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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність теми. Дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння, 

виступаючи стратегічною сировиною, особливим видом матеріальних 

цінностей, предметом інвестицій, зручним інструментом банківських операцій, 

одночасно виконують монетарні функції та забезпечують економічний 

розвиток і стабільність держави. Особлива природа дорогоцінних металів і 

каміння як інвестиційних ресурсів детермінує пріоритет адміністративно-

правового забезпечення їх належного обігу в країні. Саме від раціонального 

використання родовищ дорогоцінних копалин, золотого запасу, наявного 

державного фонду дорогоцінних металів і каміння залежить ефективний 

розвиток економіки країни, забезпечення її економічної незалежності та 

державного суверенітету.  

Необхідність застосування широкого діапазону адміністративно-

правових засобів забезпечення обігу дорогоцінних металів і каміння не 

викликає сумніву, адже деструктивними чинниками, що гальмують наразі 

розвиток досліджуваної галузі, виступають: недостатній рівень адаптованості 

українського «ювелірного» законодавства до міжнародних вимог та правил 

ЄС; недостатній контроль з боку правоохоронних та інших контролюючих 

органів за дотриманням суб’єктами господарювання норм галузевого 

законодавства; неадекватно слабка відповідальність за порушення правил 

операцій з дорогоцінними металами і камінням та виробами з них; відсутність 

досконалої системи дозвільно-реєстраційних (ліцензійних) засобів 

регулювання відносин у цій сфері тощо. 

Наслідком впливу зазначених факторів стало не лише значне зростання 

числа учасників ринку дорогоцінних копалин, виробів з них (як 

індивідуальних, так й інституційних) та операцій з ними, але й значна 

«тінізація» «ювелірної» галузі, поширення тіньового обігу дорогоцінних 

металів і дорогоцінного каміння, інших порушень, пов’язаних із незаконним 

виготовленням або використанням державного пробірного клейма, 

застосуванням імпортних лігатурних сплавів низької якості тощо. Яскравим 

прикладом неспроможності держави гарантувати належний рівень дотримання 

правил, норм і стандартів учасниками «ювелірного» ринку є ситуація у 

бурштиновій галузі, де нелегальне видобування бурштину-сирцю призвело до 

плачевних наслідків екологічного, економічного та соціального характеру.  

Отже, масовість деліктів у сфері обігу дорогоцінних корисних копалин та 

виробів з них, їх висока латентність, чималий обсяг заподіюваної шкоди 

суспільству та державі вимагають проведення ретельного наукового аналізу. На 

жаль, попри всю нагальність цієї потреби, питання використання наявного 

інструментарію адміністративно-правових засобів у забезпеченні належного 

обігу дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння тривалий час лишались 
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поза увагою вітчизняних правників. Вони досить рідко висвітлюються в науковій 

літературі і практично жодного разу не виступали самостійним предметом 

фундаментальних досліджень. 

Окремі аспекти порушеної проблеми були розглянуті у роботах відомих 

вчених-адміністративістів, зокрема: В.Б. Авер’янова, О.Ф. Андрійко, 

В.М. Бевзенка, О.І. Безпалової, Ю.П. Битяка, В.В. Галунька, В.М. Гаращука, 

В.А. Глуховері, І.П. Голосніченка, Т.О. Гуржія, Є.В. Додіна, О.Ю. Дрозда, 

Р.А. Калюжного, С.В. Ківалова, Н.В. Коваленко, О. Ф. Кобзаря, 

Т.О. Коломоєць, В.К. Колпакова, А.Т. Комзюка, С.Ф. Константінова, 

О.В. Кузьменко, В.І. Курила, М.В. Лошицького, Р.С. Мельника, Т.П. Мінки, 

Р.В. Миронюка, С.О. Мосьондза, О.М. Музичука, В.Я. Настюка, В.І. Олефіра, 

О.І. Остапенка, Д.В. Приймаченка, А.О. Собакаря, М.М. Тищенка, 

О.І. Харитонової, О.С.  Юніна та ін. 

Слід зазначити, що вітчизняні наукові дослідження проблем обігу 

дорогоцінних копалин та виробів з них в Україні є фрагментарними, хоча в 

цьому аспекті слід віддати належне дисертаційній роботі О.М. Маліченко 

«Адміністративно-правове регулювання сфери обігу дорогоцінних металів і 

дорогоцінного каміння в Україні» (Київ, 2012 р.), яка хоча й має важливе 

теоретичне значення, однак її окремі положення у зв’язку з процесами 

оптимізації системи центральних органів виконавчої влади та ліквідації 

Державної пробірної служби України втратили практичне значення. 

Зазначені обставини обумовлюють актуальність теми дисертації, її 

важливе теоретичне і практичне значення для подальшого розвитку та 

вдосконалення адміністративно-правових засад обігу дорогоцінних металів і 

дорогоцінного каміння в Україні. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертацію виконано відповідно до Загальнодержавної програми розвитку 

мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року, затвердженої 

законом України від 21 квітня 2011 року, планів науково-дослідницької роботи 

Науково-дослідного інституту публічного права «Правове забезпечення прав, 

свобод та законних інтересів суб’єктів публічно-правових відносин» (номер 

державної реєстрації 0115U005495), «Правове забезпечення розвитку 

підприємництва та органів місцевого самоврядування» (номер державної 

реєстрації 0115U006255). 

Мета і задачі дослідження. Мета дисертації полягає в тому, щоб на 

основі аналізу чинного законодавства України та практики його реалізації 

визначити адміністративно-правові засади обігу дорогоцінних металів та 

дорогоцінного каміння і розробити науково обґрунтовані пропозиції та 

рекомендації щодо їх вдосконалення. 

Зазначена мета зумовлює розв’язання таких задач: 

− визначити складові елементи обігу дорогоцінних металів та каміння як 

об’єкта адміністративно-правового забезпечення; 
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− встановити періодизацію становлення та розвитку законодавства у 

сфері обігу дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння в Україні; 

− сформулювати поняття адміністративно-правового забезпечення обігу 

дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння; 

− розкрити нормативно-правові засади обігу дорогоцінних металів і 

дорогоцінного каміння; 

− визначити систему суб’єктів адміністративно-правового забезпечення 

обігу дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння; 

− уточнити адміністративно-правові засоби, за допомогою яких 

забезпечується обіг дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння; 

− окреслити основні напрями контролю як засобу забезпечення обігу 

дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння; 

− вивчити зарубіжний досвід правового забезпечення обігу дорогоцінних 

металів і дорогоцінного каміння та можливості його адаптації для України; 

− виробити конкретні пропозиції та рекомендації, спрямовані на 

вдосконалення адміністративно-правового забезпечення обігу дорогоцінних 

металів і дорогоцінного каміння в Україні. 

