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АНОТАЦІЯ 

 

Романов В. П. Адміністративно-правові засади обігу дорогоцінних 

металів і дорогоцінного каміння в Україні. − Кваліфікаційна наукова 

праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук 

(доктора філософії) за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і 

процес; фінансове право; інформаційне право (081 – Право). – Науково-

дослідний інститут публічного права. – 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, серед яких дії, 

пов’язані з: 1) виникненням та 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; 
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10) збиранням, первинною обробкою 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.  

Встановлено періодизацію становлення та розвитку законодавства у 

вказаній сфері, зокрема виділено 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.) дотепер). 

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. Доведено, що обіг дорогоцінних металів і 

дорогоцінного каміння в Україні регульовано значною кількістю 

нормативно-правових актів, що визначають: 1) правила видобутку, 

виробництва (в тому числі афінаж та рекуперація), використання, зберігання 
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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. 

Удосконалено наукові підходи до визначення системи суб’єктів 

адміністративно-правового забезпечення обігу дорогоцінних металів і 

каміння, яких залежно від характеру компетенції поділено на субʼєктів: 

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

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 

стратегічного планування розвитку сфери видобутку, виробництва та обігу 

дорогоцінних металів та 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 дана 

міра буде ефективною); створення системи захисту прав суб’єктів 

господарювання, що здійснюють операції з дорогоцінними металами та 

камінням тощо. 
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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 звʼязку з цим розроблено 

комплекс заходів, спрямованих на подолання екологічних, економічних та 

соціальних наслідків нелегального видобування, скуповування, зберігання, 

переробки й реалізації бурштину-сирцю.  

Враховуючи наявність в законодавстві декількох суміжних понять як-

то: «державний пробірний контроль», «державний пробірний контроль за 

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

контроль», доведено логічність використання терміну «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 

Вивчено також зарубіжний досвід правового забезпечення обігу 

дорогоцінних металів і каміння та можливості його адаптації для України, 

зокрема в частині: - приведення чинного законодавства в «ювелірній» галузі 

у 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 
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дорогоцінних металів, отриманні 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 дорогоцінні 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. 

Ключові слова: адміністративна відповідальність, адміністративно-

правові засади, дорогоцінне каміння, дорогоцінний метал, обіг, 

повноваження, пробірний контроль, функції.  
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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, among which actions 

related to: 1) the emergence and termination of property rights and other rights to 

precious metals and stones, including bail deposit jewelry and household products 

from them, income to places of storage of funds and stocks; 2) change in the 

content or physical state of precious metals and stones (refining, recovery, etc.); 3) 

import of precious metals and stones, products and materials containing them to 

Ukraine from abroad and export from Ukraine; 4) extraction, production, use, 

purchase, cutting, and other processing; 5) manufacture and repair of jewelry and 

household wares from them; 6) the manufacture of industrial products, including 

instruments and other products of technical use of natural diamonds; 7) trade 

(wholesale, retail, commission) of precious metals and stones and products from 

them; 8) the exchange of ready-made jewelry and household products for scrap 

precious metals; 9) lombard operations with precious metals and stones; 10) 

collection, primary processing of waste and scrap of precious metals and stones; 

11) the exposition of such items; 12) control by the authorized state authorities for 

observance of established rules, norms and standards in the given sphere. 

The periodization of the formation and development of legislation in this 

area is established, in particular, several conditional periods are distinguished with 

the distinctive features that are characteristic to them, namely: 1) the period of the 

formation and development of the state and the law of Kyivan Rus. Feudal 

fragmentation. Lithuanian-Polish era - XI century. - the first half of the XVII 

century.); 2) the period of the end of XVII - the last quarter of the XVIII century .; 

3) "imperial" period - the period of development of state and law during the stay of 
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Ukrainian lands in the Russian and Austro-Hungarian empires - until 1917 

(1918).); 4) the period of "war communism" (1917-1921 pp.); 5) the period of 

"Soviet power" (from 1922 until Ukraine gained independence in 1991); 6) 

"modern" period (from the beginning of the existence of an independent Ukraine 

(1991) till now). 

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 nnyam 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. It is proved that the circulation of precious metals and 

precious stones in Ukraine is regulated by a large number of normative legal acts 

defining: 1) the rules of extraction, production (including refinishing and 

recovery), the use, storage and sale of precious metals, stones and articles (in 

including jewelry) of them; 2) the rules for their receipt in places of storage of 

funds and stocks; 3) rules for the display of such items; 4) the legal status of the 

entities providing the circulation of precious metals and stones; 5) rules of lombard 

lending to the population on the security of precious metals and stones; 6) the 

procedure of accreditation and preparation of experts-hemologists; 7) the 

procedure for importing into the customs territory of Ukraine and the export 

(dispatch) of precious metals and stones and materials containing them; 8) the 

order of registration of fingerprints of nouns; 9) the procedure for the registration, 

creation and maintenance of a register of business entities engaged in operations 

with precious metals and stones; 10) the procedure for the implementation of 

sample control and the application of legal liability measures for violations of 

legislation in this area. 
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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. 

Based on the analysis of positive foreign experience, the necessity of 

increasing the role of the state in regulating the issues of circulation of precious 

products has been proved through the development and implementation of a 

rational model of state regulation of the "jewelry" industry at both national and 

regional levels, which will include: improving the system of strategic planning for 

the development of extraction, production and circulation of precious metals and 

stones; ensuring timely implementation of the development support program as 

components of the "jewelry" industry and individual enterprises; the activation of 

the state's participation as an entity of the market of precious products (formation 

of the public sector in the branches, if this measure is effective); the creation of a 

system for protecting the rights of economic entities engaged in operations with 

precious metals and stones, etc. 

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. 

Taking into account the existence in the legislation of several related 

concepts such as "state control", "state control over the quality of articles of 

precious metals and stones" and "expert sampling control", the logical use of the 

term "state control in the sphere of circulation of precious metals has been proved. 

and precious stones ", in connection with which its concept, directions of 
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application, as well as ways of improvement, are defined, in particular in part: 1) 

creation of a specially authorized control body; 2) the adoption of the Regulation 

on state control in the sphere of circulation of precious metals and precious stones 

Also studied foreign experience of legal support of the circulation of 

precious metals and stones and the possibility of its adaptation for Ukraine, in 

particular: - bringing the current legislation in the "jewelry" industry in line with 

international requirements, first of all by harmonizing the system of branding 

articles made from precious metals in accordance with the Vienna Convention 

(1972); - compulsory creation of an authorized body of state appraisal control, 

which is an indispensable condition for the accession of Ukraine to the European 

Convention on Testing and Marking of Precious Metals, as well as its accession to 

the International Association of Appraisal Chambers; - the development of refining 

precious metals production, obtained by the companies concerned with the status 

of "good reputation", their accreditation at the London Association of Precious 

Metal Market Participants (LBMA), the compliance with the system of regular 

preventive supervision of companies that carry out refinancing; - Documentation 

of diamond operations, which can accelerate the process of obtaining certificates 

and improve the efficiency of public services in this area; - development and 

approval of two separate legislative acts "On Precious Metals" and "On Precious 

Stones" (similar to South African practice), which will reflect the specifics of 

extraction, production, circulation and use of these minerals; - creation of the 

Single portal of geological information, where any interested person will be able to 

obtain the necessary information about the deposits of useful precious minerals, 

their location, volumes, the procedure for obtaining the right to develop, obtaining 

appropriate permits, etc. (for example, Canada); - introduction of environmental 

insurance and environmental deposit in the area of mining of precious minerals 

(the practice of many countries of the European Union) as a condition for the 

further use of appropriate funds for the ecological restoration of soils, etc. 

Keywords: administrative responsibility, administrative legal principles, 

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

 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Дорогоцінні метали і 

дорогоцінне каміння є стратегічною сировиною, особливим видом 

матеріальних цінностей, предметом інвестицій, зручним інструментом 

банківських операцій, одночасно виконуючи монетарні функції та 

забезпечуючи економічний розвиток та 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 є: 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 в цій сфері тощо. 

Наслідком впливу зазначених факторів стало не лише значне зростання 

числа учасників ринку дорогоцінних копалин та виробів з них (як 

індивідуальних, так і 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, 
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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 в 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 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. Аверʼянова, 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 
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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 

та дорогоцінного каміння в Україні. 

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

грантами. 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 завдання 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. 

Вказана мета зумовлює розв’язання таких завдань: 

− визначити складові елементи обігу дорогоцінних металів та каміння 

як об’єкта адміністративно-правового забезпечення; 

− 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; 
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− 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 
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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 та статистичний методи використано для 

аналізу та узагальнення результатів проведеного анкетування, а також 

емпіричних даних 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 та 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, 
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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 наукові положення, які виносяться на захист: 

– запропоновано прийняти Стратегію розвитку сфери обігу 

дорогоцінних копалин та виробів з них в Україні, яка визначатиме 

концептуальні засади поетапного створення ефективної моделі розвитку 

«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 
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каміння, в їх числі відносно 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»; 

– визначено 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; 

– удосконалено 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 субʼєктів: загальної; міжгалузевої; 

галузевої (спеціальної) та самоврядної компетенції; 

− охарактеризовано нормативно-правові засади обігу дорогоцінних 
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металів і дорогоцінного каміння, які складають нормативно-правові акти, що 

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

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; 

− надано характеристику 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 
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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 

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

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. 
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Розділ 1  

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ОБІГУ  

ДОРОГОЦІННИХ МЕТАЛІВ І ДОРОГОЦІННОГО КАМІННЯ 

 

 

1.1. Дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння як об’єкт 

адміністративно-правового забезпечення 

 

Дорогоцінні метали та дорогоцінне каміння традиційно асоціюються з 

добробутом, багатством і гарантією достатку. Вони завжди 

використовувалися як засіб накопичення або для виготовлення ювелірних 

прикрас. Історія дорогоцінних металів та каміння нерозривно пов’язана із їх 

привабливим виглядом, незмінністю в часі, легкістю обробки та високою 

цінністю. З незапам’ятних часів люди цінують ювелірні вироби з 

дорогоцінних металів та каміння, які не втрачають свою вартість з плином 

часу, передають їх з покоління в покоління. І сьогодні роль дорогоцінних 

металів та каміння не можна недооцінювати, адже це більш складний 

інструмент, ніж просто гарант збереження інвестицій. Операції з такими 

металами є індикатором стабільності економіки поряд з операціями з нафтою 

і світовими валютами. Біржові ціни на золото прив’язані до ряду біржових 

показників, наприклад до курсів світових валют (в даний час вони 

пропорційні курсу євро по відношенню до долара), до індексу виробничої 

інфляції і в цілому до зміни фондових ринків, падіння яких підвищує його 

ціну.  

Перелічені вище предмети мають високу цінність того чи іншого роду: 

комерційну, наукову, колекційну і т. д. Разом з тим спеціальному правовому 

режиму підпорядковані лише окремі їх різновиди. Правове поняття 

дорогоцінного каміння виконує системоутворюючу функцію для 

відповідного правового інституту, який існує лише в деяких країнах, при 
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цьому його призначення наступне: часто − захист прав споживачів виробів з 

дорогоцінних металів та каміння від обману; іноді − забезпечення 

господарського обігу, їх суворий облік, захист від крадіжок тощо; рідко − 

залучення в державні фонди з метою формування доходу бюджету [201, 

с. 105]. 

Чинне українське законодавство з одного боку регулює обіг вказаних 

предметів, з іншого надає лише формальні визначення понять «дорогоцінні 

метали» і «дорогоцінне каміння» з перерахуванням тільки видів таких 

металів і мінералів. Так, стаття 1 Закону України «Про державне 

регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і 

дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними» [124] до переліку 

дорогоцінних металів включає – золото, срібло, платину і метали платинової 

групи (паладій, іридій, родій, осмій, рутеній) при цьому відзначається, що 

такі метали можуть знаходитися у будь-якому вигляді та стані (сировина, 

сплави, напівфабрикати, промислові продукти, хімічні сполуки, вироби, 

відходи, брухт тощо).  

Дорогоцінне каміння закон поділяє на три категорії: власне 

дорогоцінне каміння, дорогоцінне каміння органогенного утворення і 

напівдорогоцінне каміння. 

Першу категорію складають природні та штучні (синтетичні) мінерали 

в сировині, необробленому та обробленому вигляді (виробах): а) першого 

порядку – алмаз, рубін, сапфір синій, смарагд, олександрит; б) другого 

порядку – демантоїд, евклаз, жадеїт (імперіал), сапфір рожевий та жовтий, 

опал благородний чорний, шпінель благородна; в) третього порядку – 

аквамарин, берил, кордієрит, опал благородний білий та вогняний, танзаніт, 

топаз рожевий, турмалін, хризоберил, хризоліт, цаворіт, циркон, шпінель; г) 

четвертого порядку – адуляр, аксиніт, альмандин, аметист, гесоніт, гросуляр, 

данбурит, діоптаз, кварц димчастий, кварц рожевий, кліногуміт, кришталь 

гірський, кунцит, моріон, піроп, родовліт, скаполіт, спесартин, сподумен, 

топаз блакитний, винний та безколірний, фенакіт, фероортоклаз, хризопраз, 
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хромдіопсид, цитрин [124]. 

Дорогоцінне каміння органогенного утворення складають перли і 

бурштин в сировині, необробленому та обробленому вигляді. 

До напівдорогоцінного каміння віднесено природні та штучні 

(синтетичні) мінерали, органогенні утворення та гірські породи в сировині, 

необробленому та обробленому вигляді (виробах): а) першого порядку – 

бірюза, жадеїт, лазурит, малахіт, молдавіт, нефрит, тигрове та кошаче око, 

хауліт, хризокола, цоізит, чароїт; б) другого порядку – агат, амазоніт, гагат, 

гематит, дерево скамʼяніле, джеспіліт, егіриніт, епідозит, кахолонг, кварцит 

кольоровий, кремінь кольоровий, онікс мармуровий, опал, пегматит, 

пірофіліт, родоніт, сердолік, серпентиніт, скарни кольорові, содаліт, 

халцедон, шпати іризуючі польові, яшма [124]. 

Наведені визначення не сприяють реалізації належного обігу 

дорогоцінних металів та каміння, а, навпаки, призводить до ряду проблем у 

правозастосуванні. Незадовільність легального визначення виявляється у 

двох основних аспектах: спосіб формулювання дефініції та її неадекватність. 

Так, у Законі України «Про державне регулювання видобутку, 

виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння 

…» застосований самий простий спосіб визначення − через перерахування. 

Особливість перерахування полягає в тому, що, по-перше, його елементами є 

інші поняття, зміст яких не визначено, а по-друге, в тому, що воно має 

лімітативний (вичерпний) характер. 

Водночас, смарагд, рубін, сапфір і олександрит самі по собі є 

поняттями, що підлягають визначенню. Іншими словами, названим законом 

передбачається прийняття актів технічного регулювання по кожному виду 

дорогоцінних металів та каміння, у яких і буде визначати, якими 

характеристиками повинен володіти, наприклад, корунд, щоб вважатися 

сапфіром. У зв’язку з цим, в літературі слушно наголошується про те, що «не 

зовсім зрозуміло, чи взагалі дорогоцінний камінь має відповідати якимось 

стандартам, якщо камінь цей − творіння природи і по-своєму унікальний» 
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[201, с. 106]. 

Наразі регулювання суспільних відносин, які пов’язані з обігом всього 

законодавчо визначеного переліку цінностей, є неефективним. Під жорстку 

адміністративно-правову регламентацію поряд з дорогоцінними металами і 

дорогоцінним камінням підпадають мінерали, які не складають цінності для 

галузі. Тож, усунути зазначену проблему неможливо без звернення до думки 

фахівців «дорогоцінної» галузі. 

Точно визначити зміст поняття «дорогоцінне каміння» важко хоча б 

тому, що в природничих науках відсутнє саме поняття «каміння». Ще 

півстоліття тому відомий мінеролог А. Е. Ферсман зазначав: «не можна 

підходити до каміння так, як підходили до нього автори старих книг, 

присвячених дорогоцінному камінню... майбутнє каміння не в їх цінності, не 

у вкладеному в них багатстві, а в їх красі, в гармонії барв, кольорів і форм, їх 

вічності... не можна їх більше називати «дорогоцінним камінням»... Ми 

повинні говорити про самоцвіти, про каміння, «сам колір» яких визначає їх 

цінність. Треба рішуче відмовитися від слів «дорогоцінне каміння», бо не 

можна погоджуватися з відірваними від життя дослідниками, які у своїх 

кращих трактатах, присвячених самоцвіту, говорили, що «дорогоцінним 

камінням називаються мінерали, які характеризуються красою, міцністю, 

рідкістю, цінністю і модою» [201, с. 107]. 

Дійсно, справжня цінність мінералів може полягати не тільки в їх 

високій ціні. Це може бути наукова або колекційна цінність. Якщо в перелік 

цінного каміння входять мінерали, які не використовуються у виробництві, 

але унікальні в силу своєї рідкості, зовнішнього вигляду, структури і т. п., 

відтак, мова повинна йти не про дорогоцінні каміння, а про самоцвіти [201, с. 

108]. 

Внаслідок цього у більшості зарубіжних країн відмовилися від 

використання в законодавстві терміна «коштовне каміння» і замінили його 

терміном «самоцвіти» (дорогоцінне каміння). Однак єдиним недоліком 

терміна «дорогоцінне каміння» є те, що він антонімічен терміну 
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«напівдорогоцінне каміння», використання якого дійсно неприпустимо. 

Поділ каміння на дорогоцінне і напівдорогоцінне визнано застарілим ще з 

кінця XIX ст., тому в даний час ряд міжнародних і зарубіжних актів прямо 

забороняють вживання даного терміна, як такого, що вводить споживача в 

оману щодо цінності каміння [201, с. 108]. 

Отже, в українському законодавстві поняття «дорогоцінне каміння» 

може бути збережене з урахуванням його усталеного характеру. 

Деякі автори у поняття «дорогоцінне каміння» включають унікальну 

красу, фізико-хімічні властивості, високу вартість. Особливо такі якості 

належать смарагду, рубіну, алмазу, синьому сапфіру, олександриту, які є 

найбільш коштовним дорогоцінним камінням [87, с. 32, 36; 7, с. 17].  

Більшість зарубіжних фахівців «дорогоцінне каміння» визначають як 

мінерали, що дуже високо цінуються за свою красу, міцність і рідкість [204, 

с. 13]. 

З іншого боку, Г. Сміт серед головних критеріїв дорогоцінного каміння 

назвав три − краса, довговічність та рідкість. «Каміння, якому бракує хоча б 

одного з цих властивостей, − зазначає вчений, − не можуть претендувати на 

те, щоб вважатися дорогоцінними, проте це зовсім не означає, що вони не 

можуть бути використані для ювелірних виробів» [175, с. 11].  

Проте існує й інша точка зору, згідно якої поняття «дорогоцінний 

камінь» є умовним і не має однієї чіткої ознаки виділення його з безлічі 

класифікаційних назв іншого каміння. Здавалося б, що таким критерієм 

повинна бути ціна каміння, тобто вартість його за одиницю маси (карат). 

Втім ціна каміння істотно залежить від багатьох характеристик, і для вставок, 

виготовлених з того самого мінералу, однакової форми і розміру може 

відрізнятися в десятки разів в залежності від сукупності інших його 

характеристик [84, с. 39]. Дійсно за одним критерієм досить важко надати 

поняття дорогоцінного каміння. Крім того, аналіз довідкової літератури та 

нормативно-правових актів дає змогу констатувати, що існують різні 

класифікації дорогоцінного каміння, які розглядаються гемологами, 
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мінералогами, ювелірами, юристами тощо. 

На відміну від Закону України «Про державне регулювання видобутку, 

виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння 

…» [124] законодавство країн близького зарубіжжя (наприклад, Білорусії та 

Російської Федерації) [101; 102] до дорогоцінного каміння відносить 

виключно природні алмази, смарагди, рубіни, сапфіри й олександрити, а 

також природні перли в сирому (природному) і обробленому виді. До 

дорогоцінного каміння прирівнюються унікальні бурштинові утворення в 

порядку передбаченому урядами держав. 

Незважаючи на широкий діапазон думок і поглядів науковців поданих 

у вітчизняній і зарубіжній літературі, усі вони певною мірою дозволяють до 

числа властивостей дорогоцінного каміння віднести: по-перше, красу 

каміння, яка обумовлена, насамперед, його привабливим фарбуванням 

різноманітних кольорів і відтінків, а також прозорістю, блиском, райдужною 

грою і відливом, іскристістю, іризацію, плеохроізмом та іншими 

властивостями, що виявляються у всіляких комбінаціях; по-друге, твердість 

каміння, що визначає його довговічність, здатність зберігатися при 

механічних впливах без зміни своєї форми і властивостей, та по-третє, 

безумовно, рідкість. 

У Законі України «Про державне регулювання видобутку, виробництва 

і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння …» до 

вказаних предметів законодавець відніс майже всі матеріали, які можна 

використати у виробництві не лише ювелірних, а й побутових виробів. Саме 

такий перелік можна знайти у термінологічному довіднику CIBJO 

(Міжнародної конфедерації виробників ювелірних виробів із золота, срібла, 

діамантів, дорогоцінних каменів, перлів), але ж його головне завдання – 

приведення до єдиних стандартів ювелірної термінології з метою прозорого і 

чіткого інформування споживачів про продукцію [39, с. 4]. Зауважимо, що 

названий закон визначає перелік каміння, більшість якого не складає цінності 

та не відповідає сучасним критеріям «дорогоцінності», але має за мету 
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обмеження його вільного. Інакше кажучи, крім ювелірної справи закон 

регулює видобуток і використання природних будівельних матеріалів 

(наприклад, граніту, до складу якого входить кварц), металургійну галузь 

(той самий гематит є залізною рудою) тощо [39, с. 4]. 

Дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння є важливим фінансовим 

інструментом кожної держави, а останнім часом все частіше виступають й у 

якості заощадження коштів. Золото, платину та великі діаманти найчастіше 

використовують як надійне капіталовкладення, оскільки дорогоцінним 

металам і камінню не страшна жодна інфляція і вони завжди залишаються в 

ціні. Однак, зауважимо, що в Україні дорогоцінне каміння не завжди є 

повноцінним фінансовим інструментом: його не можна покласти на депозит 

або використовувати як заставу. 

На відміну від України законодавством країн близького зарубіжжя 

чітко сформульовано пріоритети в цій сфері і окреслено, що цікавість 

становить виключно дорогоцінне каміння так званої першої групи – природні 

алмази, смарагди, рубіни, сапфіри й олександрити, а також природні перли в 

сирому (природному) і обробленому виді, прирівняні до них унікальні 

бурштинові утворення в порядку передбаченому урядом держави. При цьому 

в державний фонд відбираються виключно дорогоцінні метали і дорогоцінне 

каміння, що мають визначні характеристики, цінність яких підтверджена 

фахівцями. 

В Україні, навпаки, до аналогічного державного фонду потрапляє 

окрім дорогоцінного каміння також дорогоцінне каміння органогенного 

утворення й навіть напівдорогоцінне каміння у будь-якому вигляді та стані, 

більшість з яких взагалі фактично не має коштовності, рідкості та ліквідності. 

Таким чином, дискредитується сама ідея створення запасу дорогоцінного 

каміння, що може використовуватись як стабілізуючий фінансовий 

інструмент. 

Втім, не можна погодитися й з думкою деяких експертів-гемологів, які, 

вважають, що «дорогоцінним камінням логічно було б визнати лише алмази 
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природного походження (масою не менш ніж 1 СT) у сировині, 

(не)обробленому вигляді або виробах, адже діаманти є найпопулярнішим і 

найліквіднішим камінням, система оцінки їхньої якості досить чітка – 

існують загальноприйняті індикатори ціни. Кольорове ж каміння не підпадає 

під належним чином деталізовані системи оцінки якості, ціна на нього у 

більшості країн світу є договірною, а питаннями сертифікації цього каміння 

переймаються не так органи влади, як асоціації виробників» [39, с. 4]. 

Отже, до першої групи дорогоцінного каміння пропонуємо відносити 

природні алмази, смарагди, рубіни, сапфіри й олександрити, перли в сирому 

(природному) і обробленому виді, а також прирівняні до них унікальні 

бурштинові утворення в порядку, що потребує окремої розробки з 

урахуванням загальнодержавних галузевих нормативно-правових актів.  

Крім того, можна виділити й другу групу дорогоцінного каміння, до 

складу якої включатиме дорогоцінне каміння, що пройшло стадію 

облагороджування. Таке каміння не є синтетичним та таким, що ніколи не 

видобувалося із землі, але і не є природним. 

Наразі у ювелірній справі, як матеріал для вставок у ювелірні прикраси, 

застосовуються наступні штучні (вирощені в лабораторних – промислових 

умовах) каміння: рубін, сапфір, смарагд, аметист, олександрит, цитрин, 

циркон, шпінель, опал, бірюза, малахіт, гранат, хризоліт, алмаз, лазурит, 

перли, а також фіаніт – новий матеріал, що не має природних аналогів. За 

своїми фізико-хімічними властивостями штучні камені майже ні в чому не 

поступаються природним, а за деякими показниками навіть перевершують їх 

[177, с.17]. 

Усі поширені методи облагороджування приводять до появи нових, 

штучно створених матеріалів з новим хімічним складом, вироблених на 

основі природних мінералів – берилів і корундів, які не є природними 

олександритами, рубінами, сапфірами. 

Існують й інші погляди на питання облагороджування каміння, але 

фактично вони стосуються лише його кольору та підтримують цю процедуру. 
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«Особисто я не бачу причини, − відзначає всесвітньо відомий знавець 

дорогоцінного каміння швейцарський вчений Едуард Гюбльо, − у силу якої 

ми не повинні поліпшувати якість (тобто колір і чистоту) природних 

мінералів за допомогою їхнього простого нагрівання, оскільки ми можемо 

заявити, що природа не завершила роботу зі створення ідеального кольору і 

чистоти» [24]. 

Процес облагороджування має дві сторони. З одного боку 

покращується колір, кристалічна структура каміння, а з іншого – 

використання речовини, що поліпшує колір (пофарбовані наповнювачі), веде 

до збільшення ціни без поліпшення якості каміння і може бути кваліфіковане 

як шахрайство, при якому люди не проінформовані, що камінь 

облагороджений, та купують його як природне дорогоцінне каміння. 

Слід зазначити, що в усьому світі в професійному співтоваристві 

визнано необхідним інформувати покупця про факт облагороджування 

каміння і про назву наповнювача. Звісно, що облагороджені діаманти 

неможливо буде визнати, як недорогоцінне каміння, які навіть будучи 

облагородженим залишається рідкісним та коштовним. Однак ціни на 

кольорове облагороджене каміння повинні відрізнятися від цін 

пофарбованого від природи каміння. Так, через недосконалість 

законодавства споживач легко стає жертвою омани. Ювелірам, яким 

поставляються дорогоцінне каміння, факт їхнього облагороджування не є 

таємницею, але як правило штучне походження реалізованих рубінів, 

сапфірів і смарагдів, олександритів, перлів ніхто не зазначає і споживачу 

таких даних, як правило, не повідомляють. 

Враховуючи викладене, виникає необхідність законодавчо 

врегулювати питання обігу облагороджуваного дорогоцінного каміння 

шляхом введення до Закону України «Про державне регулювання видобутку, 

виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння 

та контроль за операціями з ними» дефініції наступного змісту: 

облагороджене дорогоцінне каміння – це дорогоцінний природний мінерал, 
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який пройшов спеціальну обробку з метою покращення його характеристик, 

та використання якого зобов’язує продавців (виготовлювачів) доводити до 

відома споживачів факт облагороджування каміння. 

Зазначимо, що існують й інші умовні класифікації каміння, такі як 

напівкоштовне каміння й виробне, проти вони є темою окремого наукового 

дослідження. 

В правовій науці також робилися спроби дати доктринальні визначення 

терміну «дорогоцінні метали». Так, наприклад, Р. М. Олімова визначає 

дорогоцінний метал як металевий матеріал, що володіє високою ринковою 

вартістю [108, с. 86.; 74, с. 15]. Однак таке визначення не можна вважати 

абсолютно вірним, оскільки в природі існують й інші метали, що володіють 

більш високою ринковою вартістю (наприклад, найдорожчим металом 

вважається «Каліфорній»). Між тим, такі метали є доволі рідкісними у 

зв’язку з тим, що виробляються у лабораторних умовах (метали, отримані 

штучним шляхом, також іменуються ізотопами). Тому можна сказати, що до 

дорогоцінних металів включено не просто метали, що мають високу ринкову 

вартість, але й метали, які існують в природі (в самородному стані та у 

вигляді руди) і не вимагають складного лабораторного обладнання для їх 

отримання [74, с. 15]. 

Д.В. Кудлаєв визначає дорогоцінні метали як метали, що володіють 

особливими хімічними властивостями, рідко зустрічаються в природі 

(виключно в самородному або рудному стані) і мають в наслідок цього 

високу ринкову ціну, включені до переліку, встановленого законодавством 

[74. с. 18]. 

Отже, до факторів, які дозволяють віднести золото, срібло, платину и 

метали платинової групи до числа дорогоцінних відносяться наступні: 

по-перше, золото, срібло, платина і метали платинової групи 

відрізняються своїми хімічними властивостями – вони не піддаються 

окисленню та корозії, у зв’язку з чим є незамінними в радіоелектронній 

промисловості, виробництві медичної апаратури, космічній промисловості, 
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фармацевтиці тощо; 

по-друге, дорогоцінні метали доволі рідко зустрічаються в природі, що 

зумовлює високий попит на них на міжнародному та внутрішньому ринках; 

по-третє, в законодавчо встановлений перелік дорогоцінних металів 

включено лише ті метали, які можуть знаходитися в природі в тому чи 

іншому стані (в самородному або у вигляді руди) і не потребують складного 

лабораторного обладнання для виготовлення; 

по-четверте, зумовлена вищезазначеними властивостями висока ціна на 

ринку [74, с. 18]. 

Проведений аналіз властивостей, призначення, видів дорогоцінних 

металів та каміння дозволяє запропонувати наступні їх визначення, які також 

потребують нормативного закріплення, зокрема:  

дорогоцінне каміння – природні мінерали, у тому числі облагороджені, 

що характеризуються красою, зносостійкістю, рідкістю і внаслідок їхніх 

споживчих якостей, мають високу ринкову вартість, до яких відносяться 

природні алмази, смарагди, рубіни, сапфіри й олександрити, природні перли в 

сирому (природному) і обробленому виді, а також прирівняні до них унікальні 

бурштинові утворення;  

дорогоцінні метали – металеві матеріали першої групи, що мають 

високу ринкову вартість, до яких відносяться золото, платина і метали 

платинової групи (палладій, іридій, родій, осмій рутеній), а також металеві 

матеріали другої групи, з відносно нижчою до першої групи ринковою 

вартістю, до яких відноситься виключно срібло. Дорогоцінні метали 

можуть знаходитися в будь-якому стані, виді, у тому числі в самородному, 

афінованому виді, а також у сировині, сплавах, напівфабрикатах, 

промислових продуктах, хімічних сполуках, ювелірних виробах і інших 

виробах, каталізаторах, монетах, брухті і відходах виробництва і 

споживання. 

