класифікацію об’єктів НКС за ступенем життєздатності об’єкти НКС: 

1) об’єкти, які характеризуються життєздатністю у носіях НКС, і є 

репрезентативними для їх ідентифікації; 2) об’єкти, що існують в практиці 

невеликої кількості носіїв НКС, у більшій мірі зберігаються у колективній 

пам’яті, але знаходяться під загрозою зникнення чи можуть зникнути, якщо не 

буде вжито заходів щодо їх збереження і відродження; 3) об’єкти, які зникли з 

життя носіїв НКС, але мають історичне, культурне, наукове значення і 

доповнюють культурне розмаїття традицій українського народу. Виокремлено 

вперше основні напрями розвитку адміністративно-правового забезпечення 

охорони НКС в Україні та розкрито їх, зокрема: за окремими заходами охорони 

НКС: за елементним (об’єктним) складом НКС; за музеєфікацією елементів 

(об’єктів, проявів) НКС як особливим заходом охорони; за уповноваженими 

суб’єктами публічної адміністрації в сфері НКС та їх управлінською 

діяльністю; за структурою управлінських відносин та поділу адміністративної 

діяльності суб’єктів уповноважених в сфері охорони НКС; за контрольною 

(наглядовою) діяльністю уповноважених суб’єктів публічної адміністрації 

щодо охорони НКС; за формуванням та тлумаченням понятійно-категорійного 

апарату в сфері НКС; за узгодженням правових норм та усуненням колізій 

щодо положень національного законодавства з охорони НКС із відповідними 

положеннями та вимогами міжнародних нормативно-правових актів в цій 

сфері; за пошуком та виявленням елементів (об’єктів, проявів) НКС; за 

реєстраційно-обліковою діяльністю в сфері НКС; за статусом носія елементу 

(об’єкту, прояву) НКС; за здійсненням мапування культурних просторів, 

окремих регіонів, областей, України з наявними об’єктами (проявами, 

елементами) НКС (зі створенням електронних версій); за здійсненням 



фінансування охорони НКС; за юридичною відповідальністю та 

правопорушеннями щодо елементів (об’єктів, проявів) НКС фізичними і 

юридичними особами, ін. Удосконалено механізм адміністративно-правового 

забезпечення охорони НКС, як сукупність адміністративно-правових засобів, 

гарантій та відповідальності, за допомоги яких здійснюється державна політика 

щодо охорони НКС; охарактеризовано як взаємопов’язану систему 

адміністративно-правових засобів реалізації державно-владних повноважень 

уповноважених органів публічної адміністрації щодо охорони нематеріальної 

культурної спадщини та забезпечення прав, свобод та інтересів особи щодо неї 

для приведення в дію цього адміністративно-правового забезпечення, а також 

виокремлено його елементи: власні (засоби, гарантії та адміністративна 

відповідальність), загальні (адміністративно-правові норми, юридичні факти 

та/або конкретні обставини, адміністративні правовідносини, акти реалізації 

прав та обов’язків), організаційні; його основні риси та основні ознаки.

У розділі 2 надано пропозиції вдосконалення адміністративно-правового 

забезпечення охорони НКС в Україні з аналізу зарубіжного досвіду: створення 

громадських структур культурних діячів, фахівців, місцевих організацій, 

науково-дослідних центрів тощо та сприяння їм для обміну досвідом щодо НКС 

з унормуванням такої співпраці (Австрійська Республіка); визнання НКС 

спеціальним видом інтелектуальної власності держави для запобігання її 

привласнення (Республіка Азербайджан); достатнє унормування опіки НКС 

державою через уповноважені структури (Арабська Республіка Єгипет); 

ухвалення єдиного уніфікованого та кодифікованого закону про КС з окремим 

розділом щодо НКС, в якому унормовано стимулювання приватних асигнувань 

в цій сфері (Італійська Республіка); унормовані критерії об’єктів для списку 

НКС Гонконгу (Китайська Народна Республіка); унормування заходів щодо 

освіти з НКС у навчальних закладах (Королівство Іспанія); унормування низки 

діяльності та взаємодії діяльності державних та громадських інституцій, що 

опікується НКС (Словацька Республіка); визнання НКС феноменом який 

підтверджує та закріплює національну єдність, підготовка спеціалістів в цій 



сфері (Республіка Болгарія); виділення зон охорони елементів (об’єктів, 

проявів) НКС для забезпечення їх збереження та доцільного використання 

(Республіка Білорусь); визначення, що «Елементами (об’єктами, проявами) 