Об’єкт дослідження становлять суспільні відносини, що виникають у 

сфері обігу дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння. 

Предметом дослідження є адміністративно-правові засади обігу 

дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння в Україні. 

Методи дослідження. Методологічною основою дисертації є сукупність 

методів і прийомів наукового пізнання. Їх застосування спрямовується 

системним підходом, що дає можливість досліджувати проблеми в єдності їх 

соціального змісту і юридичної форми. Такий підхід дозволяє дослідити сутність 

та особливості адміністративно-правового забезпечення обігу дорогоцінних 

металів і дорогоцінного каміння в Україні. У роботі використовувалися також 

окремі методи наукового пізнання. Зокрема, за допомогою логіко-семантичного 

методу та методу сходження від абстрактного до конкретного поглиблено 

понятійний апарат (підрозділи 1.1, 1.3, 2.4). Порівняльно-правовий метод 

(підрозділи 2.1, 3.1) покладено в основу аналізу законодавства у досліджуваній 

сфері в Україні, а також компаративного аналізу відповідних норм вітчизняного 

та міжнародного права. Аналітичний метод (підрозділи 2.3, 2.4, 3.2) надав 

можливість встановити необхідність вдосконалення адміністративного 

законодавства, що регламентує порядок застосування правових засобів 

забезпечення обігу дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння. Системно-

структурний метод застосовувався при аналізі адміністративно-правового 

статусу суб’єктів адміністративно-правового забезпечення обігу дорогоцінних 

металів і дорогоцінного каміння в Україні, а формально-юридичний – під час 

дослідження нормативно-правових актів, що визначають їх функції та 

повноваження. Соціологічний і статистичний методи використано для аналізу 

та узагальнення результатів проведеного анкетування, а також емпіричних даних 
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щодо окремих питань забезпечення обігу дорогоцінних металів і дорогоцінного 

каміння (підрозділи 1.1, 2.1, 2.4, 3.2). Методи класифікації та групування 

використовувалися для дослідження адміністративно-правових засобів 

забезпечення обігу дорогоцінних металів та каміння, форм і методів публічного 

контролю зазначеною сферою (підрозділи 2.3, 2.4). Вимог формальної логіки 

щодо послідовності, визначеності, несуперечності й обґрунтованості суджень 

здобувач дотримувався у формулюванні висновків і пропозицій відповідно до 

мети дослідження. 

Нормативною основою роботи є Конституція України, законодавчі акти 

України, міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана 

Верховною Радою України, постанови Верховної Ради, акти Президента і 

Кабінету Міністрів України, нормативні акти центральних органів виконавчої 

влади. У ході дисертаційного дослідження було також використано 

законодавство зарубіжних країн (Австралія, Аргентина, Бразилія, Велика 

Британія, Венесуела, Ізраїль, Індія, Італія, Канада, Китай, Німеччина, 

Південно-Африканська Республіка, Російська Федерація, США, Фінляндія, 

Франція, Чеська Республіка, Швейцарія, Швеція), досвід яких щодо 

адміністративно-правового забезпечення обігу дорогоцінних металів та 

каміння може бути використаний в Україні. 

Науково-теоретичне підґрунтя для виконання дисертації склали наукові 

праці фахівців у галузі філософії, загальної теорії держави і права, теорії 

управління та адміністративного права, інших галузевих правових наук, у 

тому числі зарубіжних дослідників. 

Інформаційну та емпіричну основу дослідження становлять: дані 

Міністерства фінансів України, Міністерства екології та природних ресурсів 

України, Міністерства внутрішніх справ України, Державної прикордонної 

служби України, Державної фіскальної служби України, Державної служби 

статистики та інших державних органів, аналіз політико-правової 

публіцистики, довідкових видань, фактологічних матеріалів щодо 

адміністративно-правового забезпечення обігу дорогоцінних металів і 

дорогоцінного каміння.  

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що 

дисертація є одним з перших у вітчизняній науці адміністративного права 

комплексних досліджень особливостей адміністративно-правового 

забезпечення обігу дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння в Україні. У 

результаті виконаного дослідження сформульовано низку нових теоретичних 

положень, обґрунтовано висновки, рекомендації та пропозиції щодо 

вдосконалення чинного законодавства України. Основні з них такі: 

уперше: 

– запропоновано прийняти Стратегію розвитку сфери обігу 

дорогоцінних копалин та виробів з них в Україні, яка визначатиме 

концептуальні засади поетапного створення ефективної моделі розвитку 
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«ювелірної» галузі; 

– запропоновано прийняти Положення про державний контроль у сфері 

обігу дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, в якому мають знайти 

відображення питання щодо поняття, принципів, завдань, суб’єктів, напрямів, 

форм і методів здійснення контролю за дотриманням правил обігу 

дорогоцінних корисних копалин та виробів з них, оформлення результатів 

контрольних заходів тощо;  

– сформульовано пропозиції щодо вдосконалення адміністративно-

деліктного законодавства у сфері обігу дорогоцінних металів і дорогоцінного 

каміння, у тому числі щодо встановлення адміністративної відповідальності 

за: порушення порядку клеймування ювелірних та побутових виробів з 

дорогоцінних металів; невиконання законних вимог посадових осіб 

центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 

державного пробірного контролю; порушення правил провадження 

ломбардної діяльності; 

удосконалено: 

– теоретичний зміст понять: «ювелірні та побутові вироби з 

дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння», «випробування», «якість 

ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного 

каміння», «якість сплаву, що містить дорогоцінний метал», «пробірне 

клеймо», «державний контроль у сфері обігу дорогоцінних металів і 

дорогоцінного каміння»; 

– визначення поняття адміністративно-правового забезпечення обігу 

дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння як сукупності заходів 

правотворчого, правозастосовного та контрольно-наглядового характеру, 

здійснюваних за допомогою норм адміністративного права уповноваженими 

суб’єктами публічного адміністрування з метою упорядкування, регулювання, 

охорони, реалізації і розвитку суспільних відносин, що виникають під час 

видобутку, виробництва, використання, здійснення операцій із зазначеними 

цінностями, а також контролю за дотриманням встановлених правил, норм і 

стандартів у вказаній сфері та застосування примусових заходів до їх порушників; 

– теоретичні засади адміністративно-правового забезпечення обігу 

дорогоцінних металів і каміння, а саме: принципи, мету, функції та його 

завдання; 