Проведений аналіз положень статті 1 Закону України «Про державне 

регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і 
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дорогоцінного каміння …», в якій дається визначення основних термінів та 

понять, засвідчив також те, що, по-перше, не всі терміни враховано та 

нормативно позначено, а по-друге, деякі з них потребують удосконалення. 

Зокрема, наразі відсутні поняття «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», а також потребує удосконалення поняття «державне пробірне 

клеймо». 

Враховуючи викладене, пропонуємо наступні визначення вказаних 

понять, якими доречно доповнити статтю 1 Закону України «Про державне 

регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і 

дорогоцінного каміння …»: ювелірні та побутові вироби з дорогоцінних 

металів і дорогоцінного каміння – вироби, виготовлені з дорогоцінних 

металів та їхніх сплавів з використанням різних видів художньої обробки зі 

вставками з дорогоцінного каміння та інших матеріалів природного або 

штучного походження або без них, у тому числі, такі що застосовуються в 

якості різних прикрас, предметів побуту і культу і/або для декоративних 

цілей, виконання різних ритуалів і обрядів, а також виготовлені з 

дорогоцінних металів інші вироби, у тому числі жетони, пам’ятні, ювілейні 

та інші знаки та медалі, крім державних нагород та монет, які пройшли 

емісію, і, статус яких визначено у відповідності до чинного законодавства; 

випробування – перевірка ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних 

металів і дорогоцінного каміння, що здійснюється з метою підтвердження 

проби зазначених виробів; якість ювелірних та побутових виробів з 

дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння – відповідність ювелірних та 

побутових виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння вимогам 

діючих стандартів і технічних вимог; якість сплаву, що містить 

дорогоцінний метал – відповідність сплаву вимогам чинних державних 

стандартів і технічних умов; пробірне клеймо – знак встановленого єдиного 
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зразка, що наноситься на ювелірні та побутові вироби з дорогоцінних металів 

власного виробництва суб’єктами підприємницької діяльності в Україні, 

якщо зазначені суб’єкти мають акредитовану в установленому порядку 

Держстандартом України лабораторію, що засвідчує пробу дорогоцінного 

металу в такому виробі.  

Чинне законодавство надає розгорнутий поділ дорогоцінного 

каміння,чого не скажеш про дорогоцінні метали, які в Законі України «Про 

державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних 

металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними» лише 

перераховані. Наразі виділяють багато підстав для поділу дорогоцінних 

металів, зокрема їх можна класифікувати залежно від:  

а) виду метала (золото, срібло, платина і метали платинової групи 

(паладій, іридій, родій, осмій,  рутеній); 

б) вартості металу (перша група − платина і метали платинової групи, 

друга група − золото, третя група − срібло); 

в) ступеня очищення металу (афіновані та самородні); 

г) матеріального вираження у зовнішньому світові (у готівковій і 

безготівковій формі); 

д) стану, в якому знаходяться метали (сировина, сплави, 

напівфабрикати, промислові продукти, хімічні сполуки, вироби, відходи, 

брухт тощо). 

В даний час дорогоцінні метали та дорогоцінне каміння є особливим 

об'єктом правового регулювання. При цьому слід мати на увазі, що 

адміністративно-правове забезпечення їх обігу має комплексний характер, 

оскільки входить до предмету багатьох галузей права. Тим не менш 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 в 

державі. 

Чинне законодавство не називає, що треба розуміти під обігом 
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дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, проте визначає операції з 

ними. На нашу думку, елементами обігу названих предметів саме є:  

дії, пов’язані з виникненням та припиненням права власності та інших 

прав на дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння, у тому числі прийманням 

під заставу ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів;  

надходження до місць зберігання фондів і запасів;  

зміна вмісту або фізичного стану дорогоцінних металів та 

дорогоцінного каміння (афінаж, рекуперація тощо);  

ввезення дорогоцінних металів і каміння, виробів і матеріалів, що їх 

містять, в Україну з-за кордону та вивезенням з України;  

видобуток, виробництво, використання, скуповування, огранка та інша 

обробка дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, у тому числі для 

виробничих, наукових, соціально-культурних та інвестиційних потреб;  

виготовлення та ремонт ювелірних та побутових виробів з них;  

виготовлення промислових виробів з дорогоцінних металів і каміння, у 

тому числі виготовлення інструменту та інших виробів технічного 

призначення з природних алмазів;  

торгівля (оптова, роздрібна, комісійна) дорогоцінними металами і 

камінням та виробами з них;  

обмін готових ювелірних та побутових виробів на брухт дорогоцінних 

металів;  

ломбардні операції з дорогоцінними металами і камінням;  

збирання, первинна обробка відходів і брухту дорогоцінних металів і 

дорогоцінного каміння; 

експонування таких предметів; 

контроль з боку уповноважених державних органів за дотриманням 

встановлених правил, норм і стандартів у вказаній сфері. 

Попри всі переваги європейського вектору розвитку фінансової 

системи країни, в тому числі «ювелірної» галузі, нині існує багато проблем, 

які гальмують цей процес в Україні, а саме: відсутність єдиної системної 



41 

державної політики у цій сфері, недосконала нормативно-правова база, 

недостатнє бюджетне фінансування та неефективне залучення 

позабюджетних коштів, заплутане правове регулювання надрокористування, 

надмірна складність процедури отримання спеціального дозволу на 

користування надрами, недосконалість заходів боротьби із організованими 

злочинними організаціями, що покривають незаконне видобування 

бурштину, його тіньовий збут і контрабанду, низький рівень міжвідомчої 

координації та взаємодії органів державної влади, місцевого самоврядування 

та правовоохоронних органів у протидії правопорушенням на ринку 

дорогоцінних металів і каміння тощо. 

Отже, нова парадигма розвитку сфери обігу дорогоцінних металів та 

каміння вимагає вжиття скоординованих соціально-економічних, наукових, 

інформаційних, фінансових, нормативно-правових, кадрових, організаційно-

технічних та інших заходів, спрямованих на вдосконалення діяльності 

публічної адміністрації в цій сфері.  

Загалом діяльність держави у сфері обігу дорогоцінних металів і 

дорогоцінного каміння містить значний компонент публічних інтересів, в 

реалізації яких першочергове значення має забезпечення захисту прав 

споживачів, економічних і соціальних інтересів учасників ринку, що може 

бути досягнуто через законодавчо закріплені засади обігу дорогоцінних 

металів і каміння в Україні. Особливості обігу цих предметів обумовлені їх 

регулюванням, насамперед нормами адміністративного права, через які 

дорогоцінні метали і каміння отримують особливий правовий режим обігу. 

Наріжним питанням галузевого законодавства сьогодні, на наш погляд, 

слід вважати ступінь втручання держави у регулювання обігу дорогоцінних 

металів і дорогоцінного каміння, які, з одного боку, вже не є валютними 

цінностями, а з іншого боку, сьогодні ця їх особливість зберігається, оскільки 

в невеликому обсязі концентруються значні цінності.  

Поступова лібералізація обігу дорогоцінних металів та каміння в 

Україні викликала багато спірних запитань, пов’язаних з межами обігу таких 
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предметів, невизначеністю дотепер кола його учасників, відміною 

ліцензування виробництва, виготовлення ювелірних виробів та торгівлі 

ними.  

Наразі можна окреслити три варіанти розв’язання проблеми 

підвищення ефективності публічно-правового забезпечення обігу 

дорогоцінних металів і каміння в Україні, кожний з яких має певні недоліки 

та переваги.  

Перший варіант («ліберальний») передбачає практично відсутній вплив 

органів державної влади та місцевого самоврядування на операції з 

дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням в країні. Єдиною 

перевагою такого варіанта є те, що фінансування розвитку «ювелірної» галузі 

здійснюється переважно за допомогою приватних інвестицій. Водночас 

переважає негативна сторона даного варіанту, що покличе хаотичний 

видобуток, виробництво, використання, здійснення операцій із зазначеними 

цінностями, відсутність захисту вітчизняного виробника з боку держави, що 

може призвести до виникнення додаткових проблем у діяльності суб’єктів 

господарювання та дисбалансу в структурі промислового виробництва 

держави. 

Другий («директивний підхід») – повна державна монополія сфери 

видобутку, виробництва, використання, здійснення операцій із зазначеними 

цінностями, жорсткий державний пробірний контроль за якістю 

дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, виробів з них та матеріалів, 

що їх містять. Перевагами такого підходу є забезпечення дієвого державного 

регулювання обігу дорогоцінних металів і каміння в Україні, запобігання їх 

незаконному видобутку та безумовного додержання природоохоронного 

законодавства. З іншого боку негативною стороною даного варіанта є відхід 

від євроінтеграційних прагнень України та повернення до планово-

директивної економіки. Такий підхід можливо застосовувати як проміжний 

варіант до переходу на засади інноваційного розвитку. 

Третій, оптимальний варіант розв’язання проблеми полягає у реалізації 
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державної політики шляхом врахування приватного та публічного інтересів 

розвитку «ювелірної» галузі, сприяння інноваційній діяльності в усіх 

напрямках розвитку ринку дорогоцінних металів і каміння, лібералізації 

дозвільних інструментів провадження господарської діяльності в названій 

сфері з одночасним посиленням заходів юридичної відповідальності за 

порушення законодавства в сфері обігу дорогоцінних металів і каміння та 

обов’язковим функціонуванням уповноваженого органу державного 

пробірного контролю, що є невід’ємною умовою приєднання України до 

європейської Конвенції з випробування та клеймування виробів з 

дорогоцінних металів (Відень, 1972) [69]. 

Всі ці факти свідчать про те, що даний ринок має всі підстави для 

активного розвитку, а створення ефективного інструменту державного 

регулювання ринку дорогоцінних металів і каміння та нових інноваційних 

інструментів на ньому є необхідним, як для економіки країни в цілому, так і 

для окремих суб’єктів господарювання. 

 

 

1.2. Становлення та розвиток законодавства у сфері обігу 

дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння в Україні 

 

Особливим видом матеріальних цінностей, важливою складовою 

економічного розвитку та стабільності будь-якої держави є дорогоцінні 

метали і дорогоцінне каміння. Доречно казати, що теоретичний і практичний 

інтерес до цих предметів не слабшає завдяки не тільки їх природним 

унікальним властивостям, але й тієї ролі, яку вони грали і продовжують 

відгравати в економіці різних країн світу. З моменту виникнення людської 

цивілізації ці метали та каміння мали певне призначення – від предметів 

культу та прикрас до статусу фінансових активів [160]. 

Організація і практичне здійснення обігу дорогоцінних металів і 

дорогоцінного каміння відрізняються яскраво вираженою специфікою, яка 
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пов’язана з особливостями державного регулювання видобутку, 

виробництва, використання, зберігання дорогоцінних металів і каміння та 

контролю за операціями з ними. З появою таких предметів виникла 

необхідність встановлення правил обігу та організації контролю за їх 

дотриманням. 

Перші письмові згадки про обіг дорогоцінних металів та каміння 

належать початку XI ст. та пов’язані із Кодексом судових законів давньої 

Русі-України, зокрема основний на той час документ «Правда Руська» 

головним видом відплати не тільки за цивільні проступки, але й за 

кримінальні злочини встановлював грошові стягнення [187, с. 12]. В цілому 

на початковому етапі зародження золотарської справи у Київській Русі 

загального правового регулювання як такого не було. Золотарська справа 

розвивалася в рамках самостійності майстрів, що здійснювали операції на 

основі ділових звичаїв, які формувалися в повсякденній практиці. Це був 

період, коли держава покладалася на авторитет і професіоналізм самих 

майстрів. 

Становлення законодавства у сфері обігу дорогоцінних металів та 

дорогоцінного каміння більшою мірою пов’язано із пробірним наглядом. При 

цьому історія його розвитку в Україні, наголошує М.М. Назимок, – це 

частина загальної історії державного контролю за якістю дорогоцінних 

металів в Європі, що розвивався в міру того, як золото і срібло ставали 

універсальним обмінним товаром [94, с. 27]. 

Виникнення поняття про пробу, а отже й виникнення контролю за 

вмістом чистого дорогоцінного металу в сплаві, пов’язується з часом коли 

м’якість високопробного золота (в основному самородного) стала 

використовуватися при виробництві дорогоцінних прикрас і виробів, адже 

для додання золоту твердості в нього стали додавати інші метали (срібло і 

мідь) [51, с. 15]. 

Перші згадки про майстрів пробірної справи на теренах України 

містяться у судовій книзі Львівського магістрату (1382-1389 рр.), де 
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зазначається, що львівські ювеліри виконували замовлення з інших держав та 

постачали свої вироби як на місцевий ринок, так і продавали їх у Польщі, 

Росії та інших країнах [96, с. 38].  

Надалі стрімкий розвиток ремесел і торгівлі, активне впровадження 

цехового виробництва у XVI столітті сприяло і поширенню пробірної справи 

[94, с. 20-22; 49, с. 132; 47, с. 137-138]. У 1500 р. з’явилися перші згадки про 

золотарський цех у Києві [168, с. 30]. Введення на теренах України цехової 

організації виробництва, насамперед, мало за мету охорону інтересів держави 

в частині організації виробництва та контролю за якістю виробів.  

У XVII ст. з початком відродження України за часів Богдана 

Хмельницького Київ набуває статусу головного економічного центру 

України і стає одним із визначних європейських центрів з виробництва 

ювелірних і художніх виробів [168, с. 30]. 

Становлення пробірного нагляду на українських землях тісно пов’язане 

з реформами у тогочасній Росії, де встановлення проб і клеймування 

дорогоцінних виробів було введено у XVII ст. [168, с. 30]. Більш того, у 

XVIII-XIX століттях Україна знаходилась у складі Російської та Австро-

Угорської імперій, відповідно, законодавче забезпечення обігу дорогоцінних 

металів і дорогоцінного каміння стало відображенням усіх політичних, 

економічних, правових змін, що відбувалися в той час в цих державах. На 

теренах України того часу система контролю за якістю дорогоцінних металів 

складалася в тяжких умовах і з’явилася значно пізніше, ніж у 

західноєвропейських країнах [94, с. 20].  

В кінці XVII ст. обіг дорогоцінних металів та каміння в Російській 

імперії досяг такого рівня, що виникла потреба в його упорядкуванні. Так, 30 

листопада 1687 року указом Великих князів Іоанна та Петра Олексійовичів 

було введено обов’язкове декларування дорогоцінного каміння та ювелірних 

виробів, що вивозилися за кордон [113]. Пізніше 30 грудня 1691 року було 

видано Іменний указ «О непокупке торговцам серебряного ряда золотых 

денег, ефимок, жемчуга и драгоценных камней без порук», яким 
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заборонялось «всім торговим людям» скуповування у будь-кого і зберігання 

дорогоцінних металів і каміння без поручительства (в тому, що вони не 

вкрадені) [114.; 162, с. 176-179].  

Фундаментальні основи пробірного нагляду були закладені іменним 

указом Петра І від 13 лютого 1700 року «Объ учиненій для пробы золотыхъ и 

серебряныхъ вещей пробирныхъ клеймъ, о перепьске золотыхъ и 

серебряныхъ рядовъ и лавокъ, о выборе старостъ для надзора за торговыми 

людьми для клейменія золотыхъ и серебряныхъ вещей, со взятьемъ 

пошлины» [180, с. 8], яким було схвалено пробірну систему, яка з деякими 

змінами проіснувала до радянських часів та територіально охоплювала всі 

міста Російської імперії, в тому числі й українські землі [187, с. 31].  

Більше того, указом Петра І від 13 лютого 1700 року вперше були 

встановлені не лише проби для клеймування золотих та срібних виробів, але 

й передбачалось переписати всіх осіб, які займалися виготовленням виробів 

із дорогоцінних металів і торгівлею ними [162, с. 176-179]. 

У 1711 р. свобода торгівлі дорогоцінними металами суттєво 

обмежується. Сенатським указом від 30 травня 1711 р. приватні особи 

зобов’язувалися продавати «єфимки, срібло яке у кого є, і в злитках, також і 

старі гроші» тільки Купецькій палаті (надалі – грошові двори). Згодом це 

правило було поширене і на китайське золото (Сенатський указ від 21 червня 

1711 р.) [114]. 

Скуповування золота і срібла грошовими дворами було припинено у 

1724 р. та введено заборону на вивезення за кордон дорогоцінних металів 

[114]. Сенатський указ від 29 жовтня 1719 р. зобов'язував відбирати «у 

купецьких людей, які поїдуть для торгу за кордон... червонці, єфимки і 

срібло» з компенсацією «за справжньою ціною» [114]. В той же час 

дозволявся вільний видобуток дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, 

зокрема Іменним указом від 10 грудня 1719 р. «соизволяется всем, и каждому 

дается воля, какого б чина и достоинства ни был, во всех местах, как на 

собственных, так и на чужих землях искать, плавить, варить и чистить всякие 
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металлы, сиречь: золото, серебро... тако ж и минералов... и камения» [114; 

162, с. 176-179; 190, с. 10].  

У 1727 р. обмеження в сфері обігу дорогоцінних металів, встановлені 

Петром I, було знято та введено свободу торгівлі дорогоцінними металами. 

Іменним указом Петра II від 26 червня 1727 р. остаточно скасовувалася 

обов'язкова здача золота і срібла. Проте в подальшому знову було введено 

обмеження у сфері обігу дорогоцінних металів [114]. 

У 1744 р. відновлено і потім неодноразово підтверджувалася заборона 

на вивезення дорогоцінних металів за кордон [114]. Свобода торгівлі 

дорогоцінними металами була скасована Сенатським указом від 12 серпня 

1752 р., згідно якого фабрикантам та іншим майстрам заборонялося 

скуповувати золото і срібло приватних осіб і займатися переплавкою цих 

металів. Купівля золота могла здійснюватися тільки через Монетний двір 

[114; 162, с. 176-179]. 

При Катерині II робилися спроби нормативно врегулювати ціни на 

дорогоцінні метали, зокрема Сенатським указом від 15 червня 1767 р. «О 

невозвышении цены на золото и серебро и о штрафовании за преступление 

того виновных» заборонялося необґрунтовано піднімати ціни на внутрішнє 

золото і срібло, при цьому порушникам загрожувала конфіскація 

дорогоцінних металів [114; 162, с. 176-179].  

Отже, золота й срібна справа з XVIII століття стала цензовим 

ремеслом, тобто таким видом діяльності, заняття яким здійснювалося з 

особливого дозволу державних органів, за особливими правилами і під 

контролем держави. 

Проведення Олександром I на початку XIX століття державних реформ 

вимагало вдосконалення наявної системи пробірного контролю, наслідком 

чого стало утворення Міністерства фінансів, при якому діяв Департамент 

Гірських і Соляних Справ та Пробірна Палата, що перебувала в його 

розпорядженні [179, с. 243-246]. 

Означені реформи були продовжені імператором Миколою І, який 

http://ru.wikipedia.org/wiki/XIX
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царським указом від 9 січня 1826 року передбачив створення в місті Києві та 

в усіх губернських і провінційних містах пробірних палаток [168, с. 31]. Їх 

правовий статус регулювався Положенням про пробірні палатки для 

випробування і клеймування золота та срібла в злитках і виробах, 

затвердженим царським указом 27 листопада 1840 року. Відповідно до цього 

положення пробірні палатки (місцеві, окружні та головні) засновувалися у 

всіх містах тодішньої Російської імперії, в тому числі й на українських 

землях, де виготовлялися золоті та срібні вироби і проводилася торгівля 

ними. Місцеві пробірні палатки поділялися на палатки 1-го і 2-го розрядів 

(залежно від чисельності населення і суми зібраного мита) [168, с. 31]. 

У XIX ст. активізуються заходи, спрямовані на зростання обігу 

дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння в країні. Зокрема, надавалася 

максимальна свобода у пошуках та видобуванні дорогоцінного і кольорового 

каміння без сплати податків і зборів. У 1806 р. було розроблено Гірниче 

Положення, яким допускалося відведення золотої копальні приватній особі, а 

гірський начальник зобов’язувався приймати здобуте золото і платити за 

нього належну ціну [114; 162, с. 176-179].  

У 1841 р. депозитні каси отримали право прийому золота та срібла у 

зливках. В цей же час комерційні банки отримали право давати позики під 

заставу золота. У 1860 р. приватним особам (тим, хто отримав дозвіл на 

ведення золотого промислу) було дозволено «відшукувати і розробляти 

платинові копальні» [115].  

Вагомою віхою розвитку законодавства в сфері обігу дорогоцінних 

металів і каміння стало затвердження імператором Олександром II 13 червня 

1861 року Пробірного Статуту [168, с. 32], за яким відбулося збільшення 

кількості проб для золотих і срібних виробів, введення проб для накладного 

(плакованого) срібла, а також для золотого і срібного припоїв. 

9 лютого 1882 року було прийнято нову редакцію Пробірного статуту, 

який було включено у якості третього розділу до Статуту про промисловість, 

опублікованому у частині 2-й 11 тому Зводу законів Російської імперії [168, 
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с. 31]. Нова редакція пробірного статуту передбачала збільшення кількості 

проб, скасування обов’язкового сплавлення дорогоцінних металів майстрами 

у самих пробірних установах за умови представлення ними виробів для 

клеймування з іменниками майстрів, підвищення пробірного мита тощо. 

У 1899 р. допускається вільний купівля-продаж шліхового золота між 

золотопромисловцями [114], що було закріплено Законом від 12 березня 1901 

р. «Про вільний обіг шліхового золота» [176]. Тим самим держава 

відмовилася від переважного права купівлі золота, лібералізувавши його обіг 

[162, с. 176-179.].  

Велика Жовтнева соціалістична революція внесла свої корективи й у 

сферу обігу дорогоцінних металів та каміння. З грудня 1917 року у складі 

Вищої Ради народного господарства почала діяти «Секція з благородних 

металів», яка взяла під контроль внутрішній обіг золота і платини [52, с. 14]. 

Також державними проблемами акумуляції дорогоцінних металів займалася 

Всеросійська Надзвичайна Комісія, діяльність якої була орієнтована 

виключно на золотодобувну промисловість, справи пробірного нагляду, 

золотоплавних лабораторій та ювелірних майстерень [53, с. 72,77, 79-81, 100-

104].  

У 1920 році з метою централізації, зберігання та обліку дорогоцінних 

металів, каміння та ювелірних виробів з них було створене Державне 

Сховище цінностей. Для цього періоду характерна політика реквізицій 

цінностей, яка тривала протягом майже п’яти років.  

Отже, перші спроби законодавчо врегулювати обіг дорогоцінних 

металів і дорогоцінного каміння радянський уряд спрямовував головним 

чином на його державну монополізацію. Фактично, шляхом вилучення та 

заборони збереження дорогоцінних металів у монетах, злитках і сирому виді, 

а також дорогоцінних монет і каміння, державна влада того часу, 

упорядкувала їх обіг. 

Перехід держави до нової економічної політики супроводжувався 

тимчасовим допуском до існування приватної власності. Одним з перших 
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загальносоюзних нормативних актів, що регулювали обіг дорогоцінних 

металів і дорогоцінного каміння того часу став Декрет Раднаркому РСФСР 

від 4 квітня 1922 року «Про обіг золота, срібла, платини, дорогоцінного 

каміння та іноземної валюти», яким було скасовано обов’язкову здачу 

державі наявних у населення золота, платини і срібла у виробах, злитках і 

монеті, а рівно й дорогоцінного каміння.  

Крім цього, 20-ті роки радянського періоду характеризуються 

прийняттям одразу двох редакцій Положення про пробірний нагляд (1922 р. 

та 1925 р.). Останнім положенням передбачалася метризація проб, введені 

проби для платинових виробів та скорочена до трьох кількість проб для 

золота та срібла [168, с. 33-34]. Якщо раніше існував тільки нагляд за 

підприємствами, які проводять плавку дорогоцінних металів, а також ремонт 

та продаж виробів з дорогоцінних металів, то постановою ЦВК СРСР та РНК 

СРСР від 10 квітня 1925 року «Положення про пробірний нагляд» [116] на 

органи пробірного нагляду покладався контроль за витрачанням, зберіганням 

і урахуванням дорогоцінних металів, проведення ревізій цих підприємств. 

Загальне керівництво пробірною справою на території Союзу РСР та нагляд 

за нею було зосереджено в Народному комісаріаті фінансів Союзу РСР 

(Валютне Управління). 

Постанова ЦВК і РНК СРСР від 8 травня 1929 року «Про золоту і 

платинову промисловість і про зберігання та обіг золота і платини» 

встановлювало різний правовий режим обігу золота і платини (металів 

платинової групи). Крім того, різні правила встановлювалися для звернення 

металів в сирому вигляді, злитків, виробів з них. Так, і золото, платина, а 

також метали платинової групи у зливках та виробах могли бути предметом 

приватного обороту з дотриманням правил пробірного нагляду [108, с. 21]. 

Особливістю регулювання обігу дорогоцінних металів того періоду 

було те, що золото в сирому вигляді (шліхове та рудне) не могло бути 

предметом приватного обігу з дотриманням ряду правил, передбачених 

статтями 55-63 вище зазначеної постанови, серед яких: а) підприємства, 
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організації та особи, які займаються видобутком і скупкою золота, 

зобов’язані були здійснювати спеціальний облік; б) оплата золота 

здійснювалася за твердою ціною; в) здійснювати скупку золота могли 

підприємства, організації та особи, які скуповували золото за мандатами, 

виданим органами НКФ СРСР і Народних комісаріатів фінансів союзних 

республік, отримали передбачені положенням про промисловий податок 

реєстраційні посвідчення, займалися золотим промислом на площах, наданих 

під розвідку, розробку і резерв; г) на золотоплавні лабораторії покладався 

обов’язок приймати від усіх підприємств, організацій та осіб золото для 

сплаву і випробування; д) заборонялось вивезення і пересилання за кордон 

золота в сирому вигляді (шліхового і рудного) [108, с. 21-22]. 

Для обігу платини і металів платинової групи в сирому вигляді було 

також встановлено правила, передбачені статтями 66-70 зазначеного 

положення, зокрема: на скуповування всієї видобутої на території СРСР 

губчастої і шліхової платини встановлювалася монополія держави; 

встановлювалися спеціальні правила зберігання платини підприємствами, 

організаціями та особами, які здійснювали її видобуток, до здачі 

уповноваженим державним органам; афінаж і сплав платини проводився 

виключно державними установами та підприємствами; реалізація губчастої 

та шліхової платини здійснювалася виключно за посвідченнями державних 

наукових інститутів для цілей науково-технічного дослідження державним 

закладам, науковим організаціям та окремим ученим-фахівцям [108, с. 23]. 

У 1937 році відбувся корінний поворот валютної політики СРСР в бік 

встановлення монополії Державного банку СРСР на здійснення всіх операцій 

з валютними цінностями, в тому числі і дорогоцінними металами і камінням. 

Так, 7 січня 1937 року ЦВК і РНК СРСР було прийнято Постанову № 83/49 

«Про операції з валютними цінностями та про платежі в іноземній валюті», 

яке різко обмежило обіг валютних цінностей, встановивши виключне право 

Державного Банку Союзу РСР на здійснення операцій з золотом, сріблом, 

платиною і металами платинової групи в монетах, зливках і сирому вигляді, з 
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іноземною валютою, з виписаними в іноземній валюті платіжними 

документами та з іноземними фондовими цінностями (надалі обсяг валютної 

монополії держави було розширено Постановою Ради Міністрів СРСР № 

5971 від 30 грудня 1939 року, якою було затверджено Статут Держбанку 

СРСР. Тільки державні підприємства золотої і платинової промисловості 

могли здійснювати операції з купівлі дорогоцінних металів [108, с.. 23-24]. 

Слід також сказати, що 27 жовтня 1937 р. постановою РНК СРСР було 

затверджено положення про Управління дорогоцінних металів Наркомфіну 

СРСР. Золото, срібло, платина і метали платинової групи у сирому вигляді, 

зливках, ломі, монеті і вироби з цих металів, вироби з дорогоцінного каміння, 

перли і дорогоцінні камені, якщо вони не мають музейного значення, 

підлягали зберіганню в Управлінні дорогоцінних металів Наркомфіну СРСР 

[108, с. 23]. 

У 1940 році постановою Раднаркому СРСР було схвалено ще одну 

редакцію Положення про пробірний нагляд, відповідно до якого значно 

розширювалися контрольні функції пробірних установ, які стали іменуватися 

інспекціями пробірного нагляду (на території колишньої УРСР діяло чотири 

інспекції – Київська, Харківська, Одеська та Львівська). Зокрема, на останніх 

покладалися функції нагляду за промисловими підприємствами, науково-

дослідними інститутами і лабораторіями, які переробляли і застосовували 

дорогоцінні метали [96, с. 98]. 

У період Великої Вітчизняної війни та післявоєнні роки держава 

фактично здійснювала тотальний контроль за обігом дорогоцінних металів, 

крім дорогоцінного каміння. В 1948 році уряд СРСР вперше законодавчо 

врегулював порядок ввозу, вивезення, пересилання через кордон валюти і 

валютних цінностей, шляхом прийняття постанови Ради Міністрів СРСР від 

25 жовтня 1948 року № 4006 «Про порядок вивозу, ввозу, переводу і 

пересилання через кордон валюти і валютних цінностей» [104].  

Післявоєнні реформи вплинули також і на сферу обігу дорогоцінних 

металів та каміння. Так, Управління дорогоцінних металів Наркомфіну СРСР 
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постановою Ради Міністрів СРСР від 22 грудня 1950 р. № 5016 було 

перейменовано в Управління дорогоцінних металів Міністерства фінансів 

СРСР, до повноважень якого було віднесено: облік державних запасів 

дорогоцінних металів (золота, срібла, платиноїдів), рідкісних металів (радію і 

радію-мезоторію), дорогоцінного каміння та інших цінностей, планування і 

реалізація їх в установленому порядку, а також контроль за отриманням, 

переробкою, витрачанням, придбанням, обліком і зберіганням дорогоцінних 

та рідкісних металів (радію, мезоторію) та дорогоцінного каміння на 

підприємствах, в установах і організаціях [206, с. 89]. 

Слід зазначити, що пробірний нагляд отримав подальший розвиток 

після прийняття відповідного положення, затвердженого постановою Ради 

Міністрів СРСР від 22 грудня 1950 р. № 5016, яке стало основним 

документом щодо регулювання радянським урядом обігу дорогоцінних 

металів і дорогоцінного каміння, фактично, до розпаду СРСР. Цією ж 

постановою було затверджено Положення про Управління дорогоцінних 

металів, яким визначено регіони діяльності інспекцій пробірного нагляду, їх 

статус, функції та повноваження [96, с. 123]. Усього до розпаду СРСР на його 

теренах функціонувало 25 державних інспекцій пробірного нагляду, серед 

яких 4 – на території УРСР, зокрема: Південно-Західна (м. Київ), 

Прикарпатська (м. Львів), Південна (м. Одеса), Південно-Східна (м. Харків). 

