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                                   ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Белоокий Андрей Александрович 

 

«Сотрудничество Республики Беларусь с международными 

организациями по пресечению незаконного перемещения культурных 

ценностей» 

Магистерская работа: 66стр., 61 источников, 4 прил.  

Ключевые слова: культурные ценности, культурное наследие, охрана 

историко-культурного наследия, международные правовые акты, юнеско, 

оон, конвенция, материальные культурные ценности, нематериальные 

культурные ценности, международное сотрудничество. 

Объект исследования – система правоотношений, возникающая в 

процессе сотрудничества в сфере противодействия незаконному 

перемещению культурных ценностей через границы государства. 

Методы исследования: сравнительного анализа и синтеза, дедукции и 

индукции, статистический методы.   

Полученные результаты и их новизна: обобщены различные подходы к 

определению понятия культурной ценности, приведена научно обоснованная 

классификация культурных ценностей, которая имеет большое значение в 

практической деятельности таможенных органов для предотвращения 

незаконного их перемещения. Выявлены основные проблемы и предложены 

рекомендации для развития сотрудничества Республики Беларусь с 

международными организациями по пресечению незаконного перемещения 

культурных ценностей. 

Область возможного практического применения: совершенствование 

сотрудничества с международными организациями, активное взаимодействие 

Республики Беларусь с ООН, ЮНЕСКО с целью предотвращения 

незаконного перемещения и продажи  культурных ценностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АГУЛЬНАЯ ХАРАКТАРЫСТЫКА ПРАЦЫ  

Белаокі Андрэй Александравіч 

 

«Супрацоўніцтва Рэспублікі Беларусь з міжнароднымі 

арганізацыямі па спыненні незаконнага перамяшчэння культурных 

каштоўнасцяў» 

 

Магістарская праца: 66 с., 61 крыніц, 4 прыкл.  

Ключавыя словы: культурныя каштоўнасці, культурная спадчына, 

ахова гісторыка-культурнай спадчыны, міжнародныя прававыя акты, юнеска, 

аан, канвенцыя, матэрыяльныя культурныя каштоўнасці, нематэрыяльныя 

культурныя каштоўнасці, міжнароднае супрацоўніцтва. 

Аб'ект даследавання – сістэма праваадносін, якая ўзнікае ў працэсе 

супрацоўніцтва ў сферы процідзеяння незаконнаму перамяшчэнню 

культурных каштоўнасцей праз межы дзяржавы. 

Метады даследавання: параўнальнага аналізу і сінтэзу, дэдукцыі і 

індукцыі, графічны, статыстычны метады. 

Атрыманыя вынікі і іх навізна: абагульнены розныя падыходы да 

вызначэння паняцця культурнай каштоўнасці, прыведзена навукова 

абгрунтаваная класіфікацыя культурных каштоўнасцяў, якая мае вялікае 

значэнне ў практычнай дзейнасці мытных органаў для прадухілення 

незаконнага iх перамяшчэння. Выяўлены асноўныя праблемы і прапанаваны 

рэкамендацыі для развіцця супрацоўніцтва Рэспублікі Беларусь з 

міжнароднымі арганізацыямі па спыненні незаконнага перамяшчэння 

культурных каштоўнасцяў. 

Вобласць магчымага практычнага прымянення: ўдасканаленне 

супрацоўніцтва з міжнароднымі арганізацыямі, актыўнае ўзаемадзеянне 

Рэспублікі Беларусь з ААН, ЮНЕСКА з мэтай прадухілення незаконнага 

перамяшчэння і продажу культурных каштоўнасцяў. 



GENERAL DESCRIPTION OF WORK 
Andrew Belooky 

 

«Cooperation of the Republic of Belarus with international organizations 

to curb the illicit movement of cultural property» 
 

Degree paper: 66 p., 61sources, 4 app.  

Key words: cultural values, cultural heritage, protection of historical and 

cultural heritage, international instruments, unesco, the un convention, material 

cultural assets, non-material cultural values international cooperation.  

Object of research – the system of legal relations arising in the process of 

cooperation in combating illicit trafficking of cultural property across state borders. 

Purpose of research: the analysis of cooperation between Belarus and 

international organizations in suppression of illicit transfer of cultural property and 

preparation of proposals for its improvement. 

Research methods: comparative analysis and synthesis, deduction and 

induction, graphical, statistical methods. 

Obtained results and their novelty: it is summarized the different approaches 

to the definition of cultural values, given scientifically based classification of 

cultural values, which is important in practical activities of customs authorities to 

prevent illegal  movement of cultural values. The main problems are revealed and 

it is made some recommendations for the development of cooperation between 

Belarus and international organizations to curb the illicit movement of cultural 

property. 

Area of possible practical application: improving cooperation with 

international organizations, active cooperation of the Republic of Belarus with the 

UN, UNESCO, in order to prevent illegal movement and selling of cultural 

property. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