– наукові підходи до визначення системи суб’єктів адміністративно-

правового забезпечення обігу дорогоцінних металів і каміння, яких залежно 

від характеру компетенції поділено на суб’єктів: загальної; міжгалузевої; 

галузевої (спеціальної) та самоврядної компетенції; 

дістало подальшого розвитку: 

− характеристика нормативно-правових засад обігу дорогоцінних 

металів і дорогоцінного каміння, які складають нормативно-правові акти, що 

визначають: 1) правила видобутку, виробництва (в тому числі афінаж та 
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рекуперація), використання, зберігання та реалізації дорогоцінних металів, 

каміння і виробів (в тому числі ювелірних) з них; 2) правила їх надходження 

до місць зберігання фондів і запасів; 3) правила експонування таких предметів; 

4) правовий статус суб’єктів забезпечення обігу дорогоцінних металів та 

каміння; 5) правила ломбардного кредитування населення під заставу виробів 

із дорогоцінних металів та каміння; 6) порядок акредитації та підготовки 

експертів-гемологів; 7) порядок ввезення на митну територію України та 

вивезення (пересилання) за її межі дорогоцінних металів і каміння й 

матеріалів, що їх містять; 8) порядок реєстрації відбитків іменників; 

9) порядок обліку, створення та ведення реєстру суб'єктів господарювання, які 

здійснюють операції з дорогоцінними металами і камінням; 10) порядок 

здійснення пробірного контролю та застосування заходів юридичної 

відповідальності за порушення законодавства у цій сфері; 

− характеристика адміністративно-правових засобів забезпечення обігу 

дорогоцінних металів та каміння, до яких віднесено експертно-оціночні, 

обліково-реєстраційні, дозвільні, атестаційні, акредитаційні, контрольно-

наглядові та превентивно-примусові (охоронні) засоби; 

− теоретичне обґрунтування зарубіжного досвіду адміністративно-

правового забезпечення обігу дорогоцінних металів та каміння в Україні та 

шляхів його запозичення в Україні. 

Практичне значення одержаних результатів визначається 

можливістю їх використання у: 

– науковій діяльності – результати дисертаційного дослідження можуть 

бути взяті за основу для подальшої розробки проблем адміністративно-

правового забезпечення обігу дорогоцінних металів та каміння в Україні, 

визначення шляхів підвищення його ефективності (акт впровадження у 

наукову діяльність Науково-дослідного інституту публічного права від 

07.09.2016); 

– законотворчій діяльності – для розробки і вдосконалення законодавства, 

що регулює порядок видобутку, виробництва та реалізації видобутих і 

вироблених дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння. У результаті 

проведеного дослідження сформульовано ряд пропозицій щодо внесення змін і 

доповнень до чинного законодавства України, зокрема до Кодексу України про 

адміністративні правопорушення, Закону України «Про державне регулювання 

видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного 

каміння та контроль за операціями з ними» тощо (довідка Науково-дослідного 

інституту публічного права від 03.03.2017 № 6/1/5-36); 

–  практичній діяльності – для вдосконалення діяльності суб’єктів 

адміністративно-правового забезпечення обігу дорогоцінних металів та 

каміння в Україні;  

– освітній діяльності – положення й висновки дисертації знайшли 

застосування при викладанні дисциплін «Адміністративне право», «Публічне 
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адміністрування», «Адміністративна відповідальність», а також при підготовці 

лекцій і навчальних посібників із даних дисциплін (акт впровадження у 

навчальний процес Дніпропетровського державного університету внутрішніх 

справ від 07.06.2017). 

Апробація результатів дисертації. Основні ідеї, положення та 

висновки, узагальнені та сформульовані у дисертації, оприлюднювалися на 

науково-практичних конференціях та семінарах, зокрема: «Актуальні питання 

забезпечення публічної безпеки та правопорядку в сучасних умовах» 

(м. Дніпро, 2016 р.), «Актуальні питання протидії злочинності в сучасних 

умовах: вітчизняний та зарубіжний досвід» (м. Дніпро, 2017 р.), 

«Адміністративне право і процес: історія, сучасність, перспективи розвитку» 

(м. Кривий Ріг, 2017 р.), «Наукові пошуки у 3 тисячолітті: соціальний, 

економічний та гуманітарний виміри» (м. Кропивницький, 2017 р.), 

«Актуальні проблеми державно-правового розвитку України в контексті 

інтеграційних процесів» (м. Запоріжжя, 2017 р.). 

Публікації. Основні положення, сформульовані в дисертації, 

відображено у дванадцяти наукових публікаціях, п’ять з яких опубліковані у 

наукових фахових виданнях України, дві – у зарубіжних наукових виданнях, а 

також у п’ятьох тезах доповідей на науково-практичних конференціях. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається із основної 

частини (вступу, трьох розділів, що об’єднують дев’ять підрозділів, 

висновків), списку використаних джерел та додатків. Загальний обсяг роботи 

становить 220 сторінок, з яких 174 сторінки основного тексту. Список 

використаних джерел складається із 217-и найменувань і займає 22 сторінки, 

додатки викладено на 8-и сторінках. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
 

У вступі обґрунтовується вибір теми, визначається мета, задачі, об’єкт, 

предмет та методи дослідження, наукова новизна отриманих результатів, їх 

теоретична та практична значущість, апробація, формулюються наукові 

положення, які виносяться на захист. 

Розділ 1 «Теоретико-методологічні засади обігу дорогоцінних 

металів і дорогоцінного каміння» складається з трьох підрозділів. 

У підрозділі 1.1 «Дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння як об’єкт 

адміністративно-правового забезпечення» наголошено на важливому значенні 

дорогоцінних металів та каміння для людської цивілізації, що пов’язано не 

лише з їх природними унікальними властивостями, але й тією роллю, яку вони 

грали і продовжують відгравати в економіці різних країн світу. Дорогоцінні 

метали і каміння є важливим фінансовим інструментом кожної держави, а 

останнім часом все частіше виступають і як спосіб заощадження коштів. 

На підставі аналізу головних критеріїв дорогоцінних копалин та виробів 
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з них запропоновано авторську класифікацію дорогоцінних металів залежно 

від: а) виду метала; б) вартості металу; в) ступеня очищення металу; 

г) матеріального вираження у зовнішньому світові; д) стану, в якому 

знаходяться метали. 