У 1960 р. Державне сховище цінностей СРСР увійшло у структуру 

Міністерства фінансів СРСР як Третій спеціальний відділ. У той же час у 

складі самого Міністерства фінансів СРСР діяло Управління дорогоцінних 

металів, яке: 

− здійснювало поточне керівництво фондом дорогоцінних металів і 

каміння; 

– розробляло проекти планів відпуску дорогоцінних металів і 

дорогоцінного каміння та планів здачі в державний фонд міністерствами і 

відомствами у вигляді брухту і відходів; 

– організовувало прийом, зберігання та відпуск дорогоцінних металів, 
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дорогоцінного каміння та інших цінностей, що становлять державний фонд; 

– виробляло сортування і попередню обробку алмазів, що надходять у 

державний фонд, з метою раціонального та ефективного використання їх у 

народному господарстві; 

– вело облік цінностей державного фонду і здійснювало розрахунки за 

цінності, що надходили до державного фонду; 

– становило звіт про рух і запаси державного фонду; 

– здійснювало контроль за отриманням, переробкою, раціональним 

використанням, обліком і зберіганням дорогоцінних металів і дорогоцінного 

каміння на підприємствах, в установах і організаціях; 

– здійснювало пробірний нагляд на території СРСР; 

– встановлювало для установ, підприємств і організацій порядок 

отримання і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння 

згідно з чинним законодавством [206, с. 89-90]. 

У 1979 р. Державне сховище цінностей СРСР було перейменовано в 

Третє головне управління при Міністерстві фінансів СРСР. Ця назва стала 

використовуватись і в нормативно-правових актах. Так, наприклад, 

повноваження щодо сортування золотих самородків масою 50 г. було 

закріплено за Третім головним управлінням і головним контролером 

Управління дорогоцінних металів Міністерства фінансів СРСР. Пізніше у 

1987 р. третє головне управління знову було перейменовано в Державне 

сховище цінностей СРСР при Міністерстві фінансів СРСР [206, с. 90-91]. 

Серед найбільш значущих нормативних актів цього періоду слід 

назвати Указ Президента Верховної Ради СРСР від 30 листопада 1976 року 

«Про угоди з валютними цінностями на території СРСР», який надав право 

на вчинення громадянами окремих видів валютних операцій та встановив 

недійсність угод, які не відповідали його вимогам [106]. 

Радикальні зміни в законодавстві, що регулює питання обігу 

дорогоцінних металів та каміння, відбулися із проголошенням незалежності 

України.  
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Сучасний період правової регламентації обігу дорогоцінних металів та 

дорогоцінного каміння починається з припиненням існування СРСР та 

створенням відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 246 на 

базі діючої Центральної Української державної інспекції пробірного нагляду 

Міністерства фінансів СРСР Державної пробірної палати Міністерства 

фінансів України, з підпорядкуванням їй усіх державних інспекцій 

пробірного нагляду, розташованих на території України, а також постійних 

контролерів на підприємствах по обробці алмазної сировини. 

Першим кроком законодавчого забезпечення обігу дорогоцінних 

металів та дорогоцінного каміння в незалежній Україні стало прийняття 

президією Верховної Ради України 31 травня 1993 року постанови «Про 

Декрет Кабінету Міністрів України від 17 травня 1993 року № 53-93 «Про 

державний пробірний нагляд», якою було встановлено правові основи 

державного контролю за видобуванням, виробництвом, використанням, 

обігом, обліком і зберіганням дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, 

виконанням операцій із зазначеними цінностями.  

Вагомим кроком у формуванні законодавства у «ювелірній» галузі 

стало прийняття Закону України від 18 листопада 1997 року № 637/97-ВР 

«Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання 

дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з 

ними». Вказаним законом надано визначення основних термінів та понять, 

правові засади регулювання видобутку, виробництва, використання та 

реалізації дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, формування 

золотого запасу України, державного контролю за якістю дорогоцінних 

металів, дорогоцінного каміння та виробів з них, визначені повноваження 

органів державної влади в цій сфері. 

Вказаний період відзначається також програмним забезпеченням обігу 

дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, зокрема за часи 

незалежності було прийнято концепцію державної програми «Рідкісні, 

дорогоцінні метали та алмази України» (1993 р.) та дві загальнодержавні 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/53-93
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програми розвитку мінерально-сировинної бази України (2006 р., 2011 р.). 

Крім цього відбувається пошук оптимальної моделі публічного 

адміністрування галуззю, починаючи від затвердження постановою Кабінету 

Міністрів України від 6 січня 1999 року № 19 Положення про органи 

державного пробірного контролю. Надалі наказом Міністерства фінансів 

України від 17 лютого 1999 року № 50 державні управління пробірного 

нагляду перетворені на державні інспекції пробірного контролю, постановою 

Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2000 року № 732 у складі 

Міністерства фінансів України утворено Державну пробірну службу України 

та затверджено її положення, а також створено чотири казенних підприємств 

пробірного контролю. Водночас постановою Кабінету Міністрів України від 

10 вересня 2014 р. № 442 «Про оптимізацію системи центральних органів 

виконавчої влади» було прийнято рішення ліквідувати Державну пробірну 

службу, поклавши функції з реалізації державної політики у сфері 

державного пробірного контролю на Міністерство фінансів, а функції із 

захисту прав споживачів виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного 

каміння − на Державну службу з питань безпечності харчових продуктів та 

захисту споживачів. 

Таким чином, проведене дослідження свідчить про те, що 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 дають можливість 

виділити декілька умовних періодів з відмінними, притаманними їм рисами, 

а саме: 

1) перший період (період становлення та розвитку держави і права 

Київської Русі. Феодальна роздробленість. Литовсько-польська доба – 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 
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Львівського магістрату; 

2) другий період (кінець XVII – остання чверть 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) третій період («імперський», 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) четвертий період (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) п’ятий період («радянської влади» − від 1922 р. до здобуття 

незалежності Україною у 1991 році) – характеризується поширенням 

монополії держави на обіг дорогоцінних металів та каміння; мобілізацією 

усіх можливих 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 акту, 

який до розпаду СРСР регулював обіг дорогоцінних металів та каміння; 

6) шостий період («сучасний» – від початку існування незалежної 

України (1991 р.) дотепер) – характеризується повільними темпами розвитку 

«ювелірної» галузі, високим рівнем тіньового обігу дорогоцінних копалин та 

виробів з них, пошуком оптимальної моделі публічного адміністрування та 
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правового забезпечення розвитку галузі, недосконалістю галузевого 

законодавства тощо. 

 

 

1.3. Поняття, мета, завдання, функції та принципи 

адміністративно-правового забезпечення обігу дорогоцінних металів і 

дорогоцінного каміння 

 

Багаторічна світова практика свідчить про те, що нормальне 

функціонування ринку дорогоцінних металів та каміння залежить від 

дотримання багатьох умов, серед яких надважливе значення має його 

адміністративно-правове забезпечення.  

Загалом, поняття «адміністративно-правове забезпечення», його 

складові елементи - «забезпечення», «правове забезпечення» як правові 

категорії широко використовується у юридичній літературі, однак на 

сьогодні не вироблено загальноприйнятого підходу до визначення змісту 

таких термінів. 

Довідкова література визначає термін «забезпечити» як створити 

надійні умови для здійснення чого-небудь; гарантувати щось; захищати, 

охороняти кого-, що-небудь від небезпеки [26, с. 281]. 

Аналіз юридичної літератури, поряд з викладеним, також свідчить і про 

відсутність загальноприйнятого підходу до визначення терміну 

«адміністративно-правове забезпечення». Так, на думку К.В. Степаненка, 

адміністративно-правове забезпечення прав і свобод громадян України слід 

розглядати як систему їх гарантування з боку органів державної влади, яка 

функціонує у правовому режимі і до якої входять такі елементи, як 

компетенція, охорона, захист, а також створення необхідних умов для 

реальної реалізації людиною та громадянином своїх прав і свобод за 

допомогою адміністративних засобів [181, с. 173-174]. 

У свою чергу Колесніков Є.Є. надає узагальнююче розуміння поняття 
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«адміністративно-правове забезпечення, як здійснюваного державою за 

допомогою спеціального механізму упорядкування суспільних відносин, їх 

юридичне закріплення, охорона, реалізація і розвиток [65]. 

Сутність адміністративно-правового забезпечення певної сфери 

суспільних відносин полягає у встановленні і забезпеченні державою 

загальних правил поведінки (діяльності) суб’єктів суспільних відносин і 

корегуванні їх залежно від умов, у всебічному контролі виконання вимог, що 

містяться в нормах права, які регулюють ті чи інші суспільні відносини; у 

координації і встановленні загального напряму діяльності учасників 

відповідних відносин; у всебічному захисті їхніх законних інтересів і прав; у 

визначенні і нормативному закріпленні пріоритетів у державній політиці, що 

проводиться в певній сфері тощо. Під його впливом управлінські процеси 

відбуваються у заданому напрямі та відповідно до встановленої програми 

[19, с. 116]. 

Іншими словами адміністративно-правове забезпечення є одним із 

основних засобів державного впливу на суспільні відносини з метою їх 

упорядкування в інтересах людини, суспільства і держави. 

З урахуванням особливих рис адміністративного-правового 

забезпечення, а також виходячи з тих позицій, що його зміст 

характеризується наявністю специфічного об’єкта, предмета, методів впливу 

на суспільні відносини з метою їх врегулювання та упорядкування, можна 

дійти висновку, що адміністративно-правове забезпечення обігу 

дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння – це сукупність заходів 

правотворчого, правозастосовного та контрольно-наглядового характеру, 

здійснювані 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 
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примусових заходів до їх порушників. 

Визначення адміністративно-правового забезпечення обігу 

дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння дає можливість окреслити 

його предмет, який у наукових джерелах розглядають як: 1) визначальний 

критерій системи права, головна об’єктивна підстава для розподілу правових 

норм за галузями права [173, с. 241]; 2) сфера, на яку поширюється право, 

матеріальний критерій розподілу права на структурні елементи – інститути, 

галузі, підгалузі. Він відповідає на питання, що регулюється правом [200, с. 

160]; 3) різноманітні суспільні відносини, які об’єктивно, за своєю природою 

можуть «піддаватися» нормативно-організаційному впливу і в даних 

соціально-політичних умовах потребують такого впливу, що здійснюється за 

допомогою юридичних норм, усіх інших юридичних засобів, які утворюють 

механізм правового регулювання [5, с. 292]; 4) сукупність правових відносин, 

які складаються в сфері публічного управління [67, с.35]; 5) суспільні 

відносини, які виникають під час здійснення державного управління [60, с. 

6]; 6) систему однорідних суспільних відносин регулятивного та охоронного, 

матеріального і процесуального характеру, в яких реалізуються права, 

свободи і обов’язки учасників владно-управлінської діяльності або 

адміністративно-правового захисту [76, с. 13–14]. 

Предмет адміністративного права звичайно має більш широку сферу 

дії, а відтак включає відносини, пов’язані з: а) діяльністю органів виконавчої 

влади; б) внутрішньо організаційною діяльністю державних органів, 

підприємств, установ, організацій; в) управлінською діяльністю органів 

місцевого самоврядування; г) здійсненням недержавними суб’єктами 

делегованих повноважень органів виконавчої влади; ґ) здійсненням 

правосуддя у формі адміністративного судочинства [20, с. 25–26].  

Багатогранність предмета адміністративного права не дозволяє 

погодитися з думкою О.М. Маліченко, яка до предмета адміністративно-

правового регулювання сфери обігу дорогоцінних металів і дорогоцінного 

каміння відносить: коло суспільних відносин між державними органами та 
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громадянами, фізичними особами підприємцями, іншими суб’єктами 

підприємницької діяльності, які мають бажання отримати ліцензію та 

здійснити клеймування виробів, відповідно до чинного законодавства [86, с. 

25-26]. Іншими словами, до предмета адміністративно-правового 

регулювання сфери обігу дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння 

вчена відносить лише суспільні відносини з приводу отримання ліцензії, 

здійснення клеймування виробів, надання публічною адміністрацією послуг 

зазначеному колу суб’єктів, і взагалі залишає поза увагою відносини, 

спрямовані на охорону інтересів держави і суспільства в сфері обігу 

дорогоцінних мінералів, а саме в частині: 

– запобігання незаконному видобутку дорогоцінних металів і 

дорогоцінного каміння; 

– поповнення золотого запасу країни і державних фондів дорогоцінних 

металів і каміння; 

– забезпечення прав споживачів на належну якість виробів з них; 

– випробування і клеймування ювелірних та побутових виробів з 

дорогоцінних металів і каміння, а також їх експертизи; 

– здійснення державного контролю за суб’єктами господарювання на 

стадії видобутку, виробництва та виготовлення дорогоцінних металів і 

дорогоцінного каміння, а також зберігання цінностей, що знаходяться у 

державній власності. 

Отже, предмет адміністративно-правового забезпечення обігу 

дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння складає сукупність суспільних 

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

здійснення операцій із зазначеними цінностями, здійснення контролю за 

дотриманням встановлених правил, норм і стандартів у вказаній сфері та 

застосування примусових заходів до їх порушників.  

Регулювання інших правовідносин, на наш погляд, є надлишковим і 

веде до посилення адміністративного тиску на галузь і, як наслідок, до 

зниження її конкурентоспроможності як на вітчизняному, так і на світовому 
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ринку. Проте діючий Закон України «Про державне регулювання видобутку, 

виробництва і використання дорогоцінних металів …» припускає надмірне 

регулювання обігу дорогоцінних копалин, що не відповідає цілям, 

встановленим ст. 64 Конституції України, а саме передбачає:  

− наявність державного регулювання та контролю за обігом 

дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння після афінажу і виконання 

зобов’язань перед державою за поповнення золотого запасу та державних 

фондів дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння; 

− державне регулювання обліку, транспортування та охорони 

дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, які не перебувають у 

державній власності; 

− обмеження обігу брухту і відходів дорогоцінних металів і 

дорогоцінного каміння (у вигляді обов’язкової передачі на афінаж і заборони 

на використання у виробництві та здійснення з ними угод до афінажу). 

Важливу роль у юридичному опануванні адміністративно-правового 

забезпечення обігу дорогоцінних металів і каміння займає мета, яку 

переслідують суб’єкти такого забезпечення.  

Необхідність (мета) адміністративно-правового забезпечення обігу 

дорогоцінних металів і каміння пояснюється багатьма причинами. 

Найбільший збиток суспільству завдає незаконне підприємництво, серед 

яких значний відсоток тіньового сектору становить як раз обіг таких 

предметів. Наприклад, у 2010 році тіньовий ринок золота перевищував 

легальний у 2-3 рази за інформацією з виявлення лише однієї злочинної 

схеми «дорогоцінного» бізнесу [98].  

Як справедливо відзначають експерти, в криміногенній ситуації, що 

склалася в країні, більшу актуальність набуває боротьба з незаконним обігом 

дорогоцінних металів і каміння, що є однією з основних складових «тіньової 

економіки». В даний час незаконний обіг дорогоцінних металів і каміння 

займає одне з домінуючих місць у кримінальному бізнесі країни і його частка 

становить не менше 20% [77, с. 3; 50, с. 282]. 
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З розвитком останнім часом ринку банківських металів динамічно 

зростає і ринок брухту дорогоцінних металів. За оцінками експертів, на 

вторинну переробку щорічно потрапляє 30 т. золота, що в грошовому 

вираженні складає приблизно 0,5 млрд. $. Основними гравцями на цьому 

ринку поряд з ломбардами є легальні і нелегальні скупки золота. При цьому 

левова частка ринку перебуває в тіні [196]. 

Таким чином, за умов жорсткого або дуже слабкого державного 

регулювання обігу дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння чи 

створення «вакууму управління» наноситься відчутна шкода економічним 

інтересам держави, а споживачі отримують ювелірні вироби сумнівної 

якості, що підриває їхню довіру до ювелірної галузі України, адже вироби із 

таких мінералів є досить специфічним товаром, що пов’язано із складністю 

визначення їх якості безпосередньо споживачем. 

Крім того, золотодобувна промисловість є потенційно небезпечною в 

екологічному відношенні. Саме так оцінюється екологами видобуток та 

переробка золотоносної руди ціанідними технологіями, тобто за допомогою 

важких металів, вкрай токсичних і небезпечних речовин. Фактично, 

обмеження на використання такого методу видобутку золота у Карпатському 

регіоні були встановлені урядом України після ратифікації у 2004 році 

Рамкової Конвенції «Про охорону та сталий розвиток Карпат» [155], 

мінерально-сировинні ресурси, якого мають значний економічний потенціал 

навіть в масштабах країни. Стратегічним для України є Мужіївське 

золоторудне родовище, у Берегівському районі – єдине в Україні, де 

видобувають золото. 

Як відзначають фахівці-екологи, навіть непрацюючий рудник, якщо за 

ним не стежити, шкодить навколишньому середовищу. Після того, як 

Мужіївський рудник перестав працювати, на поверхні залишилося 150 тисяч 

тонн відвалів – вилученої з під землі гірської породи. Крім золота, вона 

містить велику кількість важких металів [89]. У цьому випадку необхідно не 

лише встановлювати, але й контролювати єдині норми, стандарти і правила в 
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галузі охорони навколишнього середовища при видобутку та переробці 

дорогоцінних металів. Водночас однією з важливих проблем залишається 

запровадження новітніх технологій, інноваційних розробок та сучасного 

обладнання для виконання видобувних робіт та обробки дорогоцінних 

металів, у тому числі за результатами наукових досліджень. Без 

безпосередньої участі державних органів ці проблеми вирішити неможливо. 

Зазначимо, також, що золото, срібло та метали платинової групи 

відносяться до унікальних корисних копалини загальнодержавного значення, 

що мають певну фіксовану ціну. Крім того, галузь виступає складовою 

частиною формування дохідної частини державного бюджету за рахунок 

відрахування податків і обов’язкових платежів. Пріоритетність галузі для 

держави визначає також потреба у забезпеченості дорогоцінними металами 

інших галузей промисловості таких, як, електронна, машинобудівна, 

медична, ювелірне виробництво тощо.  

Отже, мета адміністративно-правового забезпечення обігу 

дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, конкретизується в завданнях, 

серед яких зазначимо наступні: 

– створення сприятливих умов для здорової конкуренції і розвитку 

підприємництва; 

– необхідність захисту навколишнього середовища, розроблення та 

дотримання екологічних норм, встановлених у сфері обігу дорогоцінних 

металів і дорогоцінного каміння;  

– регулювання ринку дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння; 

– задоволення всіх споживачів якісними ювелірними та побутовими 

виробами з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння; 

– забезпечення за рахунок високої ліквідності дорогоцінних металів і 

дорогоцінного каміння виробничих, фінансових, наукових, соціально-

культурних та інвестиційних потреб України; 

– стимулювання видобутку і виробництва дорогоцінних металів і 

дорогоцінних каменів, їх раціонального використання з метою соціально – 
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економічного розвитку країни та суб’єктів господарювання (з урахуванням 

особливих властивостей притаманних дорогоцінним металам і 

дорогоцінному камінню); 

– забезпечення стабільності держави, її міжнародного авторитету. 

Зазначені категорії знаходяться в тісному зв’язку, адже досягнення 

мети адміністративно-правового забезпечення обігу дорогоцінних металів і 

дорогоцінного каміння можливе лише через постановку відповідних завдань. 

За таких обставин, узагальнюючою метою адміністративно-правового 

забезпечення обігу дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння є 

упорядкування, регулювання, охорона, реалізація і розвиток 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. 

Допомогти розкрити сутність адміністративно-правового забезпечення 

обігу дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння безумовно може 

характеристика його функцій. Оскільки суть управління полягає в досягненні 

мети, то функції є не тільки необхідним, але й вирішальним моментом 

управлінської діяльності [14, с. 13]. 

У правничих дослідженнях зустрічаються різні погляди на сутність 

функцій управління (регулювання, забезпечення, адміністрування), зокрема 

їх визначають як: 1) типовий вид взаємодії між суб’єктами і об’єктами (Д.М. 

Бахрах) [16, с. 63]; 2) реальний, силовий, цілеспрямований та регулюючий 

вплив на кероване явище (Г.В. Атаманчук) [11, с. 120]; 3) операції, дії 

суб’єкта, що відповідають послідовним стадіям циклу, а їх сукупність 

складає зміст процесу (В.Г. Афанасьєв) [12, с. 207]; 4) основні напрямки 

діяльності державних органів для виконання завдань державного управління 

(С.В. Ківалов, Л.P. Біла) [57, с. 31]; 5) відокремлену частину адміністративно-

правового регулювання, якій властива певна єдність змісту і яка 

здійснюється на основі закону спеціально створеними органами виконавчої 
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влади за допомогою спеціальних методів для втілення у життя завдань 

правового регулювання (О.Б. Німко) [100, с. 49]; 6) роль, яку виконує суб’єкт 

управління при реалізації завдань як усієї системи в цілому, так і окремих її 

елементів (О.М. Бандурка) [14, с.15].  

Дискусійним серед науковців залишається також питання класифікації 

функцій адміністративно-правового регулювання. Найбільш поширеним у 

науковій юридичній літературі є поділ функцій на: загальні та особливі [100, 

с. 263; 16, с. 65-67], загальні, спеціальні і допоміжні [57, с. 31; 71, с. 157; 63, 

с. 145]. 

Розглядаючи функції та відзначаючи специфіку кожної загальної 

функції, її структурну відособленість, Д.М. Бахрах розрізняє три групи 

функцій за їх змістом: 

– функції орієнтування системи: прогнозування, планування, 

нормативне регулювання, методичне керівництво; 

– функції забезпечення системи: кадрова, матеріально-технічного 

забезпечення, фінансування, організаційно-структурного забезпечення, 

інформаційного забезпечення; 

– функції оперативного управління системою: безпосереднього 

регулювання діяльності, обліку, контролю, оцінки (всієї роботи, окремих 

працівників, виконання конкретних завдань тощо) [15, с. 81-82]. Схожі загальні 

функції, не структуруючи за групами, виділяє М.А. Лапіна [78, с. 17-18]. 

Допоміжні функції сприяють процесам реалізації загальних функцій. До 

них вчені відносять: стратегічне та поточне планування; фінансування, 

стимулювання, кадрове забезпечення, керування, діагностування та ін. [57, с. 31]. 

У науковій літературі зустрічаються також інші класифікації функцій 

адміністративно-правового регулювання, наприклад, деякі вчені розрізняють 

функції-операції (відповідають конкретним стадіям циклу, здійснюються 

будь-яким суб’єктом до будь-якого об’єкту) та функції-завдання (є 

конкретними) [186, с. 138]; об’єктні (територіальні, галузеві, реляційні 

(соціально-просторові), еволюційні соціально-часові) та технологічні, що 
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поділяються на операціональні (методичні) та стадіальні (циклічні) [75, с. 

175]; 

Чинне законодавство прямо не визначає функцій адміністративно-

правового забезпечення обігу дорогоцінних металів та каміння, проте 

Законом України «Про державне регулювання видобутку, виробництва і 

використання дорогоцінних металів …» у ч. 1 статті 3 позначено, що до 

функцій управління органів виконавчої влади України у зазначеній сфері 

належать:  

розроблення і проведення єдиної державної політики видобутку, 

виробництва, використання та зберігання дорогоцінних металів і 

дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та 

напівдорогоцінного каміння;  

закупівля дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, 

дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного 

каміння в Державний фонд дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння 

України;  

формування і використання Державного фонду дорогоцінних металів і 

дорогоцінного каміння України та оперативного резерву золота;  

державний контроль за видобутком, виробництвом, зберіганням, 

використанням дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного 

каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, їх відходів 

та брухту;  

випробування, аналіз та клеймування державним пробірним клеймом 

ювелірних та побутових виробів із дорогоцінних металів [124].  

Аналіз чинного законодавства, положень означеного вище закону та 

практики його реалізації дозволяє визначити такі функції адміністративно-

правового забезпечення обігу дорогоцінних металів та каміння: планування, 

прогнозування, правового забезпечення, обліку, координації, а також 

організаційну, інформаційно-аналітичну, розподільчу, комунікативну та 

контрольну функції. 
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Однією з важливих функцій адміністративно-правового забезпечення 

обігу дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння є функція планування, 

яка є основою для прийняття управлінських рішень та передбачає 

формування практичних дій уповноважених суб’єктів. Правове закріплення 

дана функція знаходить в організаційних актах, що приймаються на підставі 

відповідних законодавчих актів, які регулюють обіг вказаних корисних 

копалин та виробів з них. Так, функція планування має місце, наприклад, у 

затверджених планах Мінфіну, як провідного суб’єкта регулювання та 

контролю обігу дорогоцінних металів та каміння в Україні; у планах роботи 

казених підприємств пробірного контролю, Державного гемологічного 

центру України, Державної служби геології та надр України тощо. 

Функція прогнозування має на меті науково-обґрунтоване передбачення 

майбутнього стану відповідних явищ та подій. У зв’язку з цим мова йде про 

визначення пропозиції щодо здійснення конкретного виду діяльності, що 

формується під кутом наукового аналізу. За таких обставин явище чи 

проблема починає вивчатися, не чекаючи її розвитку в тому числі 

негативного. 

Отже, прогностична функція адміністративно-правового забезпечення 

обігу дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння полягає у науково-

обґрунтованому передбаченні відповідними суб’єктами певного розвитку 

подій у майбутньому. Тому, прогнозування в досліджуваній галузі, на наш 

погляд, повинно відповідати низці положень: 

– безперервність процесу прогнозування адміністративно-правового 

забезпечення обігу дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння; 

– наявність мети прогнозування того чи іншого явища чи події; 

– чітко сформульовані завдання; 

– проблемність адміністративного прогнозування; 

– практична цінність прогнозування. 

Особливість організаційної функції, полягає в тому, що це єдина 

функція, яка забезпечує взаємозв’язок та ефективність усіх інших функцій 
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управління. Ця функція має на меті сформувати керуючі та керовані системи, 

а також зв’язки й відносини між ними [20, с. 127]. Організаційна функція 

передбачає створення та реорганізацію органів управління, їх кадрове 

формування, розподіл обов’язків, розроблення положень про органи 

управління, тощо. Прикладом може стати Указ Президента України від 15 

жовтня 1993 року «Про організаційне забезпечення розвитку 

золотовидобувної галузі, виробництва і використання рідкісних металів та 

дорогоцінного каміння», яким було схвалено подану Кабінетом Міністрів 

України концепцію державної програми «Рідкісні, дорогоцінні метали та 

алмази України», утворено Державний комітет України по рідкісних, 

дорогоцінних металах та дорогоцінному камінню, призначено голову цього 

комітету, ліквідовано українську державну компанію «Діаманти України» 

тощо [150]. 

Одним із напрямків адміністративно-правового впливу є також функція 

правового забезпечення. Так, Мінфін, як центральний орган виконавчої 

влади, що забезпечує формування державної фінансової політики, розробляє 

і приймає  нормативно-правові акти, що регулюють відносини у сфері 

виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, 

дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного 

каміння [138]. 

Сутність розподільчої функції полягає у тому, що саме завдяки їй 

держава забезпечує оптимальний розподіл дорогоцінних металів і 

дорогоцінного каміння, адже цінність і невідновлювальність цих природних 

мінеральних ресурсів, зумовлює необхідність їх раціонального та 

ощадливого використання. 

Функція координації є важливою функцією процесу адміністративно-

правового забезпечення, адже забезпечує, по-перше, його єдність та 

безперервність, по-друге, взаємозв’язок усіх функцій. Саме завдяки цій 

функції надається узгодженість дій уповноважених суб’єктів 

адміністративно-правового забезпечення між собою. Об’єктом функції 
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координації є як управляюча система, так і система якою управляють. 

Координація робіт здійснюється в першу чергу центральним органом 

виконавчої влади – Мінфіном, а в частині, що стосується сировини і виробів 

із дорогоцінного (напівдорогоцінного) каміння, Державним гемологічним 

центром України.  

Прикладом може також слугувати положення статті 16 Закону України 

«Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання 

дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з 

ними», де зазначено, що центральний орган виконавчої влади, що забезпечує 

формування державної фінансової політики, у межах своєї компетенції 

здійснює міжгалузеву координацію діяльності суб'єктів видобутку, 

виробництва, переробки та реалізації дорогоцінних металів і дорогоцінного 

каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та 

напівдорогоцінного каміння [124]. 

Функція координації в певній мірі пов’язана з комунікативною 

функцією. Так, Мінфін, відповідно до покладених на нього завдань, 

співпрацює з інститутами громадянського суспільства, забезпечує участь 

громадськості в реалізації державної політики у сфері державного пробірного 

контролю; забезпечує у межах своїх повноважень співробітництво з 

Міжнародною асоціацією пробірних служб і Постійним комітетом 

Міжнародної конвенції з контролю та клеймування виробів з дорогоцінних 

металів і дорогоцінного каміння, а також з іншими міжнародними 

організаціями у сфері пробірного контролю. В той час Державний 

гемологічний центр України популяризує досягнення вітчизняної 

гомологічної науки в Україні та за її межами. 

Невід’ємним елементом адміністративно-правового забезпечення обігу 

дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння є контрольна функція, яка 

полягає у здійсненні державного контролю за додержанням стандартів, норм 

і правил та притягнення винних осіб до відповідальності за їх порушення. 

Функція обліку є невід’ємним елементом ефективності контрольної 
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функції адміністративно-правового забезпечення обігу дорогоцінних металів 

і дорогоцінного каміння. Вона передбачає збирання, аналіз, опрацювання, 

використання та зберігання відомостей, що мають відношення до галузі 

промисловості дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння. 

Зміст інформаційно-аналітичної функції полягає в тому, що вона 

передбачає надання максимальної за обсягами інформації суб’єктам сфери 

обігу дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння. У якості приклада 

можна навести такі функції, як організація Мінфіном наукової, науково-

технічної, інвестиційної, інформаційної, видавничої діяльності, сприяння 

створенню і впровадженню сучасних інформаційних технологій та 

комп’ютерних мереж у сфері державного пробірного контролю та надання 

Державним гемологічним центром України інформації і консультування з 

питань потенційних можливостей виробників; збирання та офіційне 

оприлюднення інформації про вартісні показники щодо природного і 

штучного каміння; збирання та обробка інформації, а також розробка 

технології щодо обробки всіх видів даних про дорогоцінне каміння, 

дорогоцінне каміння органогенного утворення, напівдорогоцінне та 

декоративне каміння та умови його раціонального використання і продажу, 

тощо. 

Акумулюючи визначене, можна дійти висновку, що функції 

адміністративно-правового забезпечення обігу дорогоцінних металів і 

дорогоцінного каміння характеризуються: 

– взаємопов’язаністю з урахуванням єдності їх внутрішнього змісту; 

– спрямованістю на досягнення певних завдань та мети забезпечення; 

– мають реальний, силовий та цілеспрямований характер; 

– підпорядковані вирішенню конкретних завдань. 

Отже, функції адміністративно-правового забезпечення обігу 

дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння є зовнішнім проявом 

властивостей суб’єктів такого забезпечення, який характеризується 

самостійністю, цілеспрямованістю та регулюючим впливом, здійснюється 
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специфічними методами залежно від певного об’єкта забезпечення з метою 

досягнення певних результатів в мінерально-сировинній галузі.  

Адміністративно-правове забезпечення обігу дорогоцінних металів і 

дорогоцінного каміння, як і будь-яка інша діяльність, також будується на 

певних принципах. Власне термін «принцип» походить від латинського слова 

principium – основна, начало.  

В етимологічному розумінні слово «принцип» означає основне, вихідне 

положення якоїсь теорії, вчення, науки тощо; керуюча ідея, основне правило 

діяльності якого-небудь механізму, приладу, установки [174, с. 400].  