НКС є тільки ті, що узгоджуються з існуючими міжнародними правовими 

актами з прав людини й вимогами взаємної пошани між співтовариствами, 

групами й окремими особами; є властивими Україні; відображають її 

традиційну культуру і мають важливі історичні, літературні, художні, наукові, 

технологічні або технологічні цінності; мають характеристики успадкування 

від попередніх поколінь і живого існування; тощо» (Казахстан); унормування 

прав громадян на користування НКС та доступ до неї (Республіка Молдова); 

створено і унормовано Бюро з управління НКС та його регіональних органів 

(Румунія); законодавче закріплення основних принципів охорони НКС: 

принцип балансу, принципи інституційної координації, принцип обережності, 

принцип планування, принцип переліку, принцип участі, принцип поваги, 

принципи просування (Фіджі); покладення основної діяльності у координації 

заходів зі збереження спадщини та залучення до неї громадськості на 

національний траст (Сполучені Штати Америки); визначення та унормування 

права власності на оборотоздатні елементи (об’єкти, прояви) НКС 

(Європейський Союз) та ін.

Вперше виокремлено для законодавчого закріплення права носіїв НКС, а 

саме: а) виявляти свою культурну ідентичність за допомогою об’єктів (проявів, 

елементів) НКС; б) брати участь в інвентаризації, охороні, популяризації й 

актуалізації об’єктів (проявів, елементів) НКС; в) застосовувати законодавчі 

норми та норми звичаїв у відносинах із всіма суб’єктами, зацікавленими у 

вивченні, збереженні, популяризації та передачі об’єктів (проявів, елементів) 

НКС; г) розробляти та використовувати символи і знаки місцевої НКС, 

зареєстровані відповідно до законодавства, з метою залучення до неї більшої 

уваги з боку громадськості; ґ) пропонувати окремі об’єкти НКС для включення 

до Репрезентативного списку НКС людства (ЮНЕСКО); д) сприяти 

уповноваженим щодо охорони НКС органам влади у збереженні, використанні, 



популяризації та охороні об’єктів (проявів) НКС відповідно до законодавства 

України

Запропоновано вперше перелік адміністративних правопорушень в сфері 

НКС: допущення порушення вимог при їх використанні, зокрема: безпосереднє 

або непряме доведення до публіки елементів (об’єктів, проявів) НКС, які 

умисно видаються як свої, або введення публіки в оману відносно джерела 

створення елементів (об’єктів, проявів) НКС, або використання об’єктів 

(проявів, елементів) НКС з представленням їх як об’єктів (проявів, елементів) 

НКС іншої країни, що не є фактичним джерелом; використання, що завдає 

збитку культурним інтересам суспільства (країни), ін.

Виокремлено групу суб’єктів адміністративно-правового забезпечення 

охорони НКС в Україні та встановлено шляхи вдосконалення їх діяльності, 

зокрема, визначено та запропоновано вертикаль системи органів публічної 

адміністрації у сфері НКС в Україні зі створенням єдиного центрального органу 

виконавчої влади (що буде поєднувати функції Державної служби і Державної 

інспекції, підпорядкованого Міністерству культури та інформаційної політики 

України) з повноваженнями кожного, що має набути законодавчого 

закріплення.

На підставі проведеного дослідження з метою вдосконалення 

адміністративно-правового забезпечення охорони НКС в Україні 

сформульовано пропозиції та рекомендації щодо внесення змін та доповнень до 

Закону України «Про охорону культурної спадщини», зокрема, щодо 

повноважень суб’єктів публічної адміністрації щодо нематеріальної культурної 

спадщини, перелік правопорушень при використанні об’єктів (проявів) 

нематеріальної культурної спадщини тощо.

Дисертація виконана українською мовою. Стиль викладення матеріалу - 

науковий.

Порушень академічної доброчесності опонентом не виявлено.