Доведено, що організація і практичне здійснення обігу дорогоцінних металів 

та дорогоцінного каміння відрізняються яскраво вираженою специфікою, яка 

пов’язана з особливостями державного регулювання їх видобутку, виробництва, 

використання, зберігання та контролю за операціями з ними. Особлива природа 

дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння як інвестиційних ресурсів 

детермінує пріоритет їх публічно-правового значення над приватноправовими і 

передбачає істотні обмеження, пов’язані з їх обігом у державі. 

У підрозділі 1.2 «Становлення та розвиток законодавства у сфері обігу 

дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння в Україні» простежено зміни 

законодавства та правової практики щодо розвитку ринку дорогоцінних 

металів і дорогоцінного каміння, їх обігу на теренах України на різних 

історичних етапах. Маючи тривалу історію, сфера обігу дорогоцінних металів 

та дорогоцінного каміння в Україні розвивалася нерівномірно й залежала від 

багатьох політичних, економічних і географічних чинників, які в сукупності 

дали можливість виділити декілька умовних періодів з відмінними, 

притаманними їм рисами, а саме: 1) період становлення та розвитку держави і 

права Київської Русі, феодальної роздробленості, литовсько-польської доби 

(XI ст. – перша половина XVII ст.) характеризується першими письмовими 

згадками про обіг дорогоцінних металів та каміння, що належать початку 

XI ст. та пов’язані із Кодексом судових законів давньої Русі-України; першими 

згадками про майстрів пробірної справи, що містяться у судовій книзі 

Львівського магістрату; 2) період кінця XVII – останньої чверті XVIII ст. 

характеризується законодавчою регламентацією видів пробірного клейма та 

обов’язковістю клеймування ювелірних виробів; видачею свідоцтв на право 

займатися ювелірним ремісництвом та свідоцтв на право продажу ювелірних 

виробів; 3) «імперський період» (період розвитку держави і права під час 

перебування українських земель у складі Російської та Австро-Угорської 

імперій і поширення на ці території їхнього законодавства – до 1917 (1918) рр.) 

характеризується повноцінним зародженням правових основ обігу 

дорогоцінних металів та каміння, виробів з них; утворенням Міністерства 

фінансів, при якому діяла Пробірна палата; прийняттям двох редакцій 

Пробірного статуту; 4) період воєнного комунізму (1917-1921 pp.) 

характеризується вилученням з обігу, а також забороною зберігання 

дорогоцінних металів в злитках і монетах, сирому вигляді, а також 

дорогоцінних монет і каміння; винятковою власністю держави на золото-

платинові родовища; 5) період радянської влади (від 1922 р. до здобуття 

незалежності Україною у 1991 р.) характеризується поширенням монополії 

держави на обіг дорогоцінних металів та каміння; мобілізацією усіх можливих 
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джерел, що пов’язані з виробництвом золота, значною економією, посиленням 

контролю за його обігом; жорсткою законодавчою регламентацією та 

контролем за обігом зазначених предметів; прийняттям Положення про 

пробірний нагляд – основного нормативно-правового акта, який до розпаду 

СРСР регулював обіг дорогоцінних металів та каміння; 6) сучасний період (від 

початку існування незалежної України (1991 р.) і дотепер) характеризується 

повільними темпами розвитку «ювелірної» галузі, високим рівнем тіньового 

обігу дорогоцінних копалин та виробів з них, пошуком оптимальної моделі 

публічного адміністрування та правового забезпечення розвитку галузі, 

недосконалістю галузевого законодавства тощо. 

У підрозділі 1.3 «Поняття, мета, завдання, функції та принципи 

адміністративно-правового забезпечення обігу дорогоцінних металів і 

дорогоцінного каміння» визначено поняття, з’ясовано сутність і цільову 

спрямованість адміністративно-правового забезпечення обігу дорогоцінних 

металів і дорогоцінного каміння, що полягає в упорядкуванні, регулюванні, 

охороні, реалізації та розвитку суспільних відносин, що виникають під час 

видобутку, виробництва, використання, здійснення операцій із зазначеними 

цінностями, а також контролю з боку уповноважених державних органів за 

дотриманням встановлених правил, норм і стандартів у вказаній сфері. 

Мета адміністративно-правового забезпечення обігу дорогоцінних 

металів і каміння конкретизується в завданнях і функціях, до яких віднесено 

функції планування, прогнозування, правового забезпечення, обліку, 

координації, а також організаційну, інформаційно-аналітичну, розподільчу, 

комунікативну та контрольну функції. 

Враховуючи відсутність законодавчого закріплення базових засад 

адміністративно-правового забезпечення обігу дорогоцінних металів і каміння, 

запропоновано доповнити Закон України «Про державне регулювання 

видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного 

каміння та контроль за операціями з ними» статтею 3-2 «Принципи 

державного регулювання видобутку, виробництва та використання 

дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння». 

Розділ 2 «Механізм адміністративно-правового забезпечення обігу 

дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння» складається з трьох 

підрозділів. 

У підрозділі 2.1 «Нормативно-правові засади обігу дорогоцінних металів і 

дорогоцінного каміння» досліджуються питання правового забезпечення обігу 

дорогоцінних копалин та виробів з них. Зазначено, що правове регулювання у 

зазначеній сфері здійснюється системою законодавства, яка складається із 

значної кількості нормативних актів, що відрізняються юридичною силою, 

порядком прийняття тощо.  

Встановлено, що нормативні засади обігу дорогоцінних металів і 

дорогоцінного каміння в Україні урегульовано значною кількістю нормативно-
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правових актів, що визначають: 1) правила видобутку, виробництва (в тому 

числі афінаж та рекуперацію), використання, зберігання та реалізації 

дорогоцінних металів, каміння і виробів (в тому числі ювелірних) з них; 

2) правила їх надходження до місць зберігання фондів і запасів; 3) правила 

експонування таких предметів; 4) правовий статус суб’єктів забезпечення 

обігу дорогоцінних металів та каміння; 5) правила ломбардного кредитування 

населення під заставу виробів із дорогоцінних металів та каміння; 6) порядок 

акредитації та підготовки експертів-гемологів; 7) порядок ввезення на митну 

територію України та вивезення (пересилання) за її межі дорогоцінних металів 

і каміння й матеріалів, що їх містять; 8) порядок реєстрації відбитків 

іменників; 9) порядок обліку, створення та ведення реєстру суб'єктів 

господарювання, які здійснюють операції з дорогоцінними металами і 

камінням; 10) порядок здійснення пробірного контролю та застосування 

заходів юридичної відповідальності за порушення законодавства у цій сфері. 