Принципи в системі забезпечення обігу дорогоцінних металів та 

каміння мають велике значення, оскільки їх застосування «дозволяє обрати 

найбільш оптимальні варіанти структури та функціонування органів, 

раціонально розподіляти компетенцію між суб’єктами діяльності, усувати 

паралелізм та дублювання функцій» [2 , с. 47]. 

Взагалі принципи у правовій літературі визначають як: 1) законодавчі 

відправні засади, ідеї, положення, які виступають базисом формування, 

організації та функціонування органів публічної влади [43, с. 53]; 2) як 

здійснення регулюючого впливу [111, с. 12]; 3) загальні керуючі, вихідні 

положення, які визначають найсуттєвіші сторони певного виду державної 

діяльності [13, с. 51]; 4) основоположні ідеї, наукові положення даного виду 

державної діяльності [57, с. 165]. 

Проведений аналіз праць вчених-адміністративістів дає змогу 

стверджувати, що найбільш поширеною є класифікація принципів 

адміністративно-правового забезпечення, в основу якої покладено поділ 

принципів на: конституційні (представлені принципами законності, 

пріоритету прав та свобод людини і громадянина, гуманізму, демократизму 

нормотворчості і реалізації суб’єктивних прав), а також організаційно-

функціональні (зокрема, відкритості та прозорості, підзвітності і 

підконтрольності державних органів, ефективності та неупередженості [18, 

с. 157-160]. 
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Деякі вчені пропонують й інші групи принципів, розмежовуючи їх на: 

загальні принципи організації суспільства і чисто правові [81, c. 111]; 

організаційно-політичні, організаційно-технічні принципи побудови апарату 

управління, організаційно-технічні принципи діяльності апарату державного 

управління [85, с. 67-68]; суспільно-політичні, структурні та принципи 

державно-регулюючої діяльності [99, с. 51-52]; загальносоціальні і 

спеціально-юридичні [6, с. 262] тощо. 

Виходячи з вищевикладеного, можна констатувати, що принципи 

адміністративно-правового забезпечення обігу дорогоцінних металів і 

дорогоцінного каміння – це основоположні ідеї, на підставі яких 

здійснюється ця діяльність.  

Цікавим є той факт, що у преамбулі Закону України «Про державне 

регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних 

металів …» вказано те, що цей закон визначає правові основи і принципи 

державного регулювання видобутку, виробництва, використання, зберігання 

дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контролю за операціями з 

ними. Однак надалі в тексті про принципи такого регулювання не має 

жодного слова. Тому пропонуємо доповнити названий закон статтею 3-2 

«Принципи державного регулювання видобутку, виробництва і використання 

дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння», яку викласти в такій 

редакції: 

«Державне регулювання видобутку, виробництва і використання 

дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння здійснюється на основі 

дотримання таких основних принципів:  

1) пріоритету дотримання законності всіма суб’єктами обігу 

корисних копалин та виробів з них;  

2) раціонального використання природних ресурсів дорогоцінних 

металів і дорогоцінного каміння та стабільного забезпечення ними потреб 

національної економіки; 

3) використання екологічно раціональних технологій видобування, 
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виробництва, переробки, афінажу та рекуперації дорогоцінних металів та 

каміння; 

4) цілеспрямованості на регулювання, охорону, реалізацію і розвиток 

суспільних відносин, що виникають під час обігу дорогоцінних металів та 

каміння;  

5) ефективного використання дорогоцінних металів, дорогоцінного 

каміння та виробів з них; 

6) інформаційного, наукового, технічного, матеріального і кадрового 

забезпечення обігу дорогоцінних металів і каміння;  

7) гласності, повноти і достовірності інформації про стан розвитку 

мінерально-сировинної бази, видобутку дорогоцінних корисних копалин, обігу 

виробів з них;  

8) наукової обґрунтованості, системності і комплексності підходу до 

регулювання обігу дорогоцінних металів та каміння;  

9) пріоритету безпеки під час видобування, виробництва, переробки, 

афінажу та рекуперації дорогоцінних металів та каміння; 

10) захисту прав споживачів виробів з дорогоцінних металів і 

дорогоцінного каміння; 

11) невідворотності відповідальності за порушення правил обігу 

дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та виробів з них». 

Отже, проведене дослідження вказує на наявність функціонування 

складної та дієвої системи адміністративно-правового забезпечення обігу 

дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, основу якої складає її 

предмет, мета, завдання, функції та принципи. Виокремлення цих головних 

положень у досліджуваній сфері має стати основою для подальшого 

наукового дослідження відповідної проблематики, а також під час 

нормотворчої діяльності щодо розробки та прийняття нормативно-правових 

актів з питань вдосконалення правового забезпечення обігу дорогоцінних 

металів і дорогоцінного каміння в Україні. 
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Висновки до розділу 1 

 

Узагальнюючи теоретико-методологічні засади обігу дорогоцінних 

металів і дорогоцінного каміння, можна зробити такі висновки: 

1. Відсутність законодавчого визначення обігу дорогоцінних металів та 

каміння дозволило окреслити його складові елементи, серед яких дії, 

пов’язані з: 1) виникненням та 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 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 
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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.) 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. Предмет адміністративно-правового забезпечення обігу 

дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння складає сукупність суспільних 

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

здійснення операцій із зазначеними цінностями, здійснення контролю за 

дотриманням встановлених правил, норм і стандартів у вказаній сфері та 

застосування примусових заходів до їх порушників. 

6. Метою адміністративно-правового забезпечення обігу дорогоцінних 

металів і дорогоцінного каміння є упорядкування, регулювання, охорона, 

реалізація і розвиток 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. 

7. Мета адміністративно-правового забезпечення обігу дорогоцінних 



77 

металів і дорогоцінного каміння, конкретизується в завданнях, серед яких 

виділено: – створення сприятливих умов для здорової конкуренції і розвитку 

підприємництва; – необхідність захисту навколишнього середовища, 

розроблення та дотримання екологічних норм, встановлених у сфері обігу 

дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння; – регулювання ринку 

дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння; – задоволення всіх 

споживачів якісними ювелірними та побутовими виробами з дорогоцінних 

металів і дорогоцінного каміння; – забезпечення за рахунок високої 

ліквідності дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння виробничих, 

фінансових, наукових, соціально-культурних та інвестиційних потреб 

України; – стимулювання видобутку і виробництва дорогоцінних металів і 

дорогоцінних каменів, їх раціонального використання з метою соціально-

економічного розвитку країни та суб’єктів господарювання (з урахуванням 

особливих властивостей притаманних дорогоцінним металам і 

дорогоцінному камінню); – забезпечення стабільності держави, її 

міжнародного авторитету. 
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Розділ 2 

МЕХАНІЗМ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ОБІГУ ДОРОГОЦІННИХ МЕТАЛІВ І ДОРОГОЦІННОГО КАМІННЯ 

 

 

2.1. Нормативно-правові засади обігу дорогоцінних металів і 

дорогоцінного каміння 

 

Основним засобом забезпечення належного обігу дорогоцінних металів 

і дорогоцінного каміння безумовно є його правова регламентація, яка полягає 

у встановленні загальних правил (моделі) поведінки в певних ситуаціях, 

пов’язаних із їх видобутком, виробництвом, використанням, здійсненням 

операцій із зазначеними цінностями в частині придбання, реалізації, 

дарування, успадкування, нагородження, приймання-передачі під заставу, 

надання послуг з виготовлення ювелірних виробів, надходження до місць 

зберігання фондів і запасів, експонування таких предметів, зміною вмісту або 

фізичного стану (афінаж, рекуперація тощо), ввезенням на та вивезенням з 

території України і т.ін. 

Саме нормативно-правова база державного регулювання ювелірної 

промисловості є основною частиною регулювання її діяльності, тим базисом, 

що її визначає [168, с. 41]. Навпаки, відсутність налагодженої, дієвої 

нормативно-правової основи обігу дорогоцінних металів і дорогоцінного 

каміння негативно впливає на розвиток галузі, стійкість фінансової системи 

та, відповідно, економіки в цілому, регулятивні й інші потреби, що мають 

загальноекономічне значення, якість та безпечність ювелірних виробів, 

захист прав споживачів, забезпечення рівноваги інтересів держави та 

суб’єктів господарювання, рівний захист державою усіх суб’єктів 

господарювання, конкурентоспроможність галузі на світовому ринку тощо. 

Наразі нормативно-правове регулювання ювелірної сфери в Україні 

знаходиться на етапі формування і має цілий ряд прогалин, до яких вчені 
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відносять: складні процеси у системі оподаткування, відсутність технічних 

норм та стандартів якості ювелірних виробів, які б регламентували не лише 

кількість дорогоцінного металу та його пробу, а й якість та місткість 

лігатурних домішок, покриття і т.п. [169].  

Отже, недостатня систематизованість «ювелірного» законодавства, 

наявність у ньому прогалин і суперечностей, застарілих норм і 

неоднозначних формулювань породжує труднощі у правозастосуванні та 

актуалізує проблему його вдосконалення. 

Правове регулювання обігу дорогоцінних металів та каміння є 

важливим напрямом діяльності держави у фінансовій сфері. Головними 

завданнями такого регулювання в Україні є: 

а) забезпечення чіткого розмежування повноважень і відповідальності в 

сфері обігу дорогоцінних металів та каміння між органами держави; 

б) забезпечення оперативності регулювання і контролю обігу таких 

предметів в країні; 

в) забезпечення за рахунок високої ліквідності дорогоцінних металів і 

дорогоцінного каміння виробничих, фінансових, наукових, соціально-

культурних та інвестиційних потреб України; 

г) задоволення всіх споживачів якісними ювелірними та побутовими 

виробами з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння тощо. 

Як зазначає Ю.О. Тітова, нормативні засади обігу дорогоцінних металів 

і дорогоцінного каміння складає значна кількість правових актів, які умовно 

можна поділити на дві групи: 

− регулюють відносини, що виникають під час обігу дорогоцінних 

металів та каміння; 

− визначають правові основи державного контролю за обігом цих 

предметів [185, с. 237]. 

Однак дослідниця залишає поза увагою також нормативно-правові 

акти, що визначають правовий статус суб’єктів обігу дорогоцінних металів та 

каміння, особливості застосування примусових заходів, в тому числі 
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адміністративної відповідальності, до порушників чинного законодавства, 

тощо. 

Ю.О. Тітова також акцентує увагу на тому, що в Україні фактично 

існує три сегменти адміністративно-правового регулювання обігу 

дорогоцінних металів та каміння впорядкованих відповідними нормами 

права: норми права, що регулюють сектор ювелірних і побутових виробів – в 

першу чергу покликаний обслуговувати потреби фізичних та юридичних 

осіб, норми права, що впорядковують сектор банківських металів – поєднує 

інтереси всіх субʼєктів обігу дорогоцінних металів та норми права, що 

регулюють сектор «державних потреб», має на меті забезпечення 

загальнодержавних інтересів [185, с. 237]. 

На нашу думку, не слід враховувати лише галузевий компонент в 

регламентації відносин обігу дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та 

виробів з них, адже він є доволі теоретичним. Всі джерела правового 

регулювання в цій сфері, як слушно вважають деякі вчені, доцільно 

побудувати за юридичною силою нормативно-правових актів незалежно від 

предмета їх регламентації [82, с. 27]. Тому частіше в юридичних 

дослідженнях галузевої спрямованості простежується загальна 

характеристика низки нормативних документів, очолюваних Конституцією 

України, кодифікованими актами, іншими законами та підзаконними 

нормативно-правовими актами тощо. 

Отже, основу чинного законодавства складає Конституція України, яка 

має найвищу юридичну силу, закріплює і регулює найважливіші сторони 

життя суспільства і держави. Насамперед, Конституцією України (ст. 13) 

закріплено те, що земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні 

ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її 

континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є 

об’єктами права власності Українського народу. Від імені Українського 

народу права власника здійснюють органи державної влади та органи 

місцевого самоврядування в межах, визначених Конституцією. При цьому 
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кожний громадянин має право користуватися природними об'єктами права 

власності народу відповідно до закону, а держава забезпечує захист прав усіх 

суб'єктів права власності і господарювання. Статтею 42 Конституції України 

також проголошено право кожного на підприємницьку діяльність, яка не 

заборонена законом. Більше того, держава захищає права споживачів, 

здійснює контроль за якістю і безпечністю продукції та усіх видів послуг і 

робіт, сприяє діяльності громадських організацій споживачів. 

Зазначені положення знайшли свою реалізацію в законах України та 

інших нормативно-правових актах, прийнятих відповідно до них. Безумовно, 

ключове місце серед інших нормативно-правових актів, що регулюють 

відносини в «ювелірній» галузі, займає Закон України «Про державне 

регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів 

…», який визначає правові основи і принципи державного регулювання 

видобутку, виробництва, використання, зберігання дорогоцінних металів і 

дорогоцінного каміння та контролю за операціями з ними [124]. 

Названий правовий акт практично ліквідував державну монополію на 

володіння, ввезення й вивезення дорогоцінних металів та операції з ними, а 

суб’єктам господарювання, фізичним особам надано право набувати у 

власність дорогоцінні метали у зливках та виробах, ввозити їх на та вивозити 

з України. Водночас, нормативно встановлено суворі правила обліку й 

звітності видобутку, переробки, переміщення дорогоцінних металів, 

дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та 

напівдорогоцінного каміння, ювелірних виробів з них та операцій з ними.  

Значна кількість норм названого закону має бланкетний характер, адже 

у багатьох статтях містяться положення, які фактично відсилають до іншого 

правового акту. Зазначимо, що понад 100 нормативних документів, які 

безпосередньо мають вплив на обіг дорогоцінних металів і дорогоцінного 

каміння, видано у його розвиток. 

Наприклад, до сфери регулювання Закону України «Про державне 

регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів 
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…» не увійшли положення щодо: повноважень органів державної влади та їх 

розмежування; суб’єктів обігу дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння 

та їх адміністративно-правового статусу; основних видів і форм державного 

контролю у сфері обігу дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, 

механізму його здійснення; особливостей здійснення контролю за 

геологічним вивченням і розвідкою родовищ дорогоцінних металів і 

дорогоцінного каміння тощо [185, с. 237-261]. 

Закон України «Про державне регулювання видобутку, виробництва і 

використання дорогоцінних металів …» не можна вважати досконалим також 

з приводу того, що він не дає відповіді на ряд ключових питань, а саме: що 

таке якість виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння? Чи є 

пробірне клеймо гарантією якості ювелірних виробів? Де межа між якісною 

та неякісною продукцією? Усі ці питання виникають у зв’язку з новим 

Законом України «Про стандартизацію», яким введено добровільне 

застосування стандартів якості. До того ж, пострадянські стандарти якості 

ювелірних виробів, прийняті в 1990-х роках, є морально застарілими та не 

здатні забезпечити конкурентоспроможність вітчизняної ювелірної продукції 

на світових ринках.  

На тлі впровадження добровільного застосування стандартів в Україні 

та виключення нормативних документів, яким відповідає продукція 

вітчизняного виробництва, встановленого законом переліку інформації про 

продукцію, не зрозуміло яким чином захищені учасники ювелірного ринку 

від недобросовісної конкуренції, та як захищені права споживачів на якісну 

ювелірну продукцію. 

В умовах ліквідації системи галузевої стандартизації і введення 

добровільного застосування стандартів слід вирішувати питання правової 

регламентації оцінки якості ювелірних сплавів і виробів з них, правил 

клеймування та організації робіт, впровадження принципів, підходів і правил 

організації клеймування виробів з дорогоцінних металів, прийнятих в 

міжнародних європейських структурах, до яких прагне інтегруватися 
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Україна, визначення принципів, яким повинні відповідати організації, 

уповноважені державою здійснювати пробірний контроль. 

Ще одним принциповим питанням, яке потребує свого законодавчого 

розв’язання, є забезпечення розвитку міжнародного співробітництва у сфері 

ювелірного виробництва та торгівлі, реалізації експортного потенціалу 

українських виробників та постачальників за допомогою розвитку системи 

державного пробірного нагляду і контролю. 

Серед законодавчих актів, які регулюють відносини у сфері обігу 

дорогоцінних металів та каміння, можна також виділити Кодекс України про 

надра [62], Господарський кодекс України [33], Податковий кодекс України 

[112], Закони України «Про охорону навколишнього природного 

середовища» [152], «Про захист прав споживачів» [148], «Про визначення 

розміру збитків, завданих підприємству, установі, організації розкраданням, 

знищенням (псуванням), недостачею або втратою дорогоцінних металів, 

дорогоцінного каміння та валютних цінностей» [122], «Про затвердження 

Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України 

на період до 2030 року» [128], «Про Національний банк України» [149], «Про 

основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської 

діяльності» [151], «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) 

доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та 

фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» [126] тощо. 

Важливу роль у регламентації правовідносин у сфері обігу 

дорогоцінних металів та каміння відграють укази Президента України, які з 

одного боку мають здебільшого рекомендаційний характер, а з іншого − 

визначають стратегічні вектори розвитку мінерально-сировинної галузі. 

Серед них, зокрема можна назвати Указ Президента від 15 жовтня 1993 року 

№ 460/93 «Про організаційне забезпечення розвитку золотовидобувної 

галузі, виробництва і використання рідкісних металів та дорогоцінного 

каміння» [150]. Крім цього, саме Указами Президента України затверджено 

Положення про Міністерство фінансів України [138], а також Положення про 
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вже ліквідовану Державну пробірну службу України [158].  

«Ядро» підзаконного нормативно-правового забезпечення сфери обігу 

дорогоцінних металів та каміння становлять акти Кабінету Міністрів 

України. Останні регулюють різнопланові питання функціонування галузі, 

що пов’язані, наприклад, із формуванням та зберіганням Державного фонду 

дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України [154], атестацією 

дорогоцінного каміння [146], акредитацією та підготовкою експертів-

гемологів [147], обліком та використанням відходів і лому таких металів і 

каміння [121], затвердженням відповідних положень про Державну службу 

геології та надр України [134], Державну службу України з питань 

безпечності харчових продуктів та захисту споживачів [135] тощо. 

Попри вагому значущість актів Кабінету Міністрів України, основна 

маса правових норм, якими регулюються ключові аспекти обігу 

дорогоцінних металів та каміння, зосереджена у відомчих нормативних 

актах, зокрема: наказах Міністерства фінансів України (від 16 жовтня 2001 р. 

№ 466 «Про затвердження Інструкції про порядок реєстрації відбитків 

іменників - спеціальних знаків, що засвідчують виготовлювачів ювелірних та 

побутових виробів з дорогоцінних металів» [132], від 6 грудня 2000 р. № 312 

«Про затвердження Положення про реєстр власних і торгових назв 

дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, 

напівдорогоцінного і декоративного каміння з родовищ України» [141], від 

20 жовтня 1999 р. № 244 «Про затвердження Інструкції про здійснення 

державного експертно-пробірного контролю за якістю ювелірних та 

побутових виробів з дорогоцінних металів» [129], від 1 червня 2006 р. № 517 

«Про затвердження Порядку продажу на аукціонах виробів з дорогоцінних 

металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного 

утворення та напівдорогоцінного каміння з Державного фонду дорогоцінних 

металів і дорогоцінного каміння України» [145], від 20 травня 2004 р. № 338 

«Про порядок реалізації ювелірних та інших побутових виробів із золота, 

срібла, платини і металів платинової групи, дорогоцінних каменів і перлів, а 
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також лому і окремих частин таких виробів, на які накладено арешт» [153] 

тощо), актах Національного банку України (постанова від 2 листопада 2005 

р. № 409 «Про затвердження Положення про порядок і умови зберігання 

ювелірних та інших побутових виробів із золота, срібла, платини і металів 

платинової групи, дорогоцінного каміння і перлів, а також лому і окремих 

частин таких виробів, на які накладено арешт, та внесення змін до окремих 

нормативно-правових актів Національного банку України» [139], лист від 17 

червня 2002 р. № 33-000/3230-3798 «Про операції з валютними цінностями»), 

наказах Міністерства промислової політики України (від 21 травня 2007 року 

№ 238 «Про посилення контролю за обігом дорогоцінних металів і 

дорогоцінного каміння на підприємствах, органом управління яких є 

Міністерство промислової політики України»), Державної служби геології та 

надр України (накази від 11 січня 2017 р. № 5 «Про зупинення дії 

спеціальних дозволів на користування надрами та встановлення додаткових 

термінів для усунення порушень», від 28 квітня 2017 р. № 207 «Про 

переоформлення спеціальних дозволів на користування надрами» тощо), 

Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та 

захисту споживачів, Міністерства внутрішніх справ України, Державної 

фіскальної служби України тощо. 

Вагому роль в нормативно-правовому забезпеченні обігу дорогоцінних 

металів та каміння відіграють техніко-юридичні норми, які знаходять своє 

закріплення у державних, галузевих стандартах, технічних умовах тощо. Так, 

загальні вимоги в цій сфері складає ДСТУ 75.1-00013480-001-2003 «Система 

галузевої стандартизації України. Розробка, зміст, узгодження та реєстрація 

технічних умов, які регламентують вимоги до ювелірних сплавів». Вимоги до 

якості сплавів срібла встановлюються ДСТУ 6836:2004 «Срібло та срібні 

сплави. Марки» [27]. Цей документ встановлює марки срібла та усіх срібних 

сплавів, що призначені для виготовлення напівфабрикатів, виробів (листів, 

стрічок, смуг, дроту, труб, профілів, литих заготовок та інших виробів) 

методом лиття, гарячої або холодної деформації і регламентує хімічний склад 



86 

срібних сплавів. У складі срібла 999,9 та 999 проби нормується кількість 

таких елементів-домішок, як свинець, залізо, сурма, вісмут. Вміст свинцю 

повинен бути не більше 0,003%, вісмуту не більше 0,002%. Безумовно не всі 

сплави, що нормуються цим ДСТУ можуть бути використано для ювелірних 

виробів. Аналогічними до вказаного вище є ДСТУ 6835-2004 «Золото і золоті 

сплави. Марки», ГОСТ 13498-79 «Платина і платинові сплави. Марки» [34, 

48]. 

В ДСТУ 3375-96 «Вироби золотарські. Терміни та визначення» 

встановлюються терміни та визначення основних понять у галузі ювелірного 

виробництва для виробів, їхніх складників, конструктивних та геометричних 

елементів. Ці терміни є обов'язковими для використання в усіх видах 

нормативної документації, у довідковій та навчально-методичній літературі, 

що належить до галузі ювелірного виробництва, а також для робіт з 

стандартизації в цій галузі або у разі використання результатів цих робіт, 

включаючи програмні засоби для комп'ютерних систем. 

Вимоги до якості ювелірних виробів встановлює ДСТУ 3527-97 

«Вироби золотарські з коштовних металів. Загальні технічні умови» [27], дія 

якого поширюється на золотарські вироби з коштовних металів серійного і 

одиночного виробництва, а також реставровані. Даний стандарт встановлює 

основні вимоги до ювелірних виробів, які формалізують як вимоги до якості, 

так і основні діагностичні ознаки, які враховуються під час експертизи. 

Слід зазначити, що ГОСТ 30649-99 «Сплавы на основе благородных 

металлов ювелирные. Марки» фактично і юридично застарів (закуповуючи 

нове імпортне устаткування, вітчизняні майстри змушені працювати з 

нестандартними сплавами) [35]. Як наслідок, великий обсяг продукції не 

підпадає під технічні норми. Отже, розвиток ринку ювелірних виробів не 

можливий без введення нових стандартів якості і розробки і впровадження 

нових технічних умов. 

Не можна не відзначити вплив на правове забезпечення обігу 

дорогоцінних металів та каміння також актів громадських об’єднань, 
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прикладом чого може бути наказ Українського союзу об’єднань, підприємств 

і організацій побутового обслуговування населення від 27 серпня 2000 р. № 

20 «Про затвердження Інструкції щодо надання послуг з ремонту та 

виготовлення ювелірних виробів та інших виробів з дорогоцінних металів і 

дорогоцінного каміння» [54]. 

В цілому, законодавство, що регулює обіг дорогоцінних металів і 

дорогоцінного каміння в Україні, включає значний масив нормативно-

правових актів та має певні особливості, а саме: 

– значне за обсягом, становить більше 100 підзаконних нормативних 

актів, які не повною мірою конкретизують базовий закон, що в свою чергу 

призводить до нестабільності та внутрішньої суперечливості законодавчих 

актів у сфері обігу дорогоцінних корисних копалин та виробів з них; 

– має міжгалузевий характер, адже до складу входять норми 

конституційного, адміністративного, фінансового, господарського, 

цивільного, митного права; 

– декларативність багатьох його положень та відсутність механізмів 

реалізації деяких нормативних актів; 

– комплексність, адже діюче законодавство регулює правовідносини 

щодо обігу не лише дорогоцінних металів, але й дорогоцінного каміння; 

– має тенденцію до лібералізації правових основ обігу дорогоцінних 

металів і каміння [185, с. 237-261]. 

Вище викладене дозволяє констатувати, що обіг дорогоцінних металів і 

дорогоцінного каміння в Україні регульовано значною кількістю 

нормативно-правових актів, що визначають: 1) правила видобутку, 

виробництва (в тому числі афінаж та 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 
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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.  

Опосередкований вплив на сферу обігу дорогоцінних металів і 

дорогоцінного каміння в Україні має також ломбардна діяльність. Наразі в 

Україні склалася ситуація, коли величезний сегмент фінансового ринку, який 

займають ломбарди, регулюється лише підзаконними та загальними 

законодавчими актами. Основним документом в досліджуваній сфері є 

постанова Кабінету Міністрів України від 26 січня 1998 року № 91 «Про 

створення мережі пунктів з ломбардного кредитування населення під заставу 

виробів із дорогоцінних металів та з дорогоцінним камінням». Крім того, 

очевидним вбачається недостатній рівень захищеності на законодавчому 

рівні прав та інтересів фізичних осіб – клієнтів ломбардів.  

Остаточне унормування питань створення та діяльності ломбардів, у 

тому числі з використанням ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних 

металів та дорогоцінного каміння, вбачається шляхом прийняття Закону 

України «Про ломбардну діяльність в Україні», в якому повинні знайти місце 

положення щодо визначення основних термінів, вимог до створення 

ломбардів, порядку провадження ломбардної діяльності, вимог до 

приміщень, в яких може здійснюватися ломбардна діяльність, кредитних 

договорів, договорів застави та правил ломбардної діяльності, а також вимог 

до власного та статутного капіталів ломбардів, засад створення та діяльності  

добровільних об’єднань ломбардів тощо. 

Ведучи мову про нормативно-правове забезпечення обігу дорогоцінних 

металів та каміння, не можна залишити поза увагою програмно-цільовий 
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аспект розвитку галузі. В сучасних ринкових умовах стратегічне планування 

та цільове програмування є важливим елементом системи публічного 

адміністрування різного роду суспільних відносин, в тому числі й процесом, 

який є основою для розробки та реалізації інноваційно-інвестиційних 

стратегій розвитку «ювелірної» галузі. Іншими словами, стратегічне 

планування розглядається: як «особливий вид наукової та практичної 

діяльності, що полягає у розробці стратегічних рішень (у формі прогнозів, 

проектів програм, планів), які передбачають висунення таких цілей і стратегії 

поведінки відповідних об’єктів управління, реалізація яких забезпечує їхнє 

ефективне функціонування у довгостроковій перспективі, швидку адаптацію 

до змін зовнішніх умов» [183, с. 78]; як «адаптивний процес, за допомогою 

якого здійснюються регулярна розробка та корекція системи досить 

формалізованих планів, перегляд змісту заходів щодо їхнього виконання на 

основі безперервного контролю та оцінки змін, що відбуваються зовні та 

всередині підприємства» [198, с. 25]; як «ключова фаза державно-

управлінського циклу, на якій формується сукупність передумов для 

практичного втілення генерального задуму, концепту, ідеї» [38, с. 170]. 

Основними рисами належного стратегічного планування є: 

далекоглядність, постановка мети, знаходження засобів для реалізації цілей, 

пряма взаємодія у розподілі ресурсів, першочергове право визначати цілі та 

засоби [213, с. 10-25]. 

У літературі переконливо доведено, що стратегічне планування не 

повинно заміняти інші види планування, а, навпаки, доповнювати їх, воно 

має допомогти у виявлені центральних проблем, що стоять перед 

суспільством або організацією на шляху до майбутнього [161, с. 45].  

Стратегічне планування забезпечує комплексний підхід до вирішення 

актуальних політичних задач на основі охвату всіх територій і рівнів 

адміністративної вертикалі; сприяє налагодженню соціально-економічних 

зв’язків між регіонами, сферами, галузями; оптимізує управлінський процес, 

робить його цілеспрямованим, послідовним і прагматичним. Стратегічне 
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планування дозволяє консолідувати ресурсний потенціал на найважливіших 

напрямах державної діяльності, раціонально розподілити наявні сили та 

засоби, уникнути різноманітних дисбалансів, непотрібних кроків, марних 

витрат. Зрештою, саме від стратегічного планування залежить гнучкість 

державної політики, її толерантність до кризових явищ та адекватність 

викликам часу [38, с. 170]. 

Попри те, що на ефективність державної політики розвитку 

«ювелірної» галузі впливає цілий комплекс різнопланових чинників, витоки 

більшості проблем лежать саме в площині планування відповідних заходів 

довгострокового стратегічного характеру.  

На сьогодні, значно гальмує розвиток сфери обігу дорогоцінних 

металів та каміння в країні відсутність саме законодавчо визначених 

положень стратегічного планування та цільового програмування у зазначеній 

сфері. Хоча саме від якості планування та програмування залежать 

обґрунтованість державної політики, її цілеспрямованість, реальність, 

ефективність. «Навіть дрібні погрішності в ході їх здійснення, − слушно 

наголошує Т.О. Гуржій,  − можуть обернутися серйозними проблемами при 

вирішенні важливих політичних завдань» [38, с. 161]. Здавалося б на нібито 

певну зацікавленість держави у стратегічному плануванні заходів щодо 

розвитку «ювелірної» галузі, рівень їх організації та виконання неадекватний 

заявленим цілям.  

Періодичні спроби держави гармонізувати планову діяльність у сфері 

обігу дорогоцінних металів та каміння не приносять відчутних результатів. 

Власне, це й не дивно, ураховуючи, що відповідним управлінським рішенням 

самим бракує узгодженості. Наявність таких документів є радше винятком, 

ніж правилом. Так, наприклад, указ Президента України від 15 жовтня 1993 

року «Про організаційне забезпечення розвитку золотовидобувної галузі, 

виробництва і використання рідкісних металів та дорогоцінного каміння» 

взагалі мав декларативний характер, адже схвалена ним концепція державної 

програми «Рідкісні, дорогоцінні метали та алмази України» не досягла 
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бажаних результатів [150]. Хоча цілі законодавцем ставилися досяжні − до 

2005 року країна повинна була щорічно одержувати до 600 кг. золота 

власного видобутку. Однак, відкрита трьома роками пізніше Мужіївська 

фабрика-рудник, завдяки якій Україна увійшла до складу 40 країн світу, де 

видобувається золото, через відсутність належного фінансування мала 

незначні обсяги видобутку, які не досягали і 200 кг.  

Перший програмний документ у досліджуваній сфері було прийнято 16 

травня 1996 р., де постановою Кабінету Міністрів України № 532 було 

схвалено Державну програму створення і концепцію розвитку 

золотовидобувної та золотопереробної галузі на 1996-2005 роки [125]. 