Дисертаційне дослідження Кудерської І. О містить вагомі результати, які 

в сукупності вирішують важливу наукову та практичну проблему щодо 



адміністративно-правового забезпечення охорони нематеріальної культурної 

спадщини в Україні і здатні удосконалити пам’яткоохоронне законодавство в 

сфері охорони нематеріальної культурної спадщини в Україні, а також 

забезпечують розв’язання цілого ряду практичних питань. Викладені в ньому 

наукові положення заповнюють ряд прогалин в сфері охорони нематеріальної 

культурної спадщини в Україні, є основою для подальших досліджень, 

вдосконалення правозастосування, юридичної освіти.

Поряд з вищезазначеними позитивними аспектами роботи, вона містить і 

деякі дискусійні положення, зокрема:

1. Авторці слід обережніше використовувати формулювання «повинен». 

Так, приміром, не коректним видається формулювання положення «Кабінет 

Міністрів України повинен», це стосується і інших уповноважених суб’єктів, 

адже дисертантка може запропонувати певні зміни чинного законодавства, їх 

прийняття чи неприйняття-компетенція Верховної Ради України. Хоча це не 

впливає на зміст роботи.

2. В дисертації запропонована структура уповноважених органів в сфері 

нематеріальної культурної спадщини, які мають здійснювати адміністративно- 

правове забезпечення та висловлена пропозиція щодо створення єдиного 

центрального органу виконавчої влади, що буде поєднувати функції Державної 

служби і Державної інспекції, підпорядкованого Мінкульту, у сфері охорони 

культурної спадщини, включаючи нематеріальну культурну спадщину. Ця 

пропозиція є досить переконливою, хоча варто було б більше конкретизувати, 

який саме це має бути вид державного органу. На мою думку, з огляду на 

визначені автором повноваження, такий центральний орган виконавчої влади 

слід створити як «службу», яка б об’єднала і вирішила обумовлені проблеми.

3. Авторові при зазначенні переліку можливих правопорушень в сфері 

нематеріальної культурної спадщини доцільно було б окреслити склади 

правопорушень в сфері нематеріальної культурної спадщини та визначити, хто 

є суб’єктами таких правопорушень, надати пропозиції та рекомендації щодо 



внесення змін та доповнень до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення.

Загалом висловлені критичні зауваження істотно не впливають на 

позитивну оцінку рецензованого дисертаційного дослідження, оскільки 

більшість із них є дискусійними або можуть бути предметом обговорення в 

ході прилюдного захисту дисертації.

Повнота викладу наукових положень в опублікованих працях. 

Результати дослідження та висновки дисертаційної роботи повною мірою 

відображені в двадцяти наукових працях, п’ять з яких опубліковані в фахових 

виданнях України з юридичних наук, чотири - у зарубіжних наукових виданнях 

держав, одна - в колективній монографії та десять тез. Висновки та пропозиції 

були апробовані на трьох Всеукраїнських конференціях, чотирьох міжнародних 

науково-практичних конференціях та трьох круглих столах, що в цілому 

свідчить про належний рівень апробації.

ВИСНОВОК: дисертація Кудерської Ірини Олександрівни на тему: 

«Адміністративно-правове забезпечення охорони нематеріальної культурної 

спадщини в Україні» є самостійною, комплексною, завершеною працею, що 

містить нові науково обґрунтовані результати проведених досліджень, які 

розв’язують конкретне наукове завдання - розробку теоретичних засад 

адміністративно-правового забезпечення охорони нематеріальної культурної 

спадщини в Україні. Представлена робота характеризується необхідними для 

такого дослідження чинниками: дисертанткою здійснено критичний аналіз 

здобутків вчених з проблем адміністративного права, теорії права, інших 

галузевих правових наук, наукових праць у сфері державного управління щодо 

визначення та унормування структури органів державного управління та їх 

повноважень, для виокремлення напрямів розвитку адміністративно-правового 

забезпечення охорони нематеріальної культурної спадщини в Україні, розробки 

підходів формування необхідної і ефективної системи органів публічної 

адміністрації у сфері нематеріальної культурної спадщини тощо; органічне 

поєднання різних методів пізнання, звернення до досягнень різних галузей 