Особливу увагу в підрозділі приділено стратегічному плануванню 

розвитку «ювелірної» галузі, адже за роки незалежності України вона 

опинилася в складній ситуації, викликаною фактичною відсутністю 

стратегічно-планувальних та програмно-цільових документів її розвитку. У 

зв’язку з цим обґрунтовано доречність прийняття Стратегії розвитку сфери 

обігу дорогоцінних копалин та виробів з них в Україні, яка визначатиме 

концептуальні засади поетапного створення ефективної моделі розвитку 

«ювелірної» галузі на довгостроковий період. 

У підрозділі 2.2 «Система суб’єктів адміністративно-правового 

забезпечення обігу дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння» розкрито 

систему зазначених суб’єктів, їх завдання, функції та повноваження.  

Залежно від обсягу компетенції суб’єкти адміністративно-правового 

забезпечення обігу дорогоцінних металів і каміння в Україні поділено на: 

1) загальні; 2) міжгалузеві; 3) галузеві (спеціальні); 4) самоврядні. До 

останньої групи належать самоврядні організації та органи громадського 

самоврядування − об’єднання підприємств ювелірної промисловості 

«Асоціація ювелірів України», Всеукраїнська асоціація ломбардів, асоціація 

«Союз ювелірів України» тощо.  

Запропоновано об’єднання діючих громадських спілок в єдину 

Всеукраїнську асоціацію ювелірного бізнесу, що сприятиме не лише захисту 

малого та середнього бізнесу, але й дотриманню її учасниками законодавчо 

встановлених стандартів і правил у сфері обігу дорогоцінних металів і 

дорогоцінного каміння. 

На підставі аналізу позитивного зарубіжного досвіду доведено 

необхідність підвищення ролі держави в регулюванні питань обігу 

дорогоцінних виробів шляхом розробки та реалізації раціональної моделі 

державного регулювання «ювелірною» галуззю як на загальнодержавному, так і 

на регіональному рівнях, що передбачатиме: удосконалення системи 
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стратегічного планування розвитку сфери видобутку, виробництва та обігу 

дорогоцінних металів і каміння; забезпечення своєчасної реалізації програми 

підтримки розвитку як складових «ювелірної» галузі, так і окремих 

підприємств; активізації участі держави як суб’єкта ринка дорогоцінних виробів 

(формування державного сектора в галузях у випадку, якщо даний захід буде 

ефективним); створення системи захисту прав суб’єктів господарювання, що 

здійснюють операції з дорогоцінними металами та камінням, тощо. 

У підрозділі 2.3 «Адміністративно-правові засоби забезпечення обігу 

дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння» визначено поняття 

адміністративно-правових засобів забезпечення обігу вказаних цінностей та їх 

характерні ознаки, до яких належать: 1) урегульованість нормами права; 

2) регулювання багатьма нормативно-правовими актами, в яких визначаються 

умови і порядок їх застосування; 3) спрямованість на створення цілісного 

правового режиму забезпечення обігу дорогоцінних копалин та виробів з них; 

4) правозастосовна спрямованість; 5) можливість розкриття змісту 

управлінської діяльності суб’єктів їх застосування; 6) здійснення регулюючого 

впливу на суспільні відносини з метою їх створення, зміни або припинення; 

7) їх застосування призводить до певних юридичних наслідків, конкретних 

результатів, до того чи іншого ступеня ефективності адміністративно-правового 

регулювання; 8) можливість мати як примусовий, так і непримусовий характер 

застосування; 9) наявність конкретної мети застосування − спрямованість на 

упорядкування, регулювання, охорону, реалізацію і розвиток суспільних 

відносин, що виникають під час видобутку, виробництва, використання, 

здійснення операцій із зазначеними цінностями; 10)  притягнення винних до 

адміністративної відповідальності як можливий наслідок їх застосування; 

11) спрямованість на виявлення та усунення причин й умов, що сприяють 

вчиненню порушень правил обігу дорогоцінних металів та каміння.  

Встановлено, що належний в країні обіг дорогоцінних металів та 

дорогоцінного каміння забезпечується застосуванням експертно-оціночних, 

обліково-реєстраційних, дозвільних, атестаційних, акредитаційних, 

контрольно-наглядових та превентивно-примусових (охоронних) засобів. 

Окрему увагу в підрозділі приділено «бурштиновій» сфері, де яскраво 

простежується загальна неефективність застосування адміністративно-

правових засобів забезпечення обігу дорогоцінних копалин. У зв’язку з цим 

розроблено комплекс заходів, спрямованих на подолання екологічних, 

економічних та соціальних наслідків нелегального видобування, 

скуповування, зберігання, переробки й реалізації бурштину-сирцю. 

Підрозділ 2.4 «Контроль як засіб забезпечення обігу дорогоцінних 

металів і дорогоцінного каміння» присвячено висвітленню зовнішнього 

прояву та способів впливу державного контролю у сфері обігу дорогоцінних 

копалин та виробів з них на відповідні суспільні відносини. Окреслено типові 

порушення, що трапляються у сфері обігу дорогоцінних металів і каміння та 
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зумовлюють необхідність застосування контрольних заходів.  

Враховуючи наявність у законодавстві декількох таких суміжних понять, 

як «державний пробірний контроль», «державний пробірний контроль за 

якістю виробів з дорогоцінних металів і каміння» та «експертно-пробірний 

контроль», доведено логічність використання терміна «державний контроль у 

сфері обігу дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння», у зв’язку з чим 

визначено його поняття, напрямки застосування, а також шляхи 

вдосконалення, зокрема в частині: 1) створення спеціально уповноваженого 

контролюючого органа (Державної інспекції пробірного контролю України); 

2) прийняття Положення про державний контроль у сфері обігу дорогоцінних 

металів і дорогоцінного каміння. 

Розділ 3 «Напрями оптимізації адміністративно-правового 

забезпечення обігу дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння в 

Україні» складається з двох підрозділів. 

У підрозділі 3.1 «Міжнародні стандарти та зарубіжний досвід 

правового забезпечення обігу дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння» 

проаналізовано законодавство, що регулює питання видобутку, виробництва, 

використання дорогоцінних копалин та виробів з них, таких країн, як 

Австралія, Аргентина, Бразилія, Венесуела, Індія, Італія, Канада, Китай, 

Південно-Африканська Республіка, США, Швейцарія. На підставі цього 

встановлено, що особливістю сфери дорогоцінних металів і каміння є 

регулювання їх обігу не лише внутрішнім законодавством певної країни, а й 

нормами міжнародного права. 