Надалі програмне забезпечення золотовидобувної галузі було 

представлено двома загальнодержавними програмами розвитку мінерально-

сировинної бази України. Перша схвалена Законом України від 22 лютого 

2006 р. № 3458-IV на період до 2010 року [127], друга − Законом України від 

21 квітня 2011 р. № 3268-VI на період до 2030 року [128].  

Особливістю обох програм є те, що вони майже ідентичні, повністю 

копіюють концептуальні положення своїх попередників, містять неосяжні цілі 

та примарні заходи. Як результат, маючи три золотоносні провінції, як-то 

Карпати (загальні ресурси Карпатської провінції визначаються: золота − 400 

тонн, срібла − 5,5 тис., свинцю − 2,7 млн., цинку − 5,3 млн. тонн), Донбас 

(прогнозні ресурси Донбасу оцінюються в 400 тонн золота) та Український 

кристалічний щит (загальні прогнозні ресурси якого визначаються у 2 тис. 400 

тонн золота), держава так і не спромоглася отримати постійного стабільного 

видобутку золота та інших корисних копалин із власних надр. Причин тому 

багато: прорахунки публічного адміністрування галуззю, недосконала 

нормативно-правова база, високий рівень загального зносу основних 

промислово-виробничих фондів, відсутність системи професійної підготовки 

кадрів, низький рівень видобутку дорогоцінних металів та каміння, через 

відсутність належного фінансування та іноземного інвестування галузі, значні 

показники тіньової складової означеної сфери та ін.  



92 

Не сприяло розвитку «ювелірної» галузі й програмно-планувальний 

компонент публічного адміністрування сферою обігу дорогоцінних металів і 

каміння. Цікавим є той факт, що за роки незалежності України було 

прийнято начебто достатню кількість програмно-цільових документів. Проте 

жодний із них не досяг омріяної мети. Всі вони розробляються без чітко 

визначеної системи, приймаються не із заздалегідь обумовленою 

періодичністю, а залежно від низки об’єктивних і суб’єктивних чинників, 

містять ефемерні цілі та нереальні завдання, недостатні обсяги бюджетних 

асигнувань. Зрозуміло, що за таких умов про стовідсоткову реалізацію 

програмних документів можна лише мріяти. Крім того, у переважній 

більшості місцевих програм за основу взято положення загальнодержавної 

програми розвитку мінерально-сировинної бази України без врахування 

особливостей території, населення тощо.  

Основними вадами такого планування є: по-перше, як-правило великий 

обсяг програмного документа (фактично створюється величезний за 

розміром документ, в якому знайти потрібні норми вкрай важко); по-друге, 

великий ризик того, що не всі потрібні для галузі норми будуть включені в 

програму; по-третє, відсутність стабільності документу (через велику 

кількість дорогоцінних копалин кількість змін до документа стає дуже 

великою, а з урахуванням того, що програма, як правило, затверджується на 

рівні закону, внесення цих змін потребуватиме прийняття додаткових 

законів). 

Відтак, маємо дві Загальнодержавні програми розвитку мінерально-

сировинної бази України, які є загальнотеоретичними, вузько спрямованими, 

не містять комплексного вирішення нагальних проблем, а отже не можуть 

сприяти розбудові «ювелірної» галузі. До речі обидві програми за своїм 

змістом більше нагадують концепції та перевантажені узагальненими 

фразами – «активізувати», «посилити», «продовжити», «забезпечити», 

«здійснити комплексну оцінку» тощо.  

За таких умов сфера обігу дорогоцінних металів та каміння за роки 
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незалежності України опинилася в складній ситуації, викликаною фактичною 

відсутністю стратегічно-планувальних та програмно-цільових документів 

розвитку цієї галузі. Враховуючи специфіку останньої, доречним є 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, 

включатиме важливі питання:  

− геологорозвідувальних, пошукових, пошуково-оцінювальних робіт 

дорогоцінних металів та каміння в Україні;  

− здійснення комплексної геолого-економічної оцінки прогнозних 

ресурсів виявлених золоторудних родовищ;  

− створення ефективної системи публічного адміністрування галуззю 

на засадах врахування приватного та публічного інтересів розвитку 

«ювелірної» галузі, сприяння інноваційній діяльності в усіх напрямках 

розвитку ринку дорогоцінних металів і каміння, лібералізації дозвільних 

інструментів провадження господарської діяльності в названій сфері з 

одночасним посиленням заходів юридичної відповідальності за порушення 

законодавства в сфері обігу дорогоцінних металів і каміння та обов’язковим 

функціонуванням уповноваженого органу державного пробірного контролю, 

що є невід’ємною умовою приєднання України до європейської Конвенції з 

випробування та клеймування виробів з дорогоцінних металів (Відень, 1972);  

− нормативно-правового забезпечення обігу дорогоцінних копалин на 

теренах України з одночасною гармонізацією чинного законодавства до 

міжнародних та європейських стандартів розвитку «ювелірної» галузі; 

− запровадження новітніх технологій та сучасного обладнання для 

видобутку, обробки, виробництва дорогоцінних металів і виконання 

експертно-пробірних робіт, у тому числі за результатами наукових 

досліджень; 

− створення прозорості системи оподаткування та адміністрування 

галуззю; 
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− створення спеціальних економічних зон у місцях видобутку та 

виробництва дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння; 

− запровадження ефективної системи державного контролю за 

діяльністю суб’єктів господарювання, що здійснюють операції з 

дорогоцінними металами, камінням та виробами з них, за якістю ювелірних 

та побутових виробів з дорогоцінних металів; за операціями з алмазами 

відповідно до вимог Сертифікаційної схеми Кімберлійського процесу; якості 

вимірювань у лабораторіях суб’єктів господарювання всіх форм власності, 

які здійснюють операції з дорогоцінними металами; 

− визначення пріоритетів державної мінерально-сировинної політики 

щодо напрямів та механізмів залучення вітчизняних та іноземних інвестицій 

у сферу видобутку, виробництва, використання, зберігання дорогоцінних 

металів і дорогоцінного каміння тощо. 

Саме стратегічне бачення реальності сфери обігу дорогоцінних 

копалин та виробів з них дає змогу визначати реальний стан речей в 

«ювелірній» галузі, а також сукупність можливостей, виявлених цим 

аналізом, динаміку й перспективи розвитку ринку дорогоцінних металів та 

каміння на довгострокову перспективу. Усунення викладених вище причин 

та передумов розбалансованого стану галузевого планування та 

прогнозування є єдино вірним шляхом розвитку сфери обігу дорогоцінних 

металів та каміння, а прийняття Стратегії розвитку сфери обігу дорогоцінних 

копалин та виробів з них в Україні стане ще одним кроком на шляху 

визначення концептуальних засад поетапного створення ефективної моделі 

нормативно-правового забезпечення розвитку «ювелірної» галузі на 

довгостроковий період. 
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2.2. Система суб’єктів адміністративно-правового забезпечення 

обігу дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння 

 

Світовий досвід переконливо доводить, що без активної регуляторної 

ролі держави не може бути ефективної системи обігу (що включає 

видобуток, виробництво, використання, здійснення операцій із зазначеними 

цінностями в частині придбання, реалізації, дарування, успадкування, 

нагородження, приймання-передачі під заставу, надання послуг з 

виготовлення ювелірних виробів та інших виробів з дорогоцінних металів і 

каміння, експонування таких предметів, зміну вмісту або фізичного стану 

(афінаж, рекуперація), надходження до місць зберігання фондів і запасів 

тощо) дорогоцінних металів та каміння. Нагальною потребою для України 

наразі стає формування ефективної системи адміністративно-правового 

забезпечення галузі, побудованої на основі розвитку владно-суспільних 

взаємовідносин, взаємодії органів публічної влади та інститутів громадського 

суспільства, вдосконалення правового статусу та форм і методів діяльності її 

суб’єктів. 

Отже, суб’єкти адміністративно-правового забезпечення ринку 

дорогоцінних металів та каміння складають розгалужену сукупність органів 

публічної адміністрації (органів державної влади та місцевого 

самоврядування), самоврядних організацій та органів громадського 

самоврядування, які здійснюють на постійній основі цілеспрямований вплив 

з боку держави на розвиток геологічної галузі, забезпечення впровадження 

сучасних ефективних форм господарювання, створення додаткових робочих 

місць на підприємствах мінерально-сировинного комплексу та збільшення 

його внеску у розвиток національної економіки, зменшення її залежності від 

імпорту окремих видів мінеральної сировини та зміцнення експортного 

потенціалу. 

Такий вплив насамперед гарантується Верховною Радою України, яка 
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визначає державну політику й здійснює законодавче регулювання відносин в 

згаданій сфері, а також здійснює в межах своїх повноважень контроль за 

реалізацією загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної 

бази й за виконанням законодавства у сфері обігу зазначених мінералів. 

До суб’єктів адміністративно-правового забезпечення обігу 

дорогоцінних металів і каміння в Україні, насамперед, слід віднести Главу 

Держави – Президента України, багатогранна діяльність якого реалізується 

через прийняття ним відповідних правових актів, які визначають стратегічні 

вектори розвитку мінерально-сировинної бази України [150, 158]. У щорічній 

доповіді Верховній Раді України Президент України доводить до відома 

народним депутатам стан реалізації державної політики у сфері розвитку 

мінерально-сировинної бази України як матеріальної основи зростання 

національної економіки. 

Наступним суб’єктом адміністративно-правового забезпечення обігу 

дорогоцінних металів і каміння в Україні є Кабінет Міністрів України, який 

визначає напрями розвитку «ювелірної» галузі, спрямовує діяльність 

підпорядкованих йому органів на виконання чинного законодавства України. 

Як субʼєкт адміністративно-правового забезпечення обігу дорогоцінних 

металів і каміння Кабінет Міністрів України визначає напрями розвитку 

«ювелірної» галузі, спрямовує діяльність підпорядкованих йому органів 

виконавчої влади; розробляє на строк своїх повноважень програму 

діяльності, яка спрямована на відродження відповідної галузі, укладає 

міжурядові угоди і координує міжнародне співробітництво з питань розвитку 

ринку дорогоцінних металів і каміння, затверджує порядок використання 

коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку мінерально-

сировинної бази тощо. 

Головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, 

який у межах своєї компетенції забезпечує формування та реалізує державну 

політику у сфері видобутку, виробництва, обігу і зберігання ювелірних 

виробів, здійснює міжгалузеву координацію діяльності суб’єктів видобутку, 
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виробництва, переробки та реалізації ювелірних виробів є Міністерство 

фінансів України [138]. Останнє наділено широким спектром повноважень у 

підпорядкованій галузі, які умовно можна розділити на: нормотворчі 

(узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до 

його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих 

актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України та в 

установленому порядку вносить їх на розгляд Президентові України, 

Кабінету Міністрів України), міжнародні (провадить у встановленому 

порядку міжнародну діяльність у геологічній сфері), координаційні (здійснює 

в межах своїх повноважень координацію діяльності казенних підприємств 

пробірного контролю) та контрольні (організовує здійснення пробірного 

контролю) тощо [138; 124]. 

Наділення Міністерства фінансів України повноваженнями 

координаційного та контрольного характеру, а саме в частині здійснення 

державного пробірного контролю та координації діяльності відповідних 

казенних підприємств, викликає певний подив та пов’язано із ліквідацією 

Державної пробірної служби відповідно до постанови Кабінету Міністрів 

України від 10.09.2014 р. № 442 «Про оптимізацію системи центральних 

органів виконавчої влади». При цьому функції, що раніше виконував один 

орган, зараз із реалізації державної політики у сфері державного пробірного 

контролю покладено на Міністерство фінансів, а функції із захисту прав 

споживачів виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння − на 

Державну службу з питань безпечності харчових продуктів та захисту 

споживачів [28]. 

Доречно зазначити, що якість виконання означеними суб’єктами 

владних повноважень функцій у ювелірній галузі вимагає кращого, а рішення 

щодо ліквідації Державної пробірної служби призводить до негативних 

наслідків для розвитку ювелірного виробництва в Україні. Зокрема, з її 

ліквідацією припинено здійснення щорічної обов’язкової реєстрації відбитків 

іменників – спеціальних знаків, що засвідчують виготовлювачів ювелірних 
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виробів, процедура здійснення якої передбачена до-речі п. 24 ст. 1 Закону 

України «Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання 

дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з 

ними» та Інструкцією про порядок реєстрації в Державній пробірній службі 

України відбитків іменників - спеціальних знаків, що засвідчують 

виготовлювачів ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, 

затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 16 жовтня 2001 р. 

№ 466 [28]. 

Припинення здійснення щорічної реєстрації відбитків іменників 

призводить до штучного перешкоджання входженню на ринок суб`єктів 

господарювання – виготовлювачів ювелірних виробів та обмеження щодо 

здійснення господарської діяльності. Крім того, ліквідація Державної 

пробірної служби призводить до унеможливлення здійснення 

євроінтеграційних прагнень учасників ювелірного ринку з метою реалізації 

експортного потенціалу вітчизняної ювелірної галузі. Насамперед, така 

позиція протирічить загальновизнаній юридичній практиці. Іншими словами 

мова йде про неможливість приєднання України до європейської Конвенції з 

випробування та клеймування виробів з дорогоцінних металів (Відень, 1972), 

яка передбачає можливість клеймування на території України ювелірних 

виробів вітчизняного виробництва Спільним Пробірним Клеймом, що значно 

спростило би виведення українських товаровиробників на ринки країн – 

учасниць Конвенції. Україна отримала запрошення щодо приєднання до 

Конвенції ще 2005 року, але й досі не приєдналася до неї [28]. 

Проте, як зазначається у зверненнях Голови Комітету Конвенції до 

Прем`єр-Міністра України, Міністра фінансів України від 01.09.2014 р., 

«однією з основних умов для приєднання до Конвенції є наявність Пробірної 

служби, здатної відповідати вимогам Конвенції. … без Пробірної служби 

Україна не відповідатиме вимогам Конвенції. Це призведе до драматичних 

наслідків для українських експортерів ювелірних виробів, які не матимуть 

можливості вільно експортувати свої вироби до країн – учасниць Конвенції» 



99 

[28]. 

Казати про незадовільний рівень діяльності протягом усього періоду 

функціонування пробірної служби недоречно. Так, наприклад, у 2005 році 

інспекційна група постійного комітету Конвенції ознайомилася зі станом 

справ у сфері контролю за обігом дорогоцінних металів в Україні, контролю 

складу металів, методів роботи з ними, у т. ч. проведення інспекцій місць 

концентрації виробів і порядку їх зберігання, таврування, реалізації. За 

результатами роботи Пробірна служба отримала високі оцінки, а у своєму 

звіті група рекомендувала Комітетові вислати Україні запрошення на 

приєднання до Конвенції. Ще одним свідченням високої оцінки Пробірної 

служби стала пропозиція виступити в ролі організатора проведення 

міжнародного тестування лабораторій за програмою Round Robin серед 74 

лабораторій 39 країн Європи та Азії. За підсумками тестування служба 

отримала високу оцінку з боку міжнародних профільних організацій [80]. 

Водночас ліквідація ж пробірної служби та розпорошення виконання її 

функцій серед інших органів влади або підприємств, установ та організацій 

може призвести до незворотних наслідків негативного характеру як у системі 

державного пробірного контролю, так і в державі в цілому. Як наслідок, 

експерти пророкують: 

− розбалансування в системі органів державної влади, що зробить 

неможливою реалізацію єдиної державної політики у сфері пробірного 

контролю; 

− втрату напрацьованого роками досвіду роботи фахівців та більш ніж 

180-річної історії пробірного нагляду на території України; 

− зниження рівня довіри до органів державної влади серед 

представників ювелірної галузі і суспільства в цілому, що зумовлено 

негативним ставленням до відсутності стабільності і прогнозованості; 

− погіршення іміджу України у світовому співтоваристві і появу 

відповідного ставлення як до партнера з відсутністю послідовності і 

схильності до саморуйнування; 
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− зниження ефективності контролю за якістю виробів з дорогоцінних 

металів, пов'язане з відсутністю підготовлених фахівців і відповідної 

матеріально-технічної бази в інших контролюючих органах державної влади 

[80]. 

Як наслідок, вже зараз, з ліквідацією Державної пробірної служби 

виникли значні ризики для подальшого розвитку сфери ювелірного 

виробництва в Україні. У поєднанні з відсутністю відповідних змін у Законі 

України №637/97-ВР в частині реалізації державної політики у сфері 

державного пробірного контролю, незабезпеченням з боку Мінфіну внесення 

змін до порядку реєстрації відбитків іменників, затвердженого наказом 

Мінфіну від 16.10.2001 р. № 466 та інших нормативно-правових актів у сфері 

державного пробірного контролю, відсутністю у Положенні про 

Міністерство фінансів України визначених функцій і повноважень 

центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у 

сфері державного пробірного контролю, процес подолання негативних 

наслідків та мінімізації ризиків для ювелірної галузі потребуватиме часу, 

тривалість якого важко оцінити заздалегідь [28]. 

Більше того, аналіз відповідного Положення про Міністерство фінансів 

України [138] свідчить про те, що регулювання питань розвитку сфери 

ювелірного виробництва помітно відрізняється від того, що було 

відображено у Положенні про Державну пробірну службу України, 

затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року № 

461/2011. Наприклад, Мінфін відповідно до покладених на нього завдань 

лише формує Державний фонд дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння 

України, здійснює регулювання і нагляд щодо субʼєктів господарювання, які 

здійснюють торгівлю дорогоцінними металами і камінням та виробами з них, 

а також нормативно-правове регулювання видобутку, виробництва, 

використання та їх зберігання, обігу та обліку. В той же час, Державну 

пробірну службу України було наділено надто широкими повноваженнями, 

серед яких: 
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здійснення державного пробірного контролю за якістю дорогоцінних 

металів та каміння;  

застосування штрафних санкцій та здійснення провадження у справах 

про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених 

законодавством;  

ведення реєстру суб’єктів господарювання, які здійснюють операції з 

дорогоцінними металами і камінням;  

проведення щорічної реєстрації відбитка іменника - спеціального знака, 

який засвідчує виготовлювача ювелірних та побутових виробів із 

дорогоцінних металів;  

забезпечення розроблення технічної документації на державні пробірні 

клейма, здійснення контролю за виготовленням та використанням зазначених 

клейм;  

забезпечення здійснення клеймування ювелірних та  побутових 

виробів, виготовлених з дорогоцінних металів, за заявками юридичних та 

фізичних осіб;  

проведення експертизи дорогоцінних металів, виробів із них, вставок 

дорогоцінного каміння, музейних предметів, які містять дорогоцінні метали і 

дорогоцінне каміння, відбитків пробірних клейм та оцінку дорогоцінних 

металів, виробів із них, вставок дорогоцінного каміння;  

здійснення контролю якості вимірювань у лабораторіях суб’єктів 

господарювання всіх форм власності, які здійснюють операції з 

дорогоцінними металами, проводить та бере участь у метрологічній атестації 

цих лабораторій;  

проведення підготовки та (або) підвищення кваліфікації фахівців з 

питань пробірного контролю тощо.  

І це не остаточний перелік, проте й він свідчить про те, що пробірна 

служба мала досить широкий спектр законодавчо закріплених повноважень 

щодо регулювання суспільних відносин у «ювелірній» галузі.  

Не можна також стверджувати, що функції, які раніше виконувала 
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Державна пробірна служба, повною мірою здійснює Державна служба 

України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, 

адже відповідно до положення та покладених на неї завдань у сфері 

здійснення державного нагляду (контролю) за дотриманням законодавства 

про захист прав споживачів виробів з дорогоцінних металів та дорогоцінного 

каміння: перевіряє додержання суб’єктами господарювання, що провадять 

діяльність у сфері торгівлі і послуг, вимог законодавства про захист прав 

споживачів, а також правил торгівлі та надання послуг; проводить 

контрольні перевірки правильності розрахунків із споживачами за 

реалізовану продукцію відповідно до закону; накладає на суб’єктів 

господарювання сфери торгівлі і послуг, у тому числі ресторанного 

господарства, стягнення за порушення законодавства про захист прав 

споживачів; передає матеріали перевірок на дії осіб, що містять ознаки 

кримінального правопорушення, органам досудового розслідування [135]. 

Фактично це загальні повноваження згаданої служби, які побічно 

відносяться до сфери здійснення державного нагляду (контролю) за 

дотриманням законодавства про захист прав споживачів виробів з 

дорогоцінних металів та каміння. При цьому положення про 

Держпродспоживслужбу крім вказаної вище інформації не дає уявлення про 

задачі, функції, форми і методи роботи цього органу. 

Варто зауважити, що Закон України «Про державне регулювання 

видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів…» не дає 

чітко уявлення про систему суб’єктів державного регулювання «ювелірною» 

галуззю, адже з одного боку розрізняє функції та повноваження центрального 

органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової 

політики, а з іншого − центрального органу виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері державного пробірного контролю. Раніше було 

зрозуміло, що це два різних органи – Мінфін та Державна пробірна служба 

України. Тепер, законодавство потребує відповідних змін.  

Попри те, що Державна пробірна служба України припинила своє 
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існування, продовжують функціонувати казені підприємства пробірного 

контролю, утворені постановою Кабінету Міністрів України від 28 квітня 

2000 року № 732 «Про утворення Державної пробірної служби та казенних 

підприємств пробірного контролю» [158]. Наразі діють Центральне казене 

підприємство пробірного контролю (м. Київ), Східне казене підприємство 

пробірного контролю (м. Харків), Західне казене підприємство пробірного 

контролю (м. Львів), Південне казене підприємство пробірного контролю (м. 

Одеса), Дніпропетровське казене підприємство пробірного контролю, 

Донецьке казене підприємство пробірного контролю та Кримське казене 

підприємство пробірного контролю. У складі майже кожного з підприємств 

діють відділення в інших містах України (Вінниці, Черкасах, 

Хмельницькому, Луганську, Краматорську, Запоріжжі). 

Утворення свого часу на базі Центральної, Східної, Західної та 

Південної державних інспекцій пробірного контролю відповідних казенних 

підприємств пробірного контролю без передачі їм реальних контрольно-

наглядових функцій, заклало передумови до звуження сфери державного 

пробірного контролю за якістю ювелірних та побутових виробів з 

дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння. 

До сфери управління центрального органу виконавчої влади, що 

реалізує державну фінансову політику, і забезпечує закупівлю за рахунок 

державного бюджету, приймання, зберігання, продаж дорогоцінних металів і 

дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та 

напівдорогоцінного каміння у будь-якому вигляді та стані, входить Державне 

сховище дорогоцінних  металів і дорогоцінного каміння України [124; 157]. 

Мініфіном формується також Державний фонд дорогоцінних металів і 

дорогоцінного  каміння України, до якого зараховуються дорогоцінні метали 

каміння, закуплені на території України та за її межами за рахунок  коштів  

державного бюджету, відходи  і брухт, дорогоцінні метали та каміння у 

виробах і брухті, скуплені у населення і юридичних осіб, конфісковані 

відповідними органами згідно з законодавством України чи здані як скарб, а 
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також одержані за правом спадкоємства чи дарування. Його складовою є 

Історичний фонд дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України 

[124; 154]. 

До сфери управління Міністерства фінансів України також входить 

Державний гемологічний центр України, який відповідно до законодавства 

проводить незалежну експертизу та контроль за якістю сировини і виробів з 

дорогоцінного каміння, експертну оцінку дорогоцінного каміння, 

дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного 

каміння, зарахованого до відповідного державного фонду [124;117]. 

Крім Міністерства фінансів України, що реалізує державну політику у 

згаданій сфері сфері органами державного контролю за операціями з 

дорогоцінними металами і камінням відповідно до статті 17 Закону України 

«Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання 

дорогоцінних металів …» є також Рахункова палата, Національний банк 

України та інші органи виконавчої влади у межах повноважень, визначених 

законодавством України [124]. 

Так, наприклад, Національний банк для забезпечення виконання 

покладених на нього функцій здійснює такі операції: зберігає банківські 

метали, а також купує та продає банківські метали, дорогоцінні метали та 

камені та інші коштовності, памʼятні та інвестиційні монети з дорогоцінних 

металів на внутрішньому і зовнішньому ринках без квотування і 

ліцензування; розміщує золотовалютні резерви самостійно або через банки, 

уповноважені ним на ведення валютних операцій, виконує операції з 

золотовалютними резервами України з банками, рейтинг яких за 

класифікацією міжнародних рейтингових агентств відповідає вимогам до 

першокласних банків не нижче категорії А [149]. 

Рахункова палата від імені Верховної Ради України здійснює контроль 

за надходженням коштів до Державного бюджету України та їх 

використанням.  Вона здійснює фінансовий аудит та аудит ефективності 

щодо надходжень до державного бюджету податків, зборів, обов’язкових 
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платежів та інших доходів, включаючи адміністрування контролюючими 

органами таких надходжень; здійснення державних закупівель за рахунок 

коштів державного бюджету; виконання державних цільових програм, 

інвестиційних проектів, державного замовлення, надання державної 

допомоги суб’єктам господарювання за рахунок коштів державного 

бюджету; управління коштами державного бюджету центральним органом 

виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського 

обслуговування бюджетних коштів; стану внутрішнього контролю 

розпорядників коштів державного бюджету тощо [156]. 

Не можна забувати й Міністерство економічного розвитку і торгівлі 

України, яке є центральним органом виконавчої влади України, що 

забезпечує реалізацію єдиної державної політики економічного, соціального і 

регіонального розвитку та розвитку країни в цілому, а також співробітництва 

з Європейським Союзом. Мінекономрозвитку України поряд з основними 

своїми функціями відповідно до покладених на нього завдань [137]: 

− визначає пріоритети розвитку промисловості, готує пропозиції щодо 

вдосконалення механізму державного регулювання функціонування 

промислового сектору економіки; 

− формує та реалізовує державну політику у сфері державних 

закупівель, зокрема розробляє та затверджує відповідні нормативно-правові 

акти;   

− забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері 

технічного регулювання (стандартизації, метрології, сертифікації, оцінки 

(підтвердження) відповідності, акредитації органів з оцінки відповідності, 

управління якістю); 

− бере участь у розробленні механізму забезпечення економічної 

безпеки держави, детінізації економіки та відповідних заходів. 

Важливу роль в системі суб’єктів адміністративно-правового 

забезпечення сфери обігу дорогоцінних металів та каміння відіграє 

Міністерство екології та природних ресурсів України, яке забезпечує 
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реалізацію державної політики щодо охорони навколишнього природного 

середовища. Відповідно до Положення Мінприроди у сфері обігу 

дорогоцінних металів та каміння здійснює: 

− розроблення і введення у дію нормативно допустимих рівнів 

шкідливого впливу фізичних та біологічних факторів на стан навколишнього 

природного середовища; 

− встановлення порядку та критеріїв взяття на державний облік 

об’єктів, які справляють або можуть справити шкідливий вплив на 

атмосферне повітря, визначення видів та обсягів забруднюючих речовин, що 

викидаються в атмосферне повітря; 

− розглядає документи, у межах своєї компетенції видачі, зупинення, 

анулювання, переоформлення, внесення змін, продовження терміну дії, 

видачі дублікатів та форм спеціальних дозволів на користування надрами; 

− облік робіт з геологічного вивчення надр; 

− облік обсягу погашених і видобутих корисних копалин та їх втрат 

тощо [136]. 

Серед суб’єктів адміністративно-правового забезпечення обігу 

дорогоцінних металів і каміння в Україні доречно згадати Державну службу 

геології та надр України (Держгеонадра), яка відповідно до Положення про 

неї, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 

2015 р. № 1174, є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого 

спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра 

екології та природних ресурсів і який реалізує державну політику у сфері 

геологічного вивчення та раціонального використання надр [134].  

Держгеонадра відповідно до покладених на неї завдань: формує 

державний резерв родовищ дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння; 

формує державний фонд родовищ корисних копалин та резерв цього фонду 

тощо. 

Крім названих вище субʼєктів, опосередковано публічне 

адміністрування досліджуваною галуззю здійснюють підрозділи 
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Міністерства внутрішніх справ України (Національної поліції України), 

Служби безпеки України, Державної фіскальної служби України, Державної 

прикордонної служби України, Національної гвардії, органи прокуратури, 

судові органи, діяльність яких спрямована на протидію незаконному 

видобутку, виробництву, використанню, обігу дорогоцінних металів та 

дорогоцінного каміння. Особливо актуальною наразі є їх діяльність у 

протидії незаконному видобутку бурштину. За неофіційними даними втрати 

держави від такої протиправної діяльності становлять щорічно до 2 млрд 

дол., а це набагато більше за річний бюджет таких важливих галузей, як 

освіта та наука разом із геологорозвідкою. Загальна сума таких втрат за 

останні три роки навіть перевищує річний бюджет на оборону країни. При 

цьому називати нелегальним лише видобуток неправильно, адже йдеться про 

весь ланцюг незаконної діяльності, повʼязаний із скупкою, зберіганням, 

переробкою і реалізацією обробленого і необробленого бурштину [46]. 

Важливими суб’єктами владних повноважень адміністративно-

територіальних одиниць є місцеві державні адміністрації та органи місцевого 

самоврядування. Перші покликані здійснювати державну виконавчу владу та 

реалізацію державної політики на місцевому рівні, другі – владу 

територіальних громад в межах конституційних повноважень. При цьому 

саме ці владні структури сприяють розвитку територій, підтримання 

екологічної рівноваги та безпеки, розробці корисних копалин, створенню 

належних умов ведення бізнесу тощо. 

Ще одну групу суб’єктів публічного адміністрування геологічною 

сферою складають самоврядні організації та органи громадського 

самоврядування, які здійснюють на постійній основі цілеспрямований вплив 

на відповідну сукупність правовідносин, що виникають у зв’язку з 

реалізацією кожним громадянином права на належні екологічні умови та 

можливості користування надрами.  

Так, особливими суб’єктами в сфері обігу дорогоцінних металів і 

дорогоцінного каміння є три асоціації: 
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1. Об’єднання підприємств ювелірної промисловості «Асоціація 

ювелірів України». Це професійне обʼєднання підприємств ювелірної галузі 

України, засноване в 2000 році, якому доручено представляти її інтереси. 

Своїми членами налічує лише виробників ювелірної продукції [41, с. 109]; 

2. Всеукраїнська асоціація ломбардів об’єднує більше 170 ломбардів, 

це своєрідна ланка між учасниками ринку і державою, який покликаний 

узгоджувати інтереси учасників ринку і держави з позиції регулювання 

ринку; 

3. Асоціація «Союз ювелірів України» об’єднує усіх учасників ринку, у 

першу чергу представників малого і середнього бізнесу та заснована з метою 

захисту їхніх прав і законних інтересів. Асоціація сприяє розвитку соціально 

спрямованої ринкової економіки, вітчизняного виробництва, торгівлі 

ювелірними та іншими побутовими виробами з дорогоцінних металів і 

дорогоцінного каміння, постійно веде роботу у сфері розроблення адекватної 

державної регуляторної політики щодо учасників ювелірного ринку, 

направляє зауваження та пропозиції щодо проектів нормативно-правових 

актів, ініціює перегляд регуляторних актів, бере участь у круглих столах, 

форумах, нарадах, засіданнях громадських колегій і рад та в інших заходах, 

на яких обговорюються питання реалізації державної політики у сфері 

ювелірного бізнесу [41, с. 110]. 

В умовах, коли значна кількість дорогоцінних металів і дорогоцінного 

каміння знаходиться у приватній власності, перед органам публічної 

адміністрації постає завдання щодо вироблення нових ефективних способів 

адміністративно-правового забезпечення «дорогоцінної» сфери, що будуть 

засновані на принципах приватно-державного партнерства, чіткого аналізу 

ситуації в галузі, і взаємодії з професійним об’єднанням учасників сфери. 

Тому, на наш погляд, об’єднання діючих громадських спілок в єдину 

Всеукраїнську Асоціацію ювелірного бізнесу, надасть можливість сприяти не 

лише захисту малого та середнього бізнесу, але й дотриманню її учасниками 

законодавчо встановлених стандартів і правил у сфері обігу дорогоцінних 
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металів і дорогоцінного каміння, а вироблена такими суб’єктами 

господарювання продукція буде гарантовано безпечною та якісною. 

Окреслений перелік суб’єктів виглядає надто великим, проте не таким, 

що свідчить про цілком сформовану та ефективно діючу систему 

адміністративно-правового забезпечення «ювелірною» галуззю. Якою б мала 

бути модель публічного адміністрування названою сферою не дає відповіді й 

Закон України «Про державне регулювання видобутку, виробництва і 

використання дорогоцінних металів …». 

На сучасному етапі розвитку економіки України доцільним вбачається 

підвищення активної ролі держави у регулюванні ринку дорогоцінних 

металів та каміння як складової розвитку мінерально-сировинної бази країни 

в цілому. Підтвердженням тому є зарубіжний досвід, який свідчить «про 

повернення до системи централізованого державного контролю за обігом 

дорогоцінних металів та каміння» [56]. 

Наприклад, у Китаї функціонує система жорсткого державного 

регулювання обігу дорогоцінних металів та каміння поєднана із створенням 

відповідних умов для залучення великих іноземних інвесторів. В системі 

управління національними природними ресурсами важливу роль відіграє 

Міністерство землі та природних ресурсів. Воно підпорядковується вищому 

державному виконавчому органу − Державній раді КНР і відповідає за 

регулювання відносин у сфері мінеральних природних ресурсів [64]. 

Попри те, що у Китаї існує «сірий» сектор економіки (йдеться про 

дрібні і кустарні підприємства, приватних осіб та кооперативи, які працюють 

на невеликих підземних рудниках, погано оснащених технічно, зі слабо 

розвиненою інфраструктурою» і неприйнятними умовами праці [107]) «уряд, 

особливо місцевий, інституційно, фінансово та іншими способами допомагає 

сектору розвиватися, в тому числі приватним і (або) раніше приватизованим 

підприємствам» [163]. 

Подібним до китайської є система державного регулювання обігу 

дорогоцінних металів та каміння в США. Органом виконавчої влади, який у 
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тому числі регулює правові відносини у сфері земле та надрокористування, є 

Міністерство внутрішніх справ (U.S. Department of the Interior). В його складі 

функціонують: Бюро з управління землями (Bureau of land management, 

BLM); Геологічна служба США (U.S. Geological Survey, USDS). Діяльність 

Міністерства пов'язана з виконанням федеральних заходів щодо залучення 

природних ресурсів у господарський обіг. Крім цього, у його веденні 

знаходяться охорона та раціональне використання природних ресурсів [36, 

с. 77]. 

Політика США у сфері землекористування та надрокористування 

заснована на дотриманні принципу комплексного багатоцільового та 

раціонального використання природних ресурсів. Управління 

землекористуванням і надрокористуванням поєднує цілі та завдання 

економічної діяльності з заходами по охороні навколишнього середовища. В 

основі регулювання землекористування та надрокористування лежать 

регіональні плани. 

Геологічна служба США є органом влади, який займається вивченням і 

оцінкою мінеральних ресурсів не тільки в США, але і у всьому світі. Цей 

орган влади є, в більшій мірі, науково-дослідною організацією, яка проводить 

роботу з вивчення геологічної структури Землі і мінеральних ресурсів, 

займається топографічними дослідженнями, картографією. Геологічна 

служба США організовує і здійснює інвентаризацію всіх федеральних земель 

на предмет наявності мінералів з метою подальшої здачі їх в оренду, 

проводить технічну експертизу запланованих робіт і дає їх економічну та 

екологічну оцінку, має також контрольно-наглядові повноваження, має право 

проводити перевірки місць розробок корисних копалин. 

Державне регулювання видобутку і виробництва дорогоцінних металів 

і дорогоцінного каміння в США спрямовано на підтримку галузі і 

максимальний розвиток підприємництва в цій сфері. Гірничодобувні 

компанії, які видобувають дорогоцінні метали, не сплачують роялті на 

корисні копалини, видобуті з надр, що перебувають у власності держави, на 
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відміну, наприклад, від компаній, що займаються видобутком вугілля і нафти 

[36, с. 78]. 

Отже, зарубіжний досвід також переконливо доводить 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 стратегічного планування розвитку сфери 

видобутку, виробництва та обігу дорогоцінних металів та 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 дана міра буде 

ефективною);  

− посилення системи державного контролю, з метою забезпечення 

раціонального природокористування, забезпечення економічної безпеки. 

− створення системи захисту прав суб’єктів господарювання, що 

здійснюють операції з дорогоцінними металами та камінням. 

Таким чином, система адміністративно-правового забезпечення обігу 

дорогоцінних металів і каміння в Україні представлена значною кількістю 

суб’єктів, яких можна поділити на: 1) загальні − Верховна Рада України, 

Президент України, Кабінет Міністрів України, місцеві органи виконавчої 

влади та органи місцевого самоврядування (їх діяльність крім публічного 

адміністрування галуззю також спрямована на розв’язання інших завдань, 

віднесених до їхньої компетенції, – розвиток економіки, соціальної сфери, 

забезпечення національної безпеки, публічного порядку та оборони тощо); 

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), 
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Служба безпеки України, Державна фіскальна служба України, Державна 

прикордонна служба України, Національна гвардія, органи прокуратури, 

судові органи); 3) галузеві (спеціальні) − для них адміністрування в 

«ювелірною» галуззю є основним або одним з основних напрямів їхньої 

діяльності. Зокрема, мова йде про Міністерство фінансів України (до сфери 

управління якого входять Державний гемологічний центр України, 

Державний фонд дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України, 

Державне сховище дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України, 

казені підприємства пробірного контролю) 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). 

Попри наявність великої кількості установ, діяльність яких прямо чи 

опосередковано впливає на розвиток «ювелірної» галузі, система 

адміністративно-правового забезпечення обігу дорогоцінних виробів в 

Україні важко назвати оптимальною, а відтак і ефективною. Головним 

принципом реалізації державної політики на ринку дорогоцінних металів і 

каміння має бути баланс взаємних інтересів всіх суб’єктів обігу дорогоцінних 

виробів, з обов’язковою підтримкою галузі державою. При цьому основною 

задачею останнього має стати сприяння розвитку вітчизняної «ювелірної» 

галузі на засадах захисту споживачів дорогоцінних виробів, виробників 

ювелірної продукції від недобросовісної конкуренції та захисту державних 

інтересів в сфері видобутку, виробництва, використання та обігу 

дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння. 
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2.3. Адміністративно-правові засоби забезпечення обігу 

дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння 

 

Належний в країні обіг дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння 

забезпечується системою адміністративно-правових засобів, застосування 

яких дає можливість поповнити золотий запас країни і відповідні державні 

фонди, захистити навколишнє середовище під час видобутку «дорогоцінних» 

корисних копалин, запобігти незаконному видобутку дорогоцінних металів і 

дорогоцінного каміння, забезпечити права споживачів на належну якість 

ювелірних виробів тощо. 

Не применшуючи вплив інших юридичних галузей, слід визнати, що 

саме адміністративне право відіграє провідну роль в організації належного 

обігу дорогоцінних металів та каміння, насамперед шляхом застосування 

відповідного інструментарію, якими є адміністративно-правові засоби. 

Останнім властива здатність не лише перешкоджати відхиленням від 

нормальних процесів розвитку суспільних відносин у різноманітних сферах 

та їх усунення, але й виступати як ефективний організуючий і 

забезпечувальний інструмент [165, с. 25-26], ефективний шлях до реалізації 

охоронної функції правової системи держави.  

Завдяки своєму універсальному інструментарію та багатоцільовому 

спрямуванню, адміністративно-правові засоби убезпечують суспільні 

відносини від величезної кількості деструктивних чинників, зокрема, від усіх 

типів протиправних посягань [38, с. 294]. 

Попри те, що сучасна наука адміністративного права доволі часто 

оперує поняттям «адміністративно-правові засоби», визнаючи їх сукупність 

основою механізму адміністративно-правового регулювання [182, с. 64; 110, 

с. 71], проте дефініції зазначеному терміну не надається.  

Поняття «засіб» в юриспруденції вживається в самих різних значеннях: 

його використовують і відносно права в цілому [191, с. 3], і щодо 
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різноманітних режимів правового регулювання, елементів механізму 

правового регулювання [4, с. 14.]. 

Правові засоби є не просто абстрактною теоретичною категорією, а 

реально існуючим явищем, оскільки в правовій системі об’єктивно 

виокремлюються різного роду регулятивні сутності, своєрідні інструменти, 

що утворюють специфічні механізми і режими, що визначають особливості 

«роботи» права на різних ділянках і стадіях правового регулювання і 

висловлюють думку, що правовий засіб – це самостійне наукове поняття [92, 

с. 114]. 

Загальними ознаками правових засобів є те, що вони: 

являють собою всі узагальнюючі юридичні способи забезпечення 

інтересів суб'єктів права, досягнення поставлених цілей; 

мають особливу юридичну силу, спрямовану на подолання перешкод, 

що стоять на шляху задоволення інтересів учасників правовідносин; 

приводять до юридичних наслідків, конкретних результатів, тією чи 

іншою мірою ефективності або дефектності правового регулювання; 

забезпечуються державою [197, с. 151]. 

Правові засоби, які реалізуються через норми адміністративного права 

шляхом зовнішнього вираження і юридичного оформлення публічного 

інтересу в управлінні [67, с. 31], іменуються адміністративно-правовими 

засобами. Останні виступають одним із ефективних способів публічного 

адміністрування, спрямованих на формування і розвиток суспільних відносин 

у різноманітних галузях на міцній нормативній основі. Під час їх 

використання забезпечується законність, що гарантується його всебічною 

урегульованістю, встановленням систематичного контролю за реалізацією 

заходів впливу, здійсненням прокурорського нагляду, можливістю 

оскарження, іншими способами, закріпленими законодавством [205, с. 153-

154; 197, с. 152]. 

Вчені по-різному визначають адміністративно-правові засоби, зокрема 

як:  
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− встановлені нормами права способи юридично значущих дій 

компетентних державних органів (посадових осіб), що забезпечують 

переведення загальних адміністративно-правових приписів в суспільні 

відносини, що регламентуються, і вирішення тим самим завдань, що стоять 

перед цими органами [166, с. 20; 118, с. 15-16]; 

− сукупність способів, за допомогою яких публічна адміністрація 

впливає на суспільні відносини в зазначеній сфері з метою створення, 

використання, розповсюдження, збереження культурної спадщини та 

культурних цінностей, а також забезпечення вільного доступу до них [205, с. 

154]; 

− способи правового впливу в особі держави на суб’єктів [29, с. 159]; 

− конкретні акти (дії) уповноваженого державного органу, посадової 

особи, громадської організації, спрямовані на реалізацію адміністративно-

правових норм [42, с. 14]; 

− спеціальні правові (законні) дії та способи, застосовуванні для 

досягнення запланованого результату в сфері тих чи інших адміністративно-

правових (управлінських) відносин; а під регулюванням адміністративно-

правових відносин в зазначеній сфері розуміється підпорядкування відносин 

законності, чинним правовим нормам [192; 21, с. 137]; 

− адміністративно-правові норми і акти застосування норм 

адміністративного права, спрямовані на досягнення соціально-значущого 

результату [10, с. 12]; 

− система адміністративно-правових норм, яка розглядається з позиції 

їх функціонального призначення для вирішення певного кола завдань, 

регулювання відповідних суспільних відносин [79]; 

− комплекс адміністративно-правових явищ, за допомогою яких 

визначаються зміст, межі, форми та порядок впливу певних суб’єктів на 

правову поведінку, правосвідомість та правову культуру інших учасників 

правовідносин [22, с. 256]. 

Визначень адміністративно-правових засобів існує дуже багато, але 
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головне, що вони означають сукупність прийомів, способів та інструментів, 

за допомогою яких органи публічного адміністрування здійснюють вплив на 

відносини з метою виконання поставлених завдань і досягнення соціальних 

результатів.  

Адміністративно-правові засоби є багатоманітними, при цьому вони є 

взаємопов'язаними і взаємозалежними, складають цілісну систему, 

перетинаються з кримінально-правовими, фінансово-правовими, 

економічними заходами, різноманітними методами організаційно-масової 

діяльності. Тільки раціональне використання різноманітних засобів у 

взаємозв'язку, обґрунтований вибір основних з них, уміле поєднання їх і 

створюють умови для належного забезпечення здійснення, (визначеної мети) 

сприяють досягненню бажаних, очікуваних результатів [68, с. 44-48]. 

Безумовно, адміністративно-правовим засобам забезпечення обігу 

дорогоцінних металів та каміння властиві загальні ознаки адміністративно-

правових засобів, проте особливість досліджуваного об’єкта наповнює ці 

ознаки певним своєрідним змістом.  

Отже, аналіз наукових джерел, присвячених проблематиці 

адміністративно-правових засобів, дозволяє виділити такі характерні їх 

ознаки: 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) характерна 

правозастосовна направленість; 5) розкривають зміст управлінської 

діяльності суб’єктів їх застосування; 6) здійснюють регулюючий вплив 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) можуть мати як примусовий, так і не примусовий 

характер застосування; 9) наявність конкретної мети застосування − 

спрямованість на упорядкування, регулювання, охорону, реалізацію і 
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розвиток суспільних відносин, що виникають під час видобутку, 

виробництва, використання, здійснення операцій із зазначеними цінностями; 

10) наслідком їх застосування може бути притягнення винних до 

адміністративної відповідальності; 11) спрямованість на виявлення та 

усунення причин і умов, що сприяють вчиненню порушень правил обігу 

дорогоцінних металів та каміння. 

Таким чином, враховуючи викладене, адміністративно-правові засоби 

забезпечення обігу дорогоцінних металів та каміння можна визначити як 

врегульований нормами адміністративного права правовий інструментарій, 

спрямований на упорядкування, регулювання, охорону, реалізацію і розвиток 

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. 

Попри те, що адміністративно-правові засоби неодноразово були 

предметом досліджень багатьох вчених-адміністративістів, проблеми їх 

класифікації так і не одержали однозначного вирішення у відповідних 

працях, незважаючи на велике практичне і теоретичне значення цих 

наукових досліджень. Чітка ж класифікація необхідна, перш за все, для 

з’ясування сутності різноманітних адміністративно-правових засобів, які 

застосовуються для забезпечення належного обігу дорогоцінних металів та 

каміння. Водночас, в правничій науці відсутній єдиний підхід до класифікації 

адміністративно-правових засобів. Так, одні вчені поділяють 

адміністративно-правові засоби на первинні (прості) і комплексні [30, с. 13], 

другі − на загальнообов'язкові правила, засоби переконання, засоби примусу 

[165, с. 29-31], треті – крім вказаних вище додають ще засоби контролю та 

відновлювальні засоби [93, с. 171], четверті − засоби переконання і примусу 

[193, c. 11], п’яті − на правові та організаційні [159], шості − на засоби 

адміністративно-правової охорони, діяльності правоохоронних органів та 

регулювання цивільно-правового обігу [119, с. 15-16], сьомі – на засоби 
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дозвільної та управлінської природи [205, с. 155] тощо. 

Слід зазначити, що адміністративно-правові засоби забезпечення обігу 

дорогоцінних металів та каміння різні за своїм конкретним призначенням і 

змістом, і обумовлені специфікою сфери регулювання.  

Безумовним є те, що на сьогодні процес удосконалення механізму 

адміністративно-правового забезпечення обігу означених предметів 

неможливий без розробки адекватних, дієвих та ефективних як первинних, 

так і комплексних адміністративно-правових засобів.  

В досліджуваній сфері, в першу чергу, слід виділяти регулятивні 

засоби, які займають провідне місце в системі адміністративно-правових 

засобів забезпечення обігу дорогоцінних металів та каміння, охорони даної 

сфери суспільних відносин, оскільки усі інші засоби спрямовані на 

забезпечення їх реалізації, попередження і припинення їх порушень, 

притягнення винних до адміністративної відповідальності [38, с. 24]. Через 

такі засоби здійснюється закріплення та розвиток відносин щодо 

забезпечення належного обігу дорогоцінних копалин та виробів з них. На 

сьогодні регламентація відносин щодо забезпечення такого обігу 

здійснюється за допомогою різних за формою законодавчих та підзаконних 

актів, головним серед яких безумовно є Закон України «Про державне 

регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних 

металів…». 

Іншу групу адміністративно-правових засобів забезпечення обігу 

дорогоцінних металів та каміння складають експертно-оціночні засоби. В 

першу чергу, мова йде про експертизу дорогоцінних металів, виробів з них, 

вставок дорогоцінного каміння, музейних предметів, які містять дорогоцінні 

метали і дорогоцінне каміння, відбитків пробірних клейм та оцінку 

дорогоцінних металів, виробів з них, вставок дорогоцінного каміння. 

Виконання означеної процедури законодавством покладено на 

центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 

державного пробірного контролю, та державні установи пробірного 
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контролю. Крім цього вказані установи здійснюють випробування, 

контрольні та арбітражні аналізи матеріалів, що містять дорогоцінні метали, 

ювелірних та побутових виробів, що містять дорогоцінні метали, за заявками 

суб'єктів господарювання, фізичних осіб та зверненнями правоохоронних 

органів (п. 4 ч. 2 ст. 15 Закону України «Про державне регулювання 

видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів …») [124]. 

Незалежну експертизу якості сировини і виробів з дорогоцінного 

каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та 

напівдорогоцінного каміння, у тому числі їх експертну оцінку 

уповноважений здійснювати Державний гемологічний центр України [124]. 

Державній експертизі та відповідній оцінці підлягають також запаси 

корисних копалин, в тому числі дорогоцінних металів та каміння, метою якої 

є:  

об’єктивна оцінка мінерально-сировинної бази країни на основі єдиних 

науково-методичних критеріїв;  

забезпечення достовірності оцінених запасів корисних копалин і 

відповідності їх якісних показників  запланованим  напрямам використання;  

створення умов для найповнішого, економічно раціонального й 

комплексного використання запасів родовищ корисних копалин з 

дотриманням вимог щодо охорони надр та навколишнього природного 

середовища;  

проведення порівняльної оцінки кількісних та якісних показників 

запасів корисних копалин, їх географо-економічних, гірничо-геологічних, 

гідрогеологічних та інших умов залягання для визначення реальної 

промислової цінності;  

забезпечення дотримання єдиного підходу до визначення техніко-

економічних та фінансових показників господарської діяльності, пов’язаної з 

видобуванням корисних копалин у межах конкретної ділянки надр; 

використання оцінок техніко-економічних та фінансових показників 

господарської діяльності для цілей інвестиційного планування та 
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оподаткування [140; 144]. 

Наступну групу складають обліково-реєстраційні адміністративно-

правові засоби забезпечення обігу дорогоцінних металів та каміння. Так, 

відповідно до статті 1 Закону України «Про державне регулювання 

видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів …» суб’єкти 

господарювання, які здійснюють операції з дорогоцінними металами та 

камінням, підлягають обов’язковій реєстрації в центральному органі 

виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного 

пробірного контролю [124].  

Більше того, статтею 4 цього ж закону визначено, що всі суб’єкти 

господарювання незалежно від форми власності, що займаються операціями 

з дорогоцінними металами і камінням, ювелірними виробами з них, 

проводять їх облік за встановленим порядком і подають звітність. 

Оперативний облік видобутку, переробки, переміщення дорогоцінних 

металів і дорогоцінного каміння, а також ювелірних виробів з них ведеться 

суб’єктами господарювання окремо по кожному виду операцій з 

урахуванням особливостей технології, виду утворених відходів та 

виробничих втрат [124].  

Підлягає щорічній реєстрації в центральному органі виконавчої влади, 

що реалізує державну політику у сфері державного пробірного контролю, і 

відбиток іменника. Останній визначається як спеціальний знак, що засвідчує 

виготовлювача ювелірних та побутових виробів із дорогоцінних металів. 

Суб’єкти господарювання, які виготовляють ювелірні та побутові вироби з 

дорогоцінних металів, зобов’язані мати іменник, відбиток якого 

проставляється виготовлювачем або за його дорученням державною 

установою пробірного контролю на всіх виробах. Забороняється 

використання незареєстрованого іменника. При цьому відбитки іменників, 

зареєстровані суб’єктами господарювання, дозволяється наносити тільки на 

вироби, виготовлені цим суб’єктом господарювання [124]. 

Особливий порядок обліку, зберігання і розпорядження дорогоцінними 
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металами і дорогоцінним камінням, дорогоцінним камінням органогенного 

утворення та напівдорогоцінним камінням, що переходять у власність 

держави, встановлено наказом Міністерства фінансів України від 04 

листопада 2004 року № 692, дія якого поширюється на дорогоцінні метали та 

каміння, що містяться у: а) зливках, гранулах, порошках, сплавах, хімічних 

сполуках тощо; б) самородках, шліхах, мінералах та іншій сировині в 

обробленому та необробленому вигляді; в) ювелірних та побутових виробах; 

г) ювелірних  та побутових виробах, що стали непридатними чи втратили 

експлуатаційну цінність; ґ) виробах та напівфабрикатах виробничо-

технічного, наукового та лабораторного призначення; д) нагородах і жетонах, 

нагрудних та інших знаках; е) парчі та парчевих виробах; є) монетах; 

ж) предметах знахідок і скарбів; з) предметах безоплатної  передачі 

(дарування) юридичними та фізичними особами; и) виробах та 

напівфабрикатах стоматологічного призначення; і) брухті і відходах у будь-

якому вигляді та стані; ї) безхазяйному  та  іншому майні,  що переходить у 

власність держави. При цьому за приховування або привласнення цінностей 

винні особи притягаються до відповідальності згідно з чинним 

законодавством України [143]. 

З метою вирішення питань правомірності застосування власних і 

торгових назв природного каміння (у стані сировини або виробах), підтримки 

цих назв на національному та зовнішньому ринках, регулювання прав 

власників зареєстрованих торгових назв природного каміння при здійсненні 

ними торгових операцій тощо Державним гемологічним центром України 

створено та ведеться Реєстр власних і торгових назв дорогоцінного каміння, 

дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного і 

декоративного каміння з родовищ України. Останній є уніфікованою 

обліково-інформаційною системою власних ознак природного каміння з 

родовищ України, яка складається з форм «Технічна картка родовища 

природного каміння». Реєстр природного каміння встановлює відповідність 

між власними і торговими назвами природного каміння на підставі їхньої 
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вичерпної характеристики шляхом атестації [124]. 

Разом з дорогоцінними металами, камінням та виробами з них 

обов’язковій реєстрації підлягають також суб’єкти господарювання, які 

здійснюють операції з ними. Облік суб’єктів господарювання, створення та 

ведення такого реєстру здійснюються Мінфіном з використанням 

автоматизованої системи та книги реєстрації суб’єктів господарювання, які 

здійснюють операції з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням [124]. 

Адміністративно-правові засоби забезпечення обігу дорогоцінних 

металів та каміння дозвільного характеру складають окрему групу та 

уповноважують адресата (чи дозволяють йому) діяти в межах вимог норми за 

своїм розсудом, проте, підкоряючись правовому режиму, що нею 

встановлений. Фактично ці засоби дають адресатові вибір: або чинити певні 

дії, або не чинити їх. Конкретний юридичний зміст цих засобів залежить від 

особливостей їх адресата. 

Основною метою виникнення, зміни і припинення правовідносин у 

сфері застосування дозвільних засобів є підтримка суспільної безпеки 

шляхом надання дозволу суб’єктові на здійснення певних дій, наділення його 

певними повноваженнями. Дозвіл у цій системі – центральний елемент (ядро) 

– тому і система зветься дозвільною [15, с. 374]. Дозволи проявляються у 

вигляді ліцензій на право займатися відповідною діяльністю або 

використовувати відповідні предмети, сертифікатів якості на певний 

продукт, безпосередньо дозволів тощо [17, с. 134]. 

Яскравим прикладом адміністративно-правових засобів забезпечення 

обігу дорогоцінних металів та каміння дозвільного характеру є надання 

спеціальних дозволів на користування надрами у межах території України, її 

континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони [142], в 

тому числі видобування дорогоцінних металів та каміння. 

Формою дозвільної діяльності в «ювелірній» галузі є ліцензування, яке 

передбачає процедуру одержання певними суб’єктами спеціального 

документа державного зразка (ліцензії – від латинського слова licentia  − 
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«право, дозвіл»), який видається уповноваженим на те органом державної 

виконавчої влади та у якому засвідчується право особи займатися певним 

видом діяльності [178, с. 390].  

В умовах сучасного стану розвитку економіки ліцензування виступає 

універсальним правовим засобом регулювання. Водночас, виробництво 

дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, виготовлення виробів та 

торгівля виробами з них було виключено з переліку видів, які підлягають 

ліцензуванню. Зокрема, Закон України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо обмеження державного регулювання 

господарської діяльності» [123], прийнятий Верховною Радою України 19 

жовтня 2010 р., передбачив скасування ліцензування виробництва, 

виготовлення та торгівлю дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням. 

Метою такого заходу також було максимальне сприяння держави у 

започаткуванні та провадженні підприємницької діяльності, приведення 

існуючого переліку видів діяльності, що ліцензуються, у відповідність до 

запропонованих критеріїв та існуючих принципів. 

Однак, як стверджують деякі вчені, за умови відміни ліцензування 

держава фактично втрачає одну із ланок контролю та впливу на суб’єктів 

господарювання в частині виготовлення і реалізації більш якісної ювелірної 

продукції. За відсутності ліцензування постає проблема встановлення наявної 

чисельності суб’єктів господарювання задіяних у ювелірному бізнесі, що 

перешкоджає ефективному плануванню перевірок їх діяльності [86, с. 23]. 

З цим твердженням варто погодитись, адже зарубіжна практика в 

одних випадках називає такі документи ліцензіями, в інших – дозволами, але 

в узагальненому виді відповідні документи мають яскраво виражену 

дозвільну спрямованість. Так, наприклад, в Узбекистані, провідного 

виробника золота в світі [212], основні операції із дорогоцінними металами 

та камінням здійснюються на основі ліцензій. В Австралії так само існують 

дві категорії ліцензій – на розвідку (дозволяє проводити геолого-

розвідувальні роботи) та видобування «дорогоцінних» корисних копалин [36, 
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с. 19, 137]. Дозволи (концесії) на розвідку, видобування та інші операції з 

дорогоцінними металами та камінням застосовуються в Бразилії, Аргентині, 

Венесуелі тощо. Водночас, в Південно-Африканській Республіці передбачено 

видачу дозволів на розвідку, видобування та тривале використання 

родовищем корисних копалин, а також трьох категорій ліцензій: 1) на 

очищення від домішок, які надають власнику право купити, отримати, 

очистити або розпоряджатися неочищеними дорогоцінними металами 

(ліцензії на переробку видаються терміном на 25 років із правом подовження 

на наступні періоди в 25 років); 2) на збагачення дозволяють власникові 

купити, отримати, змінювати, додати вартість і розпоряджатися 

напівготовими металами (надаються строком на 10 років і можуть 

поновлюватися на наступні періоди протягом 10 років); 3) для ювелірів − 

дають ті ж права, що ліцензії збагачення, але надаються на термін до п’яти 

років і поновлюються на наступні п’ять років [36, с. 95-96]. 

В межах дозвільних засобів забезпечення обігу дорогоцінних металів та 

каміння не можна залишити поза увагою також сертифікацію алмазів, що є 

своєрідним посвідченням їх «чистоти» та гарантією покупцю щодо 

законності угоди та їх походження. Основним документом, що регулює 

торгівлю алмазами в рамках Кімберлійського процесу, є Схема сертифікації 

необроблених природних алмазів, прийнята на міністерській зустрічі в 

Інтерлакені (Швейцарія) в листопаді 2002 року. Дана схема передбачає 

супровід кожної партії алмазів, що надходить на світовий ринок, спеціальним 

національним сертифікатом, який підтверджує легальність їх походження. 

Зазначені сертифікати підлягають обов’язковому зберіганню протягом трьох 

років після реалізації алмазів. Такі партії алмазів не повинні допускатися за 

межі території країн-учасників Кімберлійського процесу. В кінцевому 

рахунку останній є подібним до митного союзу, що робить можливим 

безперешкодний потік сертифікованих алмазів. У той же час поки 

зберігається невизначеність щодо затвердження порядку застосування 

штрафних санкцій за порушення в Україні вимог схеми сертифікації 
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необроблених природних алмазів. 

Певним чином дозвільне спрямування має атестація дорогоцінного 

каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, 

напівдорогоцінного каміння, яка здійснюється відповідно до одноіменних 

правил, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від від 6 

вересня 2000 р. № 1396 [146]. 

Вказані Правила встановлюють порядок проведення атестації та 

визначення торгових назв дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння 

органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння, видобутого з надр 

України, а також завезеного в Україну з-за кордону у вигляді сировини, 

виробів або у складі мінералогічних зразків, призначеного для виконання 

операцій з ним або для використання у виробничих, соціально-культурних, 

інвестиційних та інших цілях [146]. 

Атестація природного каміння проводиться суб'єктами 

підприємницької діяльності, які здійснюють операції з ним або 

використовують його. Особи, що залучаються для проведення атестації, 

повинні мати  відповідну кваліфікацію. У виробничих процесах атестація 

природного каміння проводиться на всіх кінцевих стадіях добування 

(каміння з родовищ України), обробки і виготовлення виробів з нього згідно 

із затвердженими технологічними маршрутами та порядком його руху і 

обліку [146]. 

Визначальну роль в адміністративно-правовому забезпеченні обігу 

дорогоцінних металів та каміння відіграють контрольно-наглядові засоби, які 

спрямовані на перевірку дотримання правил видобутку і реалізації 

дорогоцінних металів і каміння; використання екологічно раціональних і 

матеріально обґрунтованих організаційно-технологічних схем вилучення та 

виробництва дорогоцінних металів і каміння; зберігання таких предметів в 

установленому законодавством порядку тощо. Докладно контрольно-

наглядовим засобам присвячено підрозділ 2.4 дисертації. 

Запобігання, виявлення та припинення правопорушень у сфері обігу 
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дорогоцінних металів та каміння забезпечується шляхом застосування 

широкого набору превентивно-примусових (охоронних) засобів, які з одного 

боку мають яскраво виражений профілактичний характер, з іншого − 

здійснюються у примусовому порядку, тобто в процесі односторонньої 

реалізації владних повноважень, та виражаються, як правило, у вигляді 

певних обмежень та заборон [90, с. 21]. При цьому реалізація таких заходів 

відбувається без участі вільної волі підвладного суб’єкта, яка б базувалася на 

розумінні суспільних необхідностей. У даному випадку відсутня 

добровільність підкорення, яка є при виконанні загальноправових заборон 

[90, с. 24]. 