Встановлено, що законодавство, яким регулюються питання обігу 

дорогоцінних металів і каміння, в зарубіжних країнах має як схожі, так і 

принципово відмінні риси. Правову основу регулювання відносин у згаданій 

сфері складають норми конституцій країн, спеціальні нормативно-правові 

акти, окремі норми галузевого законодавства, а в англосаксонській правовій 

системі – також судові й адміністративні прецеденти. В усіх гірничодобувних 

країнах структура і наповнення «гірничого законодавства» залежить від 

ступеня впливу держави на цю сферу шляхом встановлення спеціального 

адміністративно-правового режиму користування надрами. 

На підставі проведеного аналізу запропоновано конкретні пропозиції 

щодо запозичення для України позитивного зарубіжного досвіду 

адміністративно-правового забезпечення обігу дорогоцінних металів і 

дорогоцінного каміння. 

У підрозділі 3.2 «Шляхи удосконалення законодавства про 

адміністративні проступки у сфері обігу дорогоцінних металів і 

дорогоцінного каміння та практики його реалізації» наведено особливості, 

здійснено характеристику й визначено специфіку адміністративної 

відповідальності у сфері обігу дорогоцінних копалин та виробів з них. За 

предметом посягання адміністративні правопорушення в «ювелірній» галузі 
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поділено на такі групи: 1) порушення порядку виготовлення і реалізації 

ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів (ст. 189-1 КУпАП); 

2) порушення порядку провадження господарської діяльності (ст. 164, 166-8 

КУпАП); 3) порушення правил охорони надр (ст. 57, 58 КУпАП); 

4) порушення правил виготовлення, збуту або використання державного 

пробірного клейма (ст. 189-3 КУпАП). 

Розглянуто стан, визначено прогалини адміністративно-деліктного 

забезпечення сфери обігу дорогоцінних металів та каміння і запропоновано 

заходи щодо їх усунення, зокрема в частині: 1) встановлення адміністративної 

відповідальності за порушення порядку клеймування ювелірних та побутових 

виробів з дорогоцінних металів, невиконання законних вимог посадових осіб 

центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 

державного пробірного контролю; порушення правил провадження 

ломбардної діяльності тощо; 2) визначення виключних юрисдикційних 

повноважень посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що 

реалізує державну політику у сфері державного пробірного контролю, та 

державних установ пробірного контролю, Державного гемологічного центру 

України щодо складання протоколів, розгляду справ і накладення 

адміністративних стягнень за вказані правопорушення. 
 

ВИСНОВКИ 
 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення та запропоновано нове 

розв’язання наукового завдання щодо вдосконалення адміністративно-

правових засад обігу дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння в 

Україні. У результаті проведеного дослідження сформульовано низку нових 

наукових положень та висновків. Основні з них такі: 

1. Відсутність законодавчого визначення обігу дорогоцінних металів та 

каміння дозволила окреслити його складові елементи, серед яких дії, 

пов’язані з: 1) виникненням і припиненням права власності та інших прав на 

дорогоцінні метали і каміння, у тому числі прийманням під заставу ювелірних 

та побутових виробів з них, надходженням до місць зберігання фондів і 

запасів; 2) зміною вмісту або фізичного стану дорогоцінних металів та каміння 

(афінаж, рекуперація тощо); 3) ввезенням дорогоцінних металів і каміння, 

виробів і матеріалів, що їх містять, в Україну з-за кордону та вивезенням з 

України; 4) видобутком, виробництвом, використанням, скуповуванням, 

огранкою та іншою обробкою; 5) виготовленням та ремонтом ювелірних та 

побутових виробів з них; 6) виготовленням промислових виробів, у тому числі 

інструменту та інших виробів технічного призначення з природних алмазів; 

7) торгівлею (оптовою, роздрібною, комісійною) дорогоцінними металами і 

камінням та виробами з них; 8) обміном готових ювелірних та побутових 

виробів на брухт дорогоцінних металів; 9) ломбардними операціями з 

дорогоцінними металами і камінням; 10) збиранням, первинною обробкою 
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відходів і брухту дорогоцінних металів і каміння; 11) експонуванням таких 

предметів; 12) контролем з боку уповноважених державних органів за 

дотриманням встановлених правил, норм і стандартів у вказаній сфері. 

2. Сфера обігу дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння в Україні, 

маючи тривалу історію, розвивалася нерівномірно й залежала від багатьох 

політичних, економічних і географічних чинників, які в сукупності дали 

можливість виділити декілька умовних періодів з відмінними, притаманними їм 

рисами, а саме: 1) період становлення та розвитку держави і права Київської Русі, 

феодальна роздробленість, литовсько-польська доба – XI ст. – перша половина 

XVII ст.); 2) період кінця XVII – остання чверть XVIII ст.; 3) «імперський» період 

− період розвитку держави і права під час перебування українських земель у 

складі Російської та Австро-Угорської імперій – до 1917 (1918) рр.); 4) період 

воєнного комунізму (1917-1921 pp.); 5) період радянської влади (від 1922 р. до 

здобуття незалежності Україною у 1991 році); 6) сучасний період (від початку 

існування незалежної України (1991 р.) і дотепер). 

3. Адміністративно-правове забезпечення обігу дорогоцінних металів і 

дорогоцінного каміння визначено як сукупність заходів правотворчого, 

правозастосовного та контрольно-наглядового характеру, здійснюваних за 

допомогою норм адміністративного права уповноваженими суб’єктами 

публічного адміністрування з метою упорядкування, регулювання, охорони, 

реалізації і розвитку суспільних відносин, що виникають під час видобутку, 

виробництва, використання, здійснення операцій із зазначеними цінностями, а 

також контролю за дотриманням встановлених правил, норм і стандартів у 

вказаній сфері та застосування примусових заходів до їх порушників. 

4. Обіг дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння в Україні 

врегульовано значною кількістю нормативно-правових актів, що визначають: 

1) правила видобутку, виробництва (в тому числі афінаж та рекуперацію), 

використання, зберігання та реалізації дорогоцінних металів, каміння і виробів 

(в тому числі ювелірних) з них; 2) правила їх надходження до місць зберігання 

фондів і запасів; 3) правила експонування таких предметів; 4) правовий статус 

суб’єктів забезпечення обігу дорогоцінних металів та каміння; 5) правила 

ломбардного кредитування населення під заставу виробів із дорогоцінних 

металів та каміння; 6) порядок акредитації та підготовки експертів-гемологів; 

7) порядок ввезення на митну територію України та вивезення (пересилання) за 

її межі дорогоцінних металів і каміння й матеріалів, що їх містять; 8) порядок 

реєстрації відбитків іменників; 9) порядок обліку, створення та ведення реєстру 

суб'єктів господарювання, які здійснюють операції з дорогоцінними металами і 

камінням; 10) порядок здійснення пробірного контролю та застосування заходів 

юридичної відповідальності за порушення законодавства у цій сфері. 