Превентивно-примусові засоби є об’єктивною передумовою подолання 

таких негативних явищ в «ювелірній» галузі, недопущення завдання шкоди 

навколишньому природному середовищу під час видобування та переробки 

«дорогоцінних» корисних копалин, запобігання забрудненню надр, а також 

припинення порушень правил обігу дорогоцінних металів і каміння та 

притягнення винних у зв’язку із цим осіб до юридичної відповідальності. 

Превентивно-примусові засоби виступають дієвим інструментом 

забезпечення законності та дисципліни в сфері обігу дорогоцінних металів та 

каміння. Основний зміст такої діяльності полягає у виявленні всіх випадків 

порушення законів і підзаконних актів та притягненні винних до юридичної 

відповідальності, в усуненні причин та умов, що сприяють порушенню норм, 

правил і стандартів в згаданій сфері. 

Попри важливість превентивно-примусових засобів у забезпеченні 

належного обігу дорогоцінних металів та каміння, ефективність їх 

застосування залишає бажати кращого, яскравим свідченням чого є проблема 

неконтрольованого видобутку, скуповування, зберігання, переробки й 

реалізації бурштину в Україні. За неофіційними даними втрати держави від 

незаконних операцій з бурштином становлять щорічно до 2 млрд. дол., а це 

набагато більше за річний бюджет таких важливих галузей, як освіта та наука 

разом із геологорозвідкою. Загальна сума таких втрат за останні три роки 
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навіть перевищує річний бюджет на оборону країни [46]. 

Відтак саме в ситуації з бурштином яскраво простежується загальна 

неефективність застосування адміністративно-правових засобів забезпечення 

обігу дорогоцінних металів та каміння. З кожним роком окреслена проблема 

набуває дедалі деструктивнішого характеру, що ускладнює та відкладає її 

остаточне вирішення. За весь цей час незаконний видобуток сонячного 

каменю зумовив не тільки виснаження надр північних районів Волинської, 

Рівненської, Житомирської і Київської областей, але й призвів до величезних 

і непоправних втрат вітчизняного бурштину, мільярдних грошових 

ненадходжень до бюджету країни, завдав колосальної шкоди природі й 

жителям бурштинового Полісся, цілковитого занепаду державного видобутку 

унікального каменю, переважання непрозорих схем видобутку і 

кримінальних сутичок, відсутності легального ринку і заміни його тіньовим і 

контрабандою тощо [88]. 

Наприклад, за інформацією прес-служби Державної прикордонної 

служби України з початку 2017 року було виявлено 37 випадків незаконного 

вивезення бурштину загальною кількістю майже 500 кг. При цьому 

працівники Львівської митниці ДФС склали 11 протоколів про порушення 

митних правил, предметом правопорушення у яких був бурштин, загальною 

вартістю понад 11 млн. грн. Чи не щотижня з’являється нова інформація про 

попереджені спроби вивезення бурштину з України з приховуванням від 

митного контролю в автомобільних та авіаційних пунктах пропуску, з 

використанням поштових відправлень тощо [120]. 

За даними МВС України щороку криміногенна ситуація в 

«бурштиновій» галузі має тенденцію до погіршення. Підтвердженням тому є 

стан протидії незаконному видобутку бурштину на території окремих 

районів Рівненської області, зокрема за офіційними даними слідчого 

управління ГУ Національної поліції в Рівненській області з 2010 по 2015 

роки було зареєстровано 1231 кримінальне провадження (2010 – 40, 2011 – 

33, 2012 – 88, 2013 – 232, 2014 – 323, 2015 – 515), вилучено 3366 кг бурштину 
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(2010 – 4,6, 2011− 4,7, 2012 – 1,9, 2013 – 18,4, 2014 – 215,1, 2015 – 3121,3), 

вилучено 684 мотопомпи (2010 – 24, 2011 – 44, 2012 – 119, 2013 – 133, 2014 – 

204, 2015 – 160) [194].  

З проголошенням незалежності України було багато спроб виправити 

ситуацію у «бурштиновій» сфері, лунали численні пропозиції, у тому числі 

законотворчого характеру. Лише останнім часом було підготовлено декілька 

законопроектів, спрямованих на упорядкування суспільних відносин в сфері 

бурштиновидобутку, подолання криміногенної напруги у місцях 

бурштинового Полісся, припинення незаконних операцій з цією 

дорогоцінною сировиною, зокрема: «Про особливості розробки родовищ 

бурштину, які не мають промислового значення» (№ 9041 від 02.08.2011 р.), 

«Про видобування та реалізацію бурштину» (№ 1351-1 від 10.12.2014 р.); 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо посилення 

відповідальності за незаконне видобування та введення в обіг бурштину та 

виробів з його використанням)» (№ 4462 від 18.04.2016 р.) та ін.  

Попри слушні пропозиції, наразі немає будь-якої потреби надавати 

бурштину особливий статус окремим законом. Існують десятки різних видів 

дорогоцінних металів і коштовного каміння, щодо яких також можуть 

виникнути подібні проблеми, для розв’язання яких, за прикладом бурштину, 

створюватимуть окремі закони. Здається так само треба приймати окремі 

закони про «золото», «платину», «срібло» та ін., що безумовно не має сенсу. 

Чинний Закон України «Про державне регулювання видобутку, виробництва 

і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за 

операціями з ними» чітко визначає єдині правила обігу дорогоцінного 

каміння, у тому числі коштовного каміння органогенного утворення − 

бурштину (п. 3. ст. 1). Тому, на нашу думку, треба змінювати загальний 

підхід до правового забезпечення обігу коштовних металів та каміння, 

передбачивши окремим розділом в законі особливості регулювання 

видобутку та здійснення інших операцій з бурштином. Тим більше, що 

називати нелегальним тільки видобуток неправильно. Йдеться наразі про 
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весь ланцюг незаконної діяльності, пов’язаний із скупкою, зберіганням, 

переробкою і реалізацією обробленого і необробленого бурштину. 

Отже, невтішна ситуація у бурштиновій галузі закликає до вжиття 

комплексу рішучих заходів, спрямованих на подолання екологічних, 

економічних та соціальних наслідків нелегального його видобування, 

скуповування, зберігання, переробки й реалізації, шляхом: 

− вдосконалення та спрощення процедури отримання документів 

дозвільного характеру для здійснення діяльності з видобутку бурштину; 

− забезпечення надійної охорони перспективних площ і бурштинових 

родовищ; 

− врегулювання механізму одноосібного видобутку бурштину на 

родовищах, розробка яких у виробничих масштабах є нерентабельною; 

− законодавчого забезпечення надання права на здійснення видобутку 

бурштину старателям із числа місцевих жителів на основі отримання ними 

спеціального дозволу з можливістю працювати на спеціальній спрощеній 

системі оподаткування і звітності, встановленій в главі 1 розділу ХІV 

Податкового кодексу України; 

− організації належної взаємодії підрозділів Національної поліції 

України з іншими правоохоронними органами у сфері протидії незаконному 

видобутку бурштину; 

− встановлення відповідальності за незабезпечення відновлення 

екологічного балансу і земельних ділянок після видобування бурштину. 

Підсумовуючи викладене, слід зазначити, що в системі 

адміністративно-правових засобів забезпечення обігу дорогоцінних металів 

та каміння чільне місце займають експертно-оціночні, обліково-реєстраційні, 

дозвільні, атестаційні, акредитаційні, контрольно-наглядові та превентивно-

примусові (охоронні) засоби, вибір та доцільність застосування кожного з 

них в тій чи іншій ситуації визначаються умовами, що склались, наявністю 

певних обставин, завданнями і компетенцією органу (посадової особи), який 

діє в конкретній ситуації, а також суб’єктивними факторами. 
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2.4. Контроль як засіб забезпечення обігу дорогоцінних металів і 

дорогоцінного каміння 

 

Забезпечити виконання всіма суб’єктами обігу дорогоцінних металів та 

каміння відповідних правил, нормативів і стандартів, подолати вказані вище 

проблеми покликаний контроль.  

Наразі 91,6% виготовлених ювелірних виробів надходять на споживчий 

ринок поза зором Державної фіскальної служби України, а 88,5% ювелірних 

виробів в роздрібній мережі реалізується на споживчому ринку нелегально 

[168, с. 131-132], що значно підвищує рівень загроз суспільству в частині 

безпеки, надійності, якості та відповідності таких виробів правилам, нормам 

та стандартам. Зокрема, 20% ювелірних сплавів, які можна зустріти на 

українському ринку не стандартизовані, і питання їхньої якості викликають 

сумніви [97]. 

Невипадковими є факти, коли потрібні показники безпеки, 

довговічності, соціального призначення та інші, що визначають споживну 

цінність ювелірного виробу з дорогоцінних металів або каміння, не 

передбачені нормативною і супровідною документацією, зустрічаються 

випадки відсутності взагалі нормативної та технічної документації, зразків 

для порівняння тощо. 

Сфера обігу дорогоцінних металів та каміння включає відносини, 

пов’язані з видобутком, виробництвом, використанням, зберіганням таких 

корисних копалин, виробів з них та контролем за операціями з ними. 

Останній, як один із найважливіших способів забезпечення законності та 

дисципліни в «ювелірній» галузі, зачіпає діяльність багатьох об’єктів, які не 

тільки безпосередньо приймають участь в обігу дорогоцінних металів та 

каміння, але й забезпечують його процес (видобуток, виробництво, 

використання, здійснення операцій із зазначеними цінностями в частині 

придбання, реалізації, дарування, успадкування тощо). Специфіка контролю 
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та охоронюваних суспільних відносин в досліджуваній сфері обумовили 

появу також широкого кола контрольних органів та посадових осіб, які 

мають права застосування заходів адміністративного примусу. Крім того 

негативні тенденції, що відбуваються останнім часом в «ювелірній» галузі, 

вказують не тільки на необхідність вдосконалення форм та методів 

контролю, але й попереднього теоретичного з’ясування його сутності, 

значення, обов’язкових складових елементів та відповідних принципів. 

Такі міркування є невипадковими, адже «ювелірна» галузь несе в 

собібагато ризиків, пов’язаних з операціями з дорогоцінними металами та 

камінням. Якщо в Україні на порядку денному лише окреслено питання 

оцінювання якості ювелірних виробів, то міжнародне співтовариство вже 

давно проявляє значну зацікавленість до проблем їх безпеки та надійності, 

що зумовлено використанням імпортних лігатур для виготовлення виробів і 

припоїв, які не пройшли оцінку на відповідність встановленим вимогам щодо 

механічної та хімічної стійкості, насиченням ринку ювелірними виробами, в 

процесі експлуатації яких проявляються значні механічні пошкодження, 

різноманітні зміни кольору поверхні, її потемніння та численні алергічні 

реакції у споживачів [97]. 

Як приклад, для того, щоб провести ретельний афінаж потрібне дороге 

технологічне обладнання, а для значної частки підприємств це не під силу. 

Тому в ювелірні прикраси потрапляють такі хімічні елементи як кадмій, 

свинець, індій, ртуть, залізо, олово, марганець, хром та інші, які чинять, в 

тому числі, і негативний вплив на здоров’я людини. Більш того, жоден із 

основоположних документів по контролю за якістю ювелірних виробів не 

передбачає їх перевірку на токсикологічну безпеку та умови походження 

каменю (натуральний чи синтезований) та спосіб синтезу. На сьогоднішній 

день невелика кількість підприємств-виробників з власної ініціативи 

наносять подібне маркування [97]. 

Отже, саме контроль є реальним засобом перевірки якості, надійності 

та безпеки обігу дорогоцінних металів та каміння, ефективності здійснення 
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суб’єктами господарювання операцій з такими предметами, забезпечення 

законності та дисципліни в «ювелірній» галузі.  

Наочним свідченням тому є украй висока латентність адміністративних 

деліктів у сфері обігу дорогоцінних металів та каміння, а також безліч 

помилок при їх кваліфікації. Згідно з деякими підрахунками, до «поля зору» 

суб’єктів державного пробірного контролю потрапляють не більше 8-10% 

фактичних правопорушень. У решті випадків порушення лишаються 

невиявленими, а порушники – безкарними. 

Останнім часом поширення набула практика:  

заміни справжнього сплаву сучасним, більш дорогим;  

використання іншого сплаву з дорогоцінного металу, що не відповідає 

нормативним вимогам;  

заміни справжнього, більш дешевого каміння дорогим;  

покриття справжнього недорогого археологічного сплаву більш 

дорогим сплавом (золочення, сріблення, планування);  

штучного «старіння» виробу хімічними методами: патина, корозія 

тощо;  

застосування сучасних припоїв, емалей, гальванопластичних відливків, 

інших видів художнього оздоблення металу;  

впаювання інших видів металу, подібних за густиною до золота;  

використання методів облагородження дорогоцінних каменів без 

зазначення на маркуванні тощо. 

Наразі до основних способів фальсифікацій ювелірних виробів з 

дорогоцінних виробів належать:  

аналогічне копіювання дизайну, наявність сертифікату чи експертного 

висновку, який не відповідає фактичним ознакам об’єкта оцінки;  

застосування імітацій дорогоцінних металів та коштовного каміння, яке 

супроводжується іншим клеймуванням або маркуванням;  

імітація виробів за рахунок впаювання деталей у будову виробів та 

вмісту інших компонентів у складі дорогоцінних сплавів;  
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застосування різних методів облагороджування та поліпшення 

властивостей ювелірних коштовностей;  

підробка та впаювання справжніх клейм; нанесення клейм відомих 

фірм; доповнення конструкції простого виробу (з клеймом славетної фірми) 

дорогими елементами від інших, невідомих виробів;  

комбінування справжніх та «новодєльних» елементів, виготовлення 

сучасної копії тощо. Основним видом фальсифікацій є їх підробка, яка 

пропонується до реалізації на споживчому ринку з навмисно зміненими або 

скопійованими властивостями з метою отримання прибутку [97, с. 124]. 

Виявити такі порушення можливо лише завдяки правильно 

організованому контролю за дотриманням всіма учасниками ринку 

дорогоцінних металів і каміння відповідних нормативних приписів. 

Останніми, наприклад, визначаються показники якості сплаву з дорогоцінних 

металів, як-то: вміст легуючих компонентів та домішок у сплаві, вміст 

дорогоцінного металу (проба); вміст, вид та товщина покриття; марка та вид 

припою; механічна міцність ланцюжків тощо. До показників якості 

дорогоцінного каміння належить: розмір, маса, чистота, характеристика 

кольору, показники якості огранювання, інтенсивність флуоресценції, вміст 

радіоактивних речовин, наявність токсичних домішок, вид облагороджування 

тощо [97, с. 15-16]. 

Так само нормативною документацією визначено показники якості 

ювелірного виробу, зокрема: зовнішнього виду, відповідність зразку-еталону 

(нормативній та технічній документації), технічному зразку, правильність 

оформлення етикеток, іменників, нанесення клейм. Нормативна 

документація, яка діє наразі в країні, включає вимоги за органолептичними, 

фізико-хімічними, мікробіологічними показниками, а також за показниками 

безпеки. 

Саме можливості контролю дозволяють перевірити відповідність 

вмісту сплаву з дорогоцінних металів, а також відповідність дорогоцінного 

каміння вимогам нормативної та технічної документації, маркувальним 
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даним зазначеним на ярлику; відповідність ювелірного виробу нормативної 

документації, а також світовим вимогам щодо якості, безпеки та маркування; 

якісні зміни виробу під час вжитку та збереження; комплектність та 

цілісність; відсоток зносу; корозійну стійкість; надійність, 

ремонтопридатність; безпечність для здоров’я людини та навколишнього 

середовища [97, с. 14]. 

В цілому, контроль є основним та найбільш дієвим способом 

забезпечення дисципліни та законності, а також важливою функцією 

управління [83, с. 98; 58., с. 57]. 

Наразі існує величезна кількість трактувань контролю. Вчені його 

визначають як: один із найважливіших елементів управління  та основний 

засіб забезпечення законності й дисципліни в ньому [1, с. 240]; як об’єктивну 

реальність розвитку соціальної системи, що певною мірою характерний для 

усякого суспільного ладу [9, с. 49]; як самостійну чи зовнішньо ініційовану 

діяльність уповноважених на те суб’єктів, яка спрямована на встановлення 

фактичних даних щодо об’єктів цього контролю задля визначення їх 

відповідності (невідповідності) тим правомірним оціночним критеріям, які 

допускають застосування адекватних одержаному результату заходів 

реагування в унормованому порядку [199, c. 7]. 

Отже, незалежно від того, як правники трактують контроль, його 

головне призначення залишається незмінним − це забезпечення режиму 

законності, підвищення дисципліни, а також покращення ефективності 

управлінської діяльності та якості відповідних рішень. 

Наразі чинне законодавство містить декілька схожих понять, серед 

яких «державний пробірний контроль», «державний пробірний контроль за 

якістю виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння» та 

«експертно-пробірний контроль». 

Перший визначається як система організаційно-технічних і правових 

заходів, спрямованих на здійснення державного контролю за видобуванням, 

виробництвом, використанням, обігом, обліком і зберіганням дорогоцінних 
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металів, дорогоцінного каміння та дорогоцінного каміння органогенного 

утворення, напівдорогоцінного каміння, виробів із них, виконанням операцій 

із зазначеними цінностями, а також на забезпечення залучення до вторинної 

переробки відходів і брухту, що містять дорогоцінні метали і дорогоцінне 

каміння [124]. 

Другий являє собою перевірку відповідності виробів вимогам чинних 

нормативно-правових актів (державних стандартів, технічних умов, 

положень, правил) у частині вмісту основного дорогоцінного металу у сплаві 

(сплавах), з якого (яких) виготовлено вироби, наявності на виробах відбитка 

(відбитків) державного пробірного клейма, міжнародного або іноземного 

клейма погодженого зразка, іменника та їхньої відповідності встановленим 

вимогам і правилам, а також відповідності вставки (вставок) із дорогоцінного 

каміння та дорогоцінного каміння органогенного утворення, 

напівдорогоцінного каміння найменуванню та ваготехнічним 

характеристикам, зазначеним на товарному ярлику [124]. 

Експертно-пробірний контроль є комплексом заходів щодо здійснення 

державного контролю за якістю дорогоцінних металів, дорогоцінного 

каміння, виробів з них та матеріалів, що містять дорогоцінні метали, та за 

дотриманням вимог Закону України та нормативно-правових документів 

щодо операцій із зазначеними цінностями [129]. 

Вказані визначення певною мірою доповнюють одне інше та 

принципово не відрізняються між собою. «Державний контроль якості 

виробів, − наголошує К.М. Семенюк, − повинен охоплювати і пробірний 

контроль, і гемологічний, і звичайний контроль якості продукції, а не тільки 

оцінку кількості дорогоцінного металу у виробі» [168, с. 46]. Саме тому, 

відзначає вчена, нагальним є розроблення нових стандартів якості ювелірних 

виробів, нового органу державного контролю із більш широким колом 

обʼєктів (що не охоплює державний пробірний контроль: прилади, 

інструменти, лабораторний посуд та інші вироби, що виготовляються з 

дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння і призначені для наукових, 
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виробничих, медичних  та інших цілей) [168, с. 46]. 

Згідно чинного законодавства державний пробірний контроль за 

допомогою відповідних державних установ здійснюється шляхом:  

обов’язкового клеймування ювелірних та побутових виробів, 

виготовлених з дорогоцінних металів суб'єктами господарювання в Україні, 

якщо зазначені суб'єкти не мають атестованої центральним органом 

виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань технічного 

регулювання, або центральним органом виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері державного пробірного контролю, в 

установленому порядку лабораторії;  

обов’язкового клеймування всіх ввезених на територію України 

юридичними та фізичними особами ювелірних та побутових виробів, 

виготовлених з дорогоцінних металів з метою їх реалізації (крім ввезених для 

власних потреб);  

клеймування ювелірних та побутових виробів, виготовлених з 

дорогоцінних металів, за заявками юридичних та фізичних осіб;  

випробування, контрольних та арбітражних аналізів матеріалів, що 

містять дорогоцінні метали, ювелірних та побутових виробів, що містять 

дорогоцінні метали, за заявками суб'єктів господарювання, фізичних осіб та 

зверненнями правоохоронних органів;  

експертизи дорогоцінних металів, виробів з них, вставок дорогоцінного 

каміння, музейних предметів, які містять дорогоцінні метали  і дорогоцінне 

каміння, відбитків пробірних клейм та оцінку дорогоцінних металів, виробів 

з них, вставок дорогоцінного каміння [124].  

Отже, в основу контрольних заходів в сфері обігу дорогоцінних металів 

та каміння покладено, насамперед, систему клеймування, що являє собою 

пробірно-технологічну операцію нанесення відбитку державного пробірного 

клейма на ювелірні та побутові вироби з дорогоцінних металів. 

Кожна держава світу має власні специфічні правила для клеймування, 

більшість яких включають наступні маркування. 
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− клеймо виробника, яке вказує, хто був відповідальний за відправку 

товару на клеймування; 

− клеймо пробірної палати вказує пробірну палату, що здійснює 

клеймування; 

− клеймо чистоти дорогоцінного металу вказує вміст дорогоцінного 

металу, яке повинно бути у відповідності з артикулом і що цей зміст не 

менше, ніж має бути. Чистота часто позначається в тисячних числах 

(проміле), при цьому вказується тип металу у вигляді спеціального 

позначення. Іноді клеймо пробірної палати і клеймо чистоти об’єднані в 

єдине маркування. 

Наразі, більше 70 країн світу використовують послуги клеймування 

ювелірних та інших побутових виробів з дорогоцінних металів. У багатьох 

європейських країнах, включаючи Францію і Великобританію, продаж 

ювелірних виробів без клейма є незаконним. У Німеччині, наприклад, 

встановлення державних клейм на виробах німецького виробництва 

вимагається законодавством та покладено на виробників. В Ізраїлі 

клеймуються тільки золоті вироби, а у Швейцарії тільки корпуси годинників 

із дорогоцінних металів. У деяких країнах офіційне державне клеймо та 

«іменник» виробника збігаються. У Чеській Республіці проба і знак пробірної 

палати комбіновані в одному клеймі. У Фінляндії і Швеції клеймо може 

ставитися замість іменника, якщо виробник не має такого. У ряді країн, таких 

як Швейцарія, кількість відбитків на одному виробі може доходити до 4 [8]. 

Загалом Швейцарія є світовим лідером в організації контролю обігу 

дорогоцінних металів і виробів з них. Він здійснюється відповідно до вимог 

наступних законодавчих актів: Федеральний Акт від 20 червня 1933 р. «Про 

контроль дорогоцінних металів» (Federal Act of 20 June 1933 on the Control of 

Trade in Precious Metals and Precious Metal articles (Precious Metals Control Act, 

PMCA, CCFL 941.31); Ордонанс від 8 травня 1934 р. «Про контроль 

дорогоцінних металів» (ordinance of 8 May 1934 on the Control of Trade in 

Precious Metals and Articles Precious Metals (Precious Metals Control Act, 
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PMCA, CCFL 941.311); Ордонанс від 17 серпня 2005 р. «Про податковий 

контроль дорогоцінних металів» (Ordinance of 17 August 2005 on taxes for 

Precious Metals control (CCFL 941.319); Інструкція від 1 травня 2010 р. «Про 

контроль дорогоцінних металів» [208, 215, 216]. 

Система клеймування в Швейцарії є державною. Зливки та корпуси 

годинників із золота, срібла, платини або паладію іноземного або 

вітчизняного виробництва, які продаються у Швейцарії, підлягають 

контролю і державному обов’язковому клеймуванню. Для корпусів 

годинників, що складаються із сплавів дорогоцінних і базових металів, 

офіційне клеймування є добровільним. Крім корпусів годинників, тобто для 

всіх інших виробів з дорогоцінних металів, процедура контролю є 

добровільною [208, 211]. 

В державах − членах ЄС дія печатки про вміст кількості золота, 

покладеної на кожний золотий ювелірний виріб, часто гарантується 

офіційною системою клеймування. Клеймо − це просто позначка або відмітка 

у вигляді номера, що наноситься на золоті, срібні або платинові ювелірні 

вироби або пластини. Вона гарантує, що якість і кількість наявного металу 

відповідають нормі. З часом країни розробили свої власні правила та вимоги 

щодо контролю дорогоцінних металів залежно від місцевих традицій і 

розвитку промисловості, які визначають вимоги до чистоти, взяття проб, 

випробування, маркування і технічних вимог. Чистота коливається від 

333/1000 до 999/1000 (8-24 карат). 

Деякі європейські країни вимагають обов’язкового контролю та 

клеймування кожного золотого виробу незалежним органом, в деяких є 

система добровільного клеймування, а інші вимагають тільки маркування, 

зроблене виробником. Різні європейські закони про дорогоцінні метали не 

сприяли вирішенню проблем, пов'язаних з торгівлею ювелірними виробами 

між країнами з різноманітними системами. 

Рішення було знайдено в 1975 р. з появою Конвенції про контроль і 

клеймування виробів з дорогоцінних металів, яка ввела Загальні правила 
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клеймування (Common Control Mark). Кожна країна − член ЄС погоджується 

з тим, що товари, клеймовані у відповідності з даними правилами 

клеймування, імпортуються без подальших випробувань та клеймувань. 

Система клеймування виробів з дорогоцінних металів, сплавів з 

дорогоцінних і базових металів, а також з металевим покриттям з 

дорогоцінного металу заслуговує більш докладного розгляду. Подібні 

вироби, що продаються в Швейцарії, повинні нести знак «відповідності» 

(клеймо виробника) і бути зареєстрованими в Центральному управлінні по 

контролю за дорогоцінними металами в Берні. Реєстр містить близько 15 000 

клейм виробників, зареєстрованих швейцарськими або іноземними 

компаніями і знаходяться у відкритому доступі, тому завжди можна 

отримати інформацію стосовно кожного конкретного знака. Клеймо 

виробника можна порівняти з підписом, так як, ставлячи своє клеймо, 

власник ручається за якість виробу та несе відповідальність надалі. 

Існує кілька обов’язкових приписів, що стосуються форми і 

зображення знака виробника, однак ці правила не є офіційними правилами 

клеймування, так як клейма різних виробників не повинні бути ідентичними 

при реєстрації. 

Державні установи пробірного контролю здійснюють державний 

пробірний контроль за якістю виробів з дорогоцінних металів і 

дорогоцінного каміння не безкоштовно, і чим вище обсяги виробництва, тим 

більше коштів суб’єкт господарювання витрачає на клеймування своєї 

продукції при обов’язковому клеймуванні. 

Природно, ціна ювелірного виробу сильно залежить від проби – чим 

більше золота в ювелірному сплаві, тим дорожче буде виріб, так як добавка 

неблагородного металу (лігатура) на ціну майже не впливає. 

Наразі у світовій практиці є як прихильники, так і противники 

пробірного контролю за якістю виробів з дорогоцінних металів і каміння. 

При цьому останні обґрунтовують свою позицію тим, що:  

− єдина система клеймування шкодить сумлінній конкуренції; 
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− вільне переміщення товарів неможливо при обов’язковому 

державному клеймуванні; 

− державне клеймування вимагає додаткового часу, що суперечить 

загальносвітовій тенденції в торгівлі – скороченню часу постачання і 

доставки точно в місце і точно в термін; 

− підвищена увага до металу невиправдано для виробів з діамантами й 

іншими дорогоцінними каменями, оскільки внесок металу у вартість виробу 

часто незначний; обов’язкової державної сертифікації діамантів немає ніде у 

світі; 

− очевидно, що в деяких країнах склад працівників державних 

пробірних інспекцій – це проблема зайнятості, а в інші – справа фінансової 

(фіскальної) політики; в обох випадках клеймування здорожує товар; 

− досвід показує, що клеймо Пробірної інспекції нітрохи не є кращою 

гарантією в порівнянні з фірмовим клеймом виробника;  

− неминуче збільшення ціни виробу при державному клеймуванні ніяк 

не означає додаткової гарантії якості [59]. 

Практика свідчить, що відмовитися від державного пробірного клейма 

на даному етапі розвитку Україна не здатна без прийняття єдиних світових 

стандартів та без приєднання до Міжнародної Конвенції про контроль і 

клеймування виробів з дорогоцінних металів, але правила клеймування в 

різних країнах настільки різні (наприклад, десь дозволене з’єднання золота зі 

сталлю, десь немає), що гармонізація всіх систем в Євросоюзі здається 

нездійсненною задачею. 

Серед фахівців ювелірного ринку подекуди лунають пропозиції щодо 

демонополізації, або введення добровільного режиму випробування і 

клеймування ювелірних та інших виробів з дорогоцінних металів. Однак 

прихильники такої позиції не пропонують жодних гарантій споживачам із 

забезпечення вмісту дорогоцінних металів. Система добровільного 

клеймування існує в багатьох країнах. Ті, хто висуває подібні пропозиції 

щодо запозичення зарубіжного досвіду використовує ту його частину, яка 
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стосується свободи виробників і забувають про іншу сторону, яка стосується 

їх відповідальності. В даному випадку при розгляді питання щодо 

можливості запровадження добровільного режиму клеймування може бути 

використаний досвід Швейцарії, де виробники ювелірних виробів в 

обовʼязковому порядку набувають для цілей виробництва вже готові і 

сертифіковані ювелірні сплави тільки на афінажних підприємствах. 

Використання вітчизняними виробниками ювелірної продукції тільки 

сертифікованих ювелірних сплавів, виготовлених на афінажних 

підприємствах, забезпечило б достатній рівень гарантій для споживачів 

кінцевої продукції та додаткове завантаження афінажних підприємств [8]. 

Організацією пробірного контролю за якістю ювелірних виробів з 

дорогоцінних металів і каміння в переважній більшості країн займається 

орган державної влади, який, до речі має різні назви та підпорядкування, а 

саме: в Чехії − Пробірний офіс, який підпорядкований Міністерству торгівлі 

та промисловості; в Угорщині − Пробірна інституція, яка підпорядкована 

Міністерству економіки та транспорту (в свою чергу їй підпорядковане 

акціонерне товариство, яке здійснює випробування та клеймування 

ювелірних виробів з дорогоцінних металів); в Польщі − Пробірна палата 

(підпорядкована Міністерству економіки та праці); в Словаччині − Пробірні 

офіси, які підпорядковані Міністерству економіки; у Франції − офіси 

пробірної служби, які підпорядковується Міністерству економіки, фінансів та 

промисловості; в Ірландії − Департамент промисловості, торгівлі та 

зайнятості; в Естонії, Литві та Латвії − Пробірна служба; в Португалії − 

Державний монетно-банкнотний двір; в Австрії − Лабораторія з випробувань 

і аналізу дорогоцінних металів; в Голландії − Пробірні офіси, які 

підпорядковані Міністерству економічних зв’язків; в Словенії − Державний 

пробірний офіс тощо [167, с. 98-105]. 

Правове становище більшості пробірних установ − державний орган. У 

деяких країнах пробірні палати мають змішаний статус (наприклад, Кіпрська 

пробірна палата є квазідержавною установою). Також загальним критерієм 
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для допуску на ювелірний ринок, в більшості країн, що є великими 

виробниками ювелірної продукції − є процедура державної реєстрації (в 

даному контексті реєстрація це синонім ліцензування), компанії 

реєструються в пробірній палаті або в реєстрі іншого офіційного органу 

(міністерства торгівлі, фінансів і т.д.) [8]. 