5. Система адміністративно-правового забезпечення обігу дорогоцінних 

металів і каміння в Україні представлена значною кількістю суб’єктів, яких 

поділено на: 1) загальні (Верховна Рада України, Президент України, Кабінет 
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Міністрів України, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого 

самоврядування); 2) міжгалузеві (Національний банк України, Рахункова 

палата, Міністерство екології та природних ресурсів України (Державна 

служба геології та надр України), Міністерство промислової політики України, 

Міністерство внутрішніх справ України (Національна поліція України, 

Національна гвардія України, Державна прикордонна служба України), 

Служба безпеки України, Державна фіскальна служба України, органи 

прокуратури, судові органи); 3) галузеві (спеціальні) − Міністерство фінансів 

України та Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів 

та захисту споживачів; 4) самоврядні (самоврядні організації та органи 

громадського самоврядування − об’єднання підприємств ювелірної 

промисловості «Асоціація ювелірів України», Всеукраїнська асоціація 

ломбардів, асоціація «Союз ювелірів України» тощо). 

6. Доведено, що належний обіг дорогоцінних металів та каміння 

забезпечується за допомогою експертно-оціночних, обліково-реєстраційних, 

дозвільних, атестаційних, акредитаційних, контрольно-наглядових та 

превентивно-примусових (охоронних) засобів. 

7. Проведений аналіз чинного законодавства та практики його реалізації 

дозволив визначити основні напрямки контролю як засобу забезпечення обігу 

дорогоцінних металів та каміння, серед яких контроль за: 1) дотриманням правил 

видобутку, виробництва, використання і реалізації дорогоцінних металів і 

каміння; 2) ремонтом ювелірних та побутових виробів з них; 3) раціональним 

використанням природних ресурсів дорогоцінних корисних копалин; 

4) використанням екологічно раціональних і матеріально обґрунтованих 

організаційно-технологічних схем вилучення та виробництва дорогоцінних 

металів і каміння; 5) зберіганням таких предметів в установленому 

законодавством порядку; 6) дотриманням правил торгівлі (оптовою, роздрібною, 

комісійною) дорогоцінними металами (крім банківських металів) і камінням у 

сирому та обробленому вигляді та виробами з них; 7) обміном готових ювелірних 

та побутових виробів на брухт дорогоцінних металів; 8) діяльністю суб’єктів 

господарювання, які вилучають, переробляють і використовують дорогоцінні 

метали і каміння, а також скуповують, приймають у заставу ювелірні та побутові 

вироби, зберігають і експонують різноманітні предмети, що містять зазначені 

цінності, збирають і переробляють відходи та брухт дорогоцінних металів і 

каміння; 9) ломбардними операціями з дорогоцінними металами і камінням; 

10) якістю дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та виробів з них; 

11) ввезенням дорогоцінних металів і каміння, виробів і матеріалів, що їх містять, 

в Україну з-за кордону та вивезенням з України тощо. 

8. Здійснено науковий аналіз зарубіжного досвіду адміністративно-

правового забезпечення обігу дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та 

акцентовано на можливих шляхах його запозичення для України, зокрема в 

частині: приведення чинного законодавства в «ювелірній» галузі у 
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відповідність до міжнародних вимог, насамперед шляхом гармонізації системи 

клеймування виробів з дорогоцінних металів відповідно до Віденської 

конвенції (1972 р.); обов’язкового створення уповноваженого органу 

державного пробірного контролю, що є невід’ємною умовою приєднання 

України до європейської Конвенції з випробування та клеймування виробів з 

дорогоцінних металів, а також його приєднання до Міжнародної асоціації 

пробірних палат; розвитку афінажного виробництва дорогоцінних металів, 

отримання відповідними компаніями статусу «гарної репутації», їх акредитації 

в Лондонській асоціації учасників ринку дорогоцінних металів (LBMA), 

відповідності системі регулярного профілактичного нагляду за компаніями, 

що здійснюють афінаж; документального оформлення операцій з алмазами, 

що може прискорити процес одержання сертифікатів та підвищити 

ефективність державних послуг у цій галузі; розроблення та затвердження 

двох окремих законодавчих актів «Про дорогоцінні метали» та «Про 

дорогоцінне каміння» (аналогічно південноафриканській практиці), що 

відображатимуть специфіку видобутку, виробництва, обігу та використання 

цих мінералів; створення Єдиного порталу геологічної інформації, де будь-яка 

зацікавлена особа матиме змогу отримати необхідну інформацію про 

родовища корисних дорогоцінних копалин, їх розташування, обсяги, порядок 

набуття права на розробку, отримання відповідних дозволів тощо (на зразок 

Канади); запровадження екологічного страхування та екологічної застави в 

сфері видобутку дорогоцінних мінералів (практика багатьох країн 

Європейського Союзу) як умови подальшого використання відповідних коштів 

для екологічного відновлення ґрунтів тощо. 

9. Сформульовано низку пропозицій та рекомендацій, спрямованих на 

підвищення ефективності адміністративно-правового забезпечення обігу 

дорогоцінних металів і каміння в Україні. Зокрема, пропонується: 

1) прийняти Стратегію розвитку сфери обігу дорогоцінних копалин та 

виробів з них в Україні, яка визначатиме концептуальні засади поетапного 

створення ефективної моделі розвитку «ювелірної» галузі на перспективу; 

2) прийняти Положення про державний контроль у сфері обігу 

дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, в якому мають знайти 

відображення питання щодо поняття, принципів, завдань, суб’єктів, напрямів, 

форм і методів здійснення контролю за дотриманням правил обігу 

дорогоцінних корисних копалин та виробів з них, оформлення результатів 

контрольних заходів тощо; 

3) доповнити статтю 1 Закону України «Про державне регулювання 

видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного 

каміння та контроль за операціями з ними» термінами: «ювелірні та побутові 

вироби з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння», «випробування», 

«якість ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів і 

дорогоцінного каміння», «якість сплаву, що містить дорогоцінний метал», 
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«пробірне клеймо»; 

4) доповнити Закон України «Про державне регулювання видобутку, 

виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та 

контроль за операціями з ними» статтею 3-2 «Принципи державного 

регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і 

дорогоцінного каміння»; 

5) доповнити статтю 189-1 КУпАП частинами 3, 4, 5, які 

передбачатимуть адміністративну відповідальність за: порушення порядку 

реєстрації в центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну 

політику у сфері державного пробірного контролю, іменника; виконання 

операцій з дорогоцінними металами, дорогоцінним камінням та виробами з 

них без обов’язкової реєстрації в центральному органі виконавчої влади, що 

реалізує державну політику у сфері державного пробірного контролю; 

порушення правил торгівлі дорогоцінними металами (крім банківських 

металів) і дорогоцінним камінням, а так само торгівлі на території України 

ювелірними та побутовими виробами з дорогоцінних металів, які не мають 

відбитка державного пробірного клейма або мають відбиток підробленого 

державного пробірного клейма; 

6) доповнити Кодекс України про адміністративні правопорушення:  

статтею 189-4 «Порушення порядку клеймування ювелірних та 

побутових виробів з дорогоцінних металів»; 

статтею 189-5 «Невиконання законних вимог посадових осіб 

центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 

державного пробірного контролю»; 

статтею 189-6 «Порушення правил провадження ломбардної 

діяльності». 
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АНОТАЦІЯ 
 

Романов В.П. Адміністративно-правові засади обігу дорогоцінних 

металів і дорогоцінного каміння в Україні. – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право. – Дніпропетровський державний університет внутрішніх 

справ. Дніпро, 2017. 

Дисертація присвячена аналізу існуючих наукових підходів, законодавства 

України і практики його реалізації з метою визначення сутності та особливостей 

адміністративно-правового забезпечення обігу дорогоцінних металів та 

дорогоцінного каміння в Україні, а також окреслення шляхів його вдосконалення. 

У роботі визначено складові елементи обігу дорогоцінних металів та 

каміння як об’єкта адміністративно-правового забезпечення. Окреслено 

періодизацію становлення та розвитку законодавства у вказаній сфері, зокрема 

виділено декілька умовних періодів з відмінними, притаманними їм рисами. 

Сформульовано поняття адміністративно-правового забезпечення обігу 

дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння як сукупності заходів 

правотворчого, правозастосовного та контрольно-наглядового характеру, 

здійснюваних за допомогою норм адміністративного права уповноваженими 

суб’єктами публічного адміністрування з метою упорядкування, регулювання, 

охорони, реалізації і розвитку суспільних відносин, що виникають під час 

видобутку, виробництва, використання, здійснення операцій із зазначеними 

цінностями, а також контролю за дотриманням встановлених правил, норм і 

стандартів у вказаній сфері та застосування примусових заходів до їх порушників.  

Розкрито нормативно-правові засади обігу дорогоцінних металів і 

дорогоцінного каміння. Удосконалено наукові підходи до визначення системи 

суб’єктів адміністративно-правового забезпечення обігу дорогоцінних металів 

і каміння, яких залежно від характеру компетенції поділено на суб’єктів: 

загальної; міжгалузевої; галузевої (спеціальної) та самоврядної компетенції. 

Встановлено, що належний в країні обіг дорогоцінних металів та 

дорогоцінного каміння забезпечується застосуванням експертно-оціночних, 

обліково-реєстраційних, дозвільних, атестаційних, акредитаційних, контрольно-

наглядових та превентивно-примусових (охоронних) засобів. Окрему увагу 

приділено «бурштиновій» сфері, де яскраво простежується загальна 

неефективність застосування адміністративно-правових засобів забезпечення 

обігу дорогоцінних копалин. У зв’язку з цим розроблено комплекс заходів, 

спрямованих на подолання екологічних, економічних та соціальних наслідків 

нелегального видобування, скуповування, зберігання, переробки й реалізації 

бурштину-сирцю. Вивчено також зарубіжний досвід правового забезпечення 

обігу дорогоцінних металів і каміння та можливості його адаптації для України. 

Ключові слова: адміністративна відповідальність, адміністративно-

правові засади, дорогоцінне каміння, дорогоцінний метал, обіг, повноваження, 

пробірний контроль, функції. 
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SUMMARY 
 

Romanov V.P. Administrative and legal bases of circulation of precious 

metals and precious stones in Ukraine. – The manuscript. 

The Dissertation is for candidate degree of legal sciences on specialty 

12.00.07 – Administrative Law and Procedure; Financial Law; Informational Law. – 

The Dnipropetrovs’k State University of Internal Affairs, Dnipro, 2017. 

The dissertation is devoted to the analysis of existing scientific approaches, 

legislation of Ukraine and practice of its realization in order to determine the essence 

and peculiarities of administrative and legal support of the circulation of precious 

metals and precious stones in Ukraine, as well as outline ways of its improvement. 

The dissertation is devoted to the analysis of existing scientific approaches, 

legislation of Ukraine and practice of its realization in order to determine the essence 

and peculiarities of administrative and legal support of the circulation of precious 

metals and precious stones in Ukraine, as well as outline ways of its improvement. 

The work defines the components of the conversion of precious metals and stones 

as an object of administrative and legal support. The periodization of the formation and 

development of legislation in this area has been established, in particular, several 

conditional periods with distinctive features inherent to them have been identified. 

The notion of administrative and legal provision of circulation of precious 

metals and precious stones as a set of measures of law-making, enforcement and 

control-supervisory character, carried out with the help of the norms of 

administrative law by authorized actors of public administration with the purpose of 

regulation, regulation, protection, realization and development of social relations, 

arising during the extraction, production, use, carrying out operations with the 

specified values, as well as control over compliance the rules, regulations and 

standards in this sphere and applying enforcement measures for their abusers. 

The normative and legal principles of the circulation of precious metals and 

precious stones are revealed. Scientific approaches to the definition of the system of 

subjects of administrative and legal support for the circulation of precious metals 

and stones, which, depending on the nature of competence, are divided into subjects: 

general; intersectoral; sectoral (special) and self-governing competence. 

It is established that proper circulation of precious metals and precious stones in 

the country is ensured by the use of expert-assessment, registration, registration, 

licensing, attestation, accreditation, control and supervision and preventive-compulsory 

(protective) means. Particular attention is paid to the "amber" sphere, which clearly 

traces the general inefficiency of the use of administrative and legal means to ensure the 

circulation of precious minerals. In this regard, a set of measures aimed at overcoming 

the environmental, economic and social consequences of illegal mining, buying, 

storage, processing and marketing of raw amber has been developed. Also studied 

foreign experience of legal support of the circulation of precious metals and stones and 

the possibility of its adaptation for Ukraine. 

Keywords: administrative responsibility, administrative legal principles, 

precious stones, precious metal, circulation, powers, sample control, functions. 