Сучасний стан організації систем контролю за якістю ювелірних 

виробів з дорогоцінних металів відрізняються за наступними критеріями: 

− обов’язковості проходження експертно-пробірного контролю за 

якістю ювелірних виробів з дорогоцінних металів та їх клеймування; 

− мінімального допуску по вазі ювелірних виробів з дорогоцінних 

металів щодо не проходження експертно-пробірного контролю за якістю 

ювелірних виробів з дорогоцінних металів та їх клеймування; 

− організації пробірного контролю за якістю ювелірних виробів з 

дорогоцінного металу безпосередньо на споживчому ринку [167, с. 98-105]. 

Головним є те, що пробірний контроль в більшості країн світу здійснює 

спеціально утворена державна установа. Теж саме стосувалося й України, 

доки не було ліквідовано Державну пробірну службу України. Хоча остання 

була членом Міжнародної асоціації пробірних служб (ІААО), що є форумом 

для обміну інформацією та розвитку технічного співробітництва між 

уповноваженими пробірними службами. 

Більше того, як свідчить практика діяльність Державної пробірної 

служби України була доволі ефективною. Наприклад, за результатами 

контрольно-наглядової діяльності пробірною службою за період з 1998 по 

2013 р. було:  

виявлено надлишків дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, 

тобто попереджено втрати держави сумарно на 703,1 млн. грн.;  

виявлено недостачу дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, що 

підлягали відшкодуванню, на суму 145,1 млн. грн.;  

накладено штрафних санкцій на загальну суму 7,3 млн. грн.;  

вилучено з обігу 198,1 тис. ювелірних виробів без відбитків державних 
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пробірних клейм або з фальшивими відбитками [80]. 

Безумовно важливим кроком в умовах проведення в країні 

адміністративної реформи є заходи, спрямовані на оптимізацію системи 

центральних органів виконавчої влади. Водночас ліквідація пробірної служби 

та передача її повноважень Міністерству фінансів України та Державній 

службі України з питань безпечності харчових продуктів та захисту 

споживачів, для яких регулювання та контроль обігу дорогоцінних металів та 

каміння не є головною функцією, є передчасною та такою, що суперечить 

загальновизнаній світовій практиці. Тим більше, що казені підприємства 

пробірного контролю в якості головних контролюючих інстанцій апріорі 

вважатися не можуть. Тому нагальним питанням сьогодення в частині 

розвитку галузі є обов’язкове створення спеціально уповноваженого 

контролюючого органа (Державної інспекції пробірного контролю України), 

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 служб (ІААО). Такі заходи 

сприятимуть не лише захисту малого та середнього бізнесу, але й 

дотриманню субʼєктами господарювання законодавчо встановлених правил, 

норм і стандартів у сфері обігу дорогоцінних металів і каміння, а також 

забезпеченню споживачів якісною, надійною та головне безпечною 

ювелірною продукцією. 

Разом з інституційними проблемами організації державного пробірного 

контролю в Україні, також постає проблема його належного правового 

забезпечення. Справа в тому, що в наслідок ліквідації пробірної служби 

втратили чинність також багато нормативно-правових актів, якими було 

регламентовано певні питання організації зазначеного виду контролю [131, 

130, 133] тощо. 

Така ситуація безумовно не сприяє як здійсненню, так і ефективному 

розвитку державного пробірного контролю в Україні, тим більше, що Закон 

України «Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання 
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дорогоцінних металів …» та Інструкція про здійснення державного 

експертно-пробірного контролю за якістю ювелірних та побутових виробів з 

дорогоцінних металів, затверджена наказом Міністерства фінансів України 

від 20 жовтня 1999 року № 244, не в змозі охопити та детально 

регламентувати виключно всі аспекти організації та здійснення такого 

контролю. Для цього в інших країнах законодавець пішов шляхом прийняття 

окремого спеціального правового акту. Наприклад, в Латвії прийнято Закон 

про державний пробірний нагляд в Латвійській республіці [44], в Киргизії – 

Положення про державний пробірний нагляд в Киргизькій Республіці [115] 

тощо. 

Вивчення чинного законодавства та практики його реалізації 

засвідчило необхідність прийняття єдиного документу − 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. 

Отже, проведений аналіз чинного законодавства та практики його 

реалізації дозволив визначити такі основні напрямки державного контролю у 

сфері обігу дорогоцінних металів та каміння, а саме контроль за: 

− дотриманням правил видобутку, виробництва, використання і 

реалізації дорогоцінних металів і каміння;  

− ремонтом ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів і 

каміння; 

− раціональним використанням природних ресурсів дорогоцінних 

металів і каміння та стабільного забезпечення ними потреб національної 

економіки;  

− використанням екологічно раціональних і матеріально обґрунтованих 

організаційно-технологічних схем вилучення та виробництва дорогоцінних 

металів і каміння;  
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− зберіганням таких предметів в установленому законодавством 

порядку; 

− дотриманням правил торгівлі (оптовою, роздрібною, комісійною) 

дорогоцінними металами (крім банківських металів) і камінням у сирому та 

обробленому вигляді та виробами з них; 

− обміном готових ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних 

металів і каміння на брухт дорогоцінних металів; 

− діяльністю суб’єктів господарювання незалежно від форм власності, 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; 

− ломбардними операціями з дорогоцінними металами і камінням; 

− якістю дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, виробів з них 

та матеріалів, що містять дорогоцінні метали (державний пробірний нагляд), 

зокрема в частині перевірки:  

якості ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів;  

відповідності вставки (вставок) із дорогоцінного каміння та 

дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного 

каміння найменуванню та ваготехнічним характеристикам, зазначеним на 

товарному ярлику; 

операцій з алмазами відповідно до вимог Сертифікаційної схеми 

Кімберлійського процесу; 

якості вимірювань у лабораторіях суб’єктів господарювання всіх форм 

власності, які здійснюють операції з дорогоцінними металами; 

− ввезенням дорогоцінних металів і каміння, виробів і матеріалів, що їх 

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

Таким чином, наведені підходи до з’ясування сутності, змісту та 

призначення досліджуваного явища, дозволили визначити державний 

контроль у сфері обігу дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння як 
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діяльність уповноважених органів або підрозділів (їх посадових осіб), 

спрямовану на перевірку дотримання підконтрольним суб’єктом вимог 

нормативно-правових актів (державних стандартів, технічних умов, 

положень, правил), пов’язаних з видобуванням, виробництвом, 

використанням, обігом, обліком і зберіганням дорогоцінних металів і 

каміння, виробів із них, виконанням операцій із зазначеними цінностями, а у 

разі їх порушення застосування до нього заходів відповідальності. 

Значення цього виду контролю полягає у забезпеченні: дотримання 

суб’єктами господарювання законодавства, що регулює питання видобутку, 

виробництва, використання і реалізації дорогоцінних металів і каміння та 

здійснення операцій з ними; дотримання законодавства суб’єктами 

господарювання, що виготовляють ювелірні та побутові вироби з 

дорогоцінних металів; раціонального використання природних ресурсів 

дорогоцінних металів і каміння та стабільного забезпечення ними потреб 

національної економіки; використання екологічно раціональних і 

матеріально обґрунтованих організаційно-технологічних схем вилучення та 

виробництва дорогоцінних металів і каміння; зберігання їх в установленому 

законодавством порядку; охорони дорогоцінних металів і каміння в процесі 

їх видобутку, виробництва, переробки, реалізації, перевезення та виробів з 

них, а також об'єктів господарювання, що видобувають, виробляють, 

переробляють та використовують їх. 

 

 

Висновки до розділу 2 

 

У результаті вивчення особливостей механізма адміністративно-

правового забезпечення обігу дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння 

зроблено такі висновки: 

1. Обіг дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння в Україні 

регульовано значною кількістю нормативно-правових актів, що визначають: 
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1) правила видобутку, виробництва (в тому числі афінаж і 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.  

2. 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 

стратегічного планування розвитку сфери видобутку, виробництва та обігу 

дорогоцінних металів та 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 дана міра 

буде ефективною); − посилення системи державного контролю, з метою 

забезпечення раціонального природокористування, забезпечення економічної 

безпеки; − створення системи захисту прав суб’єктів господарювання, що 

здійснюють операції з дорогоцінними металами та камінням. 

3. 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). 

4. Визначено характерні ознаки адміністративно-правових засобів 

забезпечення обігу дорогоцінних металів та каміння: 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) характерна правозастосовна направленість; 

5) розкривають зміст управлінської діяльності суб’єктів їх застосування; 

6) здійснюють регулюючий вплив 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) можуть мати як 

примусовий, так і не примусовий 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) наслідком їх застосування може 

бути притягнення винних до адміністративної відповідальності; 
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11) спрямованість на виявлення та усунення причин і умов, що сприяють 

вчиненню порушень правил обігу дорогоцінних металів та каміння. 

5. Адміністративно-правові засоби забезпечення обігу дорогоцінних 

металів та каміння визначено як врегульований нормами адміністративного 

права правовий інструментарій, спрямований на упорядкування, 

регулювання, охорону, реалізацію і розвиток 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. 

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. Державний контроль у сфері обігу дорогоцінних металів і 

дорогоцінного каміння визначено як діяльність уповноважених органів або 

підрозділів (їх посадових осіб), спрямовану на перевірку дотримання 

підконтрольним суб’єктом вимог нормативно-правових актів (державних 

стандартів, технічних умов, положень, правил), пов’язаних з видобуванням, 

виробництвом, використанням, обігом, обліком і зберіганням дорогоцінних 

металів і каміння, виробів із них, виконанням операцій із зазначеними 

цінностями, а у разі їх порушення застосування до нього заходів 

відповідальності.  

8. Вивчення чинного законодавства та практики його реалізації 

засвідчило необхідність прийняття єдиного документу − 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. 
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Розділ 3 

НАПРЯМИ ОПТИМІЗАЦІЇ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБІГУ ДОРОГОЦІННИХ МЕТАЛІВ І 

ДОРОГОЦІННОГО КАМІННЯ В УКРАЇНІ 

 

 

3.1. Міжнародні стандарти та зарубіжний досвід правового 

забезпечення обігу дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння 

 

Особливим об’єктом правового регулювання завжди були дорогоцінні 

метали та дорогоцінне каміння. Їх особлива природа, як інвестиційних 

ресурсів, детермінує необхідність публічно-правового забезпечення обігу в 

державі. Саме правова регламентація, що полягає у встановленні загальних 

правил (моделі) поведінки в певних ситуаціях, пов’язаних із їх видобутком, 

виробництвом, використанням, здійсненням операцій із зазначеними 

цінностями в частині придбання, реалізації, дарування, успадкування, 

нагородження, приймання-передачі під заставу, надання послуг з 

виготовлення ювелірних виробів, надходження до місць зберігання фондів і 

запасів, експонування таких предметів, зміною вмісту або фізичного стану 

(афінаж, рекуперація тощо), ввезенням та вивезенням з території України і т. 

ін., виступає основним засобом забезпечення належного обігу дорогоцінних 

металів і дорогоцінного каміння.  

Разом з тим, наявний в країні процес лібералізації сфери видобутку, 

виробництва, використання та обігу дорогоцінних металів і каміння, 

формування та перехід до ринкових механізмів регулювання викликав різкий 

спад обсягів видобутку та їх виробництва, зменшення попиту на вітчизняну 

продукцію з дорогоцінних матеріалів, погіршення соціально-економічних 

умов переробних регіонів, збільшення тіньового сектору обігу ювелірних 

виробів. Значною мірою це зумовлено відсутністю єдиного керівництва, 
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контролю, науково-обґрунтованих і розрахованих на тривалу перспективу 

концепцій розвитку «ювелірної» галузі. Така ситуація актуалізує проблему 

вироблення оптимальної моделі правового забезпечення сфери обігу 

дорогоцінних металів і каміння в Україні, допомогти в розв’язанні якої може 

в тому числі й позитивний зарубіжний досвід.  

Саме його використання сприяє розширенню наших уявлень про 

досліджувані правові явища; допомагає подивитися на ту або іншу проблему 

під іншим кутом зору; співставити власні здобутки зі здобутками зарубіжних 

колег; не марнувати час на розв’язання проблем, які вже знайшли вирішення 

на сторінках закордонних видань [91, с. 179]. З іншого боку сліпе 

запозичення зарубіжного досвіду дає недостатній ефект, створює часом 

законодавчі суперечності, призводить до виникнення прогалин у 

регулюванні того чи іншого виду правовідносин [66, с. 145].  

Водночас, саме зарубіжний досвід має достатньо позитивних 

прикладів, вміле використання яких може оптимізувати механізм правового 

регулювання «ювелірної» галузі, усунути наявні розбіжності та колізії, 

окреслити перспективи його подальшого розвитку.  

Особливістю сфери дорогоцінних металів і каміння є регулювання їх 

обігу не лише внутрішнім законодавством певної країни, а й нормами 

міжнародного права. Насамперед, з метою сприяння міжнародній торгівлі 

виробами з дорогоцінних металів, забезпечення захисту споживачів, 

міжнародної гармонізації стандартів, технічних умов та посібників з методів і 

процедур випробування та клеймування відповідних виробів з них, визнання 

результатів випробувань та клеймування 15 листопада 1972 року у Відні було 

підписано Конвенцію з випробувань та клеймування виробів з дорогоцінних 

металів (Convention on the Control and Marking of Articles of Precious Metals), 

скорочено «Пробірна Конвенція» (Hallmarking Convention) [69]. 

Членами Конвенції в даний час є Австрія (1975 р.), Кіпр (2007 р.), 

Чеська Республіка (1994 р.), Данія (1988 р.), включаючи Гренландію 

(2004 р.), Фінляндія (1975 р.), Угорщина (2006 р.), Ірландія (1983 р.), Ізраїль 
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(2005 р.), Латвія (2004 р.), Литва (2004 р.), Нідерланди (1999 р.), Норвегія 

(1983 р.), Польща (2005 р.), Португалія (1982 р.), Словаччина (2007 р.), 

Словенія (2009 р.), Швеція (1975 р.), Швейцарія (1975 р.) та Сполучене 

Королівство (1976 р.). Ряд держав знаходиться у процесі приєднання до 

Конвенції: Хорватія, Італія, Сербія, Шрі-Ланка та Україна. Бахрейн, Боснія-

Герцеговина, Болгарія, Китай, Індія, Маврикій, Молдова, Монголія, 

Чорногорія, Румунія, Росія і Сінгапур стежать за перевагами діяльності в 

умовах Конвенції. 

Віденська конвенція спрямована на гармонізацію систем клеймування 

виробів з дорогоцінних металів в державах-членах. Це сприяє вільному 

переміщенню товарів і зняття торговельних бар’єрів, оскільки скасовує 

необхідність додаткового тестування виробів під час їх імпорту. У 

відповідності з Віденською конвенцією з контролю і клеймування виробів з 

дорогоцінних металів виробники ювелірних виробів країн-членів Конвенції 

при експорті своєї продукції на додаток до національного клейма мають 

право наносити Уніфіковане контрольне клеймо (Common Control Mark / 

CCM), яке не є обов'язковим. Нанесення Уніфікованого контрольного клейма 

розглядається як знак якості у багатьох країнах світу. Більш того, країни-

імпортери, члени Конвенції, приймають такі вироби без подальшого 

випробування в національних пробірних палатах. 

На додаток до взаємної угоди між членами Конвенції держави-члени 

Європейського союзу також повинні приймати (без необхідності проведення 

повторного клеймування) інші клейма, вироблені державами-членами ЄС, які 

забезпечують гарантію для споживачів, еквівалентну гарантії на 

внутрішньому ринку держави, куди здійснюється імпорт [217]. 

Безумовно, виконання вимог, що предʼявляються при приєднанні до 

Конвенції, призводить до додаткових витрат. Зокрема, досвід Італії показує, 

що для приєднання до Віденської конвенції були внесені зміни в італійські 

законодавчі акти, що стосуються клеймування і випробування. В першу 

чергу, це пов'язано із застосуванням лазерної технології для нанесення клейм 
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і проб на виробах з дорогоцінних металів. Також потрібно оновлення 

офіційних методів аналізу проб для забезпечення випробування реалізованих 

виробів. Необхідно було визначити процедури для застосування клейм за 

допомогою лазерної технології: обробки файлу, що містить комп'ютерну 

версію штампів, захисту даних; відбору проб, а також відбору зразків і 

контролю виробів з дорогоцінних металів співробітниками Торгово-

промислової палати і т. п. Подібного роду витрати, пов’язані з приєднанням 

України до Віденської конвенції, виправдані з точки зору виникнення 

сприятливих умов для просування українських ювелірних виробів на 

світовий ринок. 

Світова спільнота приділяє також значну увагу розв’язанню проблем 

безпечності, механічної міцності, корозійної стійкості та надійності 

ювелірних виробів, результатом чого є наявність багатьох стандартів ASTM 

та ISO, а саме: міжнародні стандарти ISO 9202 «Вироби ювелірні. Проби 

сплавів дорогоцінних металів», ISO 11210 «Визначення масової частки 

платини в ювелірних сплавах платини – Гравіметричний метод визначення 

осадженням диамоній гексахлороплатинату», ISO 11426 «Визначення 

масової частки золота в ювелірних сплавах золота – Метод купелювання 

(пробірної плавки)», ISO 11489 «Сплави платинові ювелірні. Визначення 

платини. Метод гравіметричний з відновленням меркурій (І) хлоридом», ISO 

11490 «Сплави паладієві ювелірні – Визначення паладію – Метод 

гравіметричний з диметилгліоксимом», ISO 11494 «Визначення платини в 

платинових ювелірних сплавах – Метод аналізу розчину з ітрієм в якості 

внутрішнього стандарту способом емісійної спектрометрії з індуктивно 

зв'язаною плазмою», ISO 13756 «Сплави срібні ювелірні – Визначення срібла 

– Метод об'ємний (потенціометричний) з використанням натрій хлориду або 

калій хлориду», Технічний звіт СR 12471 «Скринінгові визначення рівня 

вилуговування нікелю із сплавів та покрить на виробах, що знаходяться в 

безпосередньому та тривалому контакті із шкірою», Європейський стандарт 

EN 1811 «Арбітражний метод визначення ступеню вилуговування нікелю з 
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продуктів, призначених для використання в тривалому контакті із шкірою» 

тощо [96, с. 6-7]. 

Відповідно до цих документів основні вимоги до ювелірних виробів 

щодо безпечності та надійності сформульовані таким чином: 

1) наявність сертифікату якості за показниками фізико-хімічних та 

механічних властивостей, кристалічної будови, поверхневих зразків та 

безпеки споживання; 

2) проведення відбору виробів з кожної партії на підтвердження 

відповідності стандартам; 

3) безпечними ювелірними матеріалами визнано титан та сталь 

(ASTM); 

4) до біологічно сумісних елементів віднесено тантал, цирконій; 

5) біологічно інертними вважаються золото 999,9 проби, сплави 

«платина-іридій» (90–10), «платина-рутеній» (95–5) [95, с. 75]. 

Світова практика переконливо доводить, що належне функціонування 

внутрішнього ринку дорогоцінних металів та каміння можливо завдяки 

законодавчому закріпленню і дотриманню наступних умов: 

− вільний продаж і купівля резидентами (юридичними та фізичними 

особами) не тільки ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, а 

також різних злитків, монет, дорогоцінного каміння, що в даний час 

виключено, у зв'язку з наявністю кримінальної відповідальності при 

існуючому законодавстві; 

− наявність широкого кола учасників торгівлі з рівними правами, 

включаючи банки, підприємства, фізичних осіб та державу в особі 

уповноважених органів; 

− наявність відповідної біржі, аналогічної Лондонській, яка, залежно 

від кон'юнктури, регулярно визначала б котирування цін на дорогоцінні 

метали та дорогоцінні каміння; 

− вільне ввезення і вивезення дорогоцінних металів і каміння; 

− державне ліцензування діяльності учасників ринку і державного 
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пробірного нагляду за якістю металу [25, с. 196]; 

− належна система клеймування виробів із дорогоцінних металів тощо. 

Щодо дорогоцінного каміння особлива увага безумовно приділяється 

алмазам. Зокрема, в межах міжнародного процесу протидії «конфліктним» 

алмазам була прийнята резолюція Генеральної Асамблеї ООН про 

необхідність створення єдиної сертифікаційної схеми, контроль експорту та 

імпорту алмазної сировини в світі. У травні 2000 р. під егідою ООН був 

заснований Кімберлійський процес, метою якого визначена розробка єдиної 

сертифікаційної схеми та управління нею з метою посилення контролю над 

алмазним ринком між країнами − учасницями Кімберлійського процесу та 

запобігання появи конфліктних алмазів [203]. 

Основним документом, що регулює торгівлю алмазами в рамках 

Кімберлійського процесу, є Схема сертифікації необроблених природних 

алмазів, прийнята на міністерській зустрічі в Інтерлакені (Швейцарія) в 

листопаді 2002 року. Дана схема передбачає супровід кожної партії алмазів, 

що надходить на світовий ринок, спеціальним національним сертифікатом, 

який підтверджує легальність їх походження. Зазначені сертифікати 

підлягають обов’язковому зберіганню протягом трьох років після реалізації 

алмазів. Такі партії алмазів не повинні допускатися за межі території країн-

учасників Кімберлійського процесу. В кінцевому підсумку останній є 

подібним до митного союзу, що робить можливим безперешкодний потік 

сертифікованих алмазів. У той же час зберігається невизначеність щодо 

затвердження порядку застосування штрафних санкцій за порушення в 

Україні вимог схеми сертифікації необроблених природних алмазів [55]. 

Законодавство, яким регулюються питання обігу дорогоцінних металів 

і каміння, в зарубіжних країнах мають як схожі, так і принципово відмінні 

риси. При цьому законодавство зарубіжних країн відрізняється в частині 

регулювання питань видобутку, виробництва, використання та контролю 

таких металів і каміння. Правову основу регулювання відносин у згаданій 

сфері складають норми конституцій країн, спеціальні нормативно-правові 
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акти, окремі норми галузевого законодавства, а в англосаксонській правовій 

системі також судові й адміністративні прецеденти. 

Система законодавства в даній сфері в цілому визначається державним 

устроєм окремо взятої країни. Більш того, протягом тривалого часу 

складалася залежність відносин у сфері видобутку та виробництва 

дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння від прав власності на землю. У 

всіх гірничодобувних країнах структура і наповнення «гірничого 

законодавства» залежить від ступеня впливу держави на цю сферу шляхом 

встановлення спеціального адміністративно-правового режиму користування 

надрами. 

Так, основним законом, що регулює видобуток та виробництво 

дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння на федеральних землях США, 

є Гірничий закон 1872 р. (The General Mining Act of 1872). Ним регулюються 

відносини у сфері так званих економічних (пересувних) мінеральних ресурсів 

(платини, золота, срібла, міді, свинцю, цинку, урану, вольфраму), що 

видобуваються на землях, які належать державі. Закон з моменту свого 

ухвалення направлений на максимальне сприяння розвитку гірничодобувної 

галузі. Незважаючи на критику цього Закону та спроби його зміни, він 

забезпечує протягом тривалого часу стабільність добувної галузі [170]. 

Гірничий закон 1872 р. зʼявився в результаті обʼєднання двох раніше 

діючих законів − Закону Чаффі 1866 р. (The Chaffee law) і Закону про золоті 

копальні 1870 р. (The placer law of 1870). Закон 1866 р. регламентував права 

першовідкривачів на видобуток золота, срібла, ртутної та мідної руди. 

Гірничий закон 1872 р. змінив формулювання, додавши слова «або інших 

цінних родовищ», розширивши межі дії Закону. Цей акт узаконив 

неформальну систему набуття та захисту прав на гірничі відводи на 

громадській землі, сформовану старателями в Каліфорнії і Неваді в період з 

кінця 1840-х рр. до 1860 р. Основний постулат Закону полягає в тому, що всі 

громадяни Сполучених Штатів Америки у віці від 18 років можуть заявити 

права на ділянку державних земель від свого власного імені в цілях освоєння 
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мінерально-сировинних ресурсів на цій землі. Це право заявляється один раз 

і оформлюється відповідним чином. До мінерально-сировинних ресурсів 

належать платина, золото, срібло, мідь, свинець, цинк, уран і вольфрам. За 

оцінками The Mineral Policy Center, гірничодобувні компанії США з 1872 по 

1993 р. отримали від розробки мінеральних копалин, заявлених у 

відповідності з Законом, прибутку на понад 230 млрд. дол. [214]. 

Державне регулювання видобутку дорогоцінних металів і 

дорогоцінного каміння спрямоване на комплексне, багатоцільове і 

раціональне використання природних ресурсів. Однак результатом 

застосування ліберального законодавства у США часто є нанесення шкоди 

навколишньому середовищу.  

З цього приводу в Європі поширена практика відновлення відповідних 

територій шляхом запровадження механізмів екологічного страхування або 

екологічної застави. Екологічне страхування полягає в тому, що певне 

підприємство вносить екологічний платіж. В майбутньому підприємство 

зобов’язується рекультивувати ділянку, а якщо воно цього не робить, 

страхова компанія здійснює платіж іншому підприємству, яке зможе це 

зробити. В свою чергу, екологічна застава полягає у тому, що підприємство 

вносить кошти на спеціально відкритий казначейський рахунок, на якому 

вони акумулюються для того, щоб в подальшому використати для 

відновлення цієї ділянки. Якщо саме підприємство відновлює − кошти йому 

повертаються. Така практика досить поширена в Європейському Союзі 

забезпечує екологічне відновлення ґрунтів [40, с. 56]. 

У США регулювання процесу видобування і очищення (афінаж) золота 

здійснює Бюро управління землею [207]. Дане Бюро здійснює контроль на 

федеральному рівні над усією землею, де відбувається видобуток золота в 

США. В результаті лише 12 штатам, в основному на заході, дозволяється 

орендувати цю землю для здійснення золотодобування. Всі ці компанії 

повинні відповідати як вимогам Бюро управління землею, так і вимогам 

штату, в якому земля знаходиться. В залежності від штату розрізняється 
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законодавство, так, наприклад, існують відмінності в екологічному 

законодавстві для переробки золота. Наприклад, регулювання видобутку 

золота та його переробки в Неваді відрізняється від того, як це відбувається в 

Каліфорнії. Одним з прикладів є штат Мічиган, де золотодобувні компанії 

повинні мати дозвіл на забруднення повітря при здійсненні масового 

очищення золота [209]. 

Як і США Австралія є федерацією, де розвідку та видобуток корисних 

копалин регулює гірниче право (Australia mining law). Перші австралійські 

закони в цій сфері були прийняті в 1851 р. До прийняття зазначених актів 

право власності на корисні копалини і нафту передавалося тому, кому було 

надано право власності на землю згідно із загальними поняттями права, за 

винятком права на «Королівські копальні» («Royal Mines») (дорогоцінні 

метали − золото і срібло), які залишилися належати Короні. Таким чином, на 

всій території Австралії склалася ситуація, коли зараз державі належать 

практично всі корисні копалини. При цьому кожен штат і територія мають 

своє власне законодавство, що регулює відносини по розвідці і видобутку 

корисних дорогоцінних копалин [36, с. 16]. 

Права на розробку і видобуток в Австралії дорогоцінних металів і 

каміння надаються відповідно до Mining Act 1978 року (Закон про видобуток 

корисних копалин), у ст. 9 якого зазначено, що «все золото, срібло та інші 

дорогоцінні метали, існуючі у природному стані або під поверхнею землі, є 

власністю Корони» [45]. Крім цього в Австралії є спеціальний нормативний 

акт Mining (Ellendale Diamond Royalties) Régulations 2002, що регулює 

правила видобування алмазів в шахті Ellendale, яка славиться виробництвом 

рідкісних жовтих алмазів [210]. 

Подібною до США та Австралії є правове забезпечення обігу 

(насамперед, видобування) дорогоцінних металів в Канаді. Водночас 

особливістю є наявність в Канаді ефективної системи доступу до геологічної 

інформації, яка практично в повному обсязі знаходиться у відкритому 

доступі. Геологічну інформацію можна набувати в офісах геологічних служб. 
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Крім того, значна частина даних доступна користувачам Інтернету. 

У Канаді існує вимога (геологічних служб федерального і 

провінційного рівня) до геолого-розвідувальних компаній щодо передачі в 

державні архіви та фонди не тільки звітів про результати всіх геолого-

розвідувальних робіт на території країни, але і первинних даних, до яких 

відносяться бурові журнали, документація гірничих виробок, керн та ін. Для 

підтримки повноти та актуальності державних геологічних фондів 

законодавство Канади вимагає надання результатів всіх геолого-

розвідувальних робіт, виконаних приватними компаніями (протягом певного 

періоду вони можуть становити комерційну таємницю), для відкритого 

доступу. Наявність і доступність геологічної інформації, в тому числі по вже 

проведеним роботам, істотно знижує ризики планованих пошукових робіт, 

підвищує інвестиційну привабливість проектів, що особливо актуально для 

компаній, що спеціалізуються на геологічній розвідці. Більш того, це знижує 

вартість планованих геологічних робіт, що ще більше підвищує інвестиційну 

привабливість [36, с. 59-60]. 

У Венесуелі родовища і мінерали, що знаходяться в межах 

національної території, регулюються Конституцією Венесуели, Гірничим 

законом (Mining Law) 1999 р. та правилами до нього (документ 2001 р. під 

назвою Regulations). Існує також спеціальне законодавство, пов’язане з 

родовищами заліза і золота [36, с. 48]. 

Гірниче законодавство у Венесуелі поділяється на федеральне і 

законодавство рівня штатів. У той час як федеральне законодавство 

застосовується відносно металевих корисних копалин, законодавство штатів 

− для нерудних корисних копалин і при цьому варіюється залежно від штату. 

Законодавство охоплює розвідку, розробку, узуфрукт, володіння, звернення, 

переміщення і внутрішню або зовнішню торгівлю дорогоцінними металами 

та камінням. Іншим фундаментальним положенням є типова декларація 

Міністерства нафтопереробної та добувної промисловості (Ministry of 

Petroleum and Mining − MPM), що регулює питання видобутку та іноземних 



160 

інвестицій у даний сектор [36, с. 49]. 

Практичні законодавчі норми містяться в Гірничому законі, вимоги до 

нього та Декреті-Законі, що регулює господарчу діяльність з розвідки та 

видобутку золота (State Gold Mining Exploration and Exploitation Activities), а 

також супутню і допоміжну діяльність (Ancillary and Auxiliary Activities). 

Крім того, із зазначеними актами тісно пов'язане законодавство про охорону 

навколишнього середовища. 

Гірниче право Венесуели закріплює положення, згідно з яким всі 

корисні копалини належать державі. Тому мінерали являють собою частину 

суспільного надбання і є невідчужуваними. Для здійснення приватної 

гірничодобувної діяльності не потрібен дозвіл уряду [36, с. 49]. Хоча гірниче 

законодавство у Венесуелі передбачає різні варіанти здійснення видобувної 

діяльності, єдиним способом, що має комерційне і промислове значення, є 

концесія на розробку. Однак даний варіант непридатний для діяльності з 

видобутку золота. 

В Аргентині гірничодобувна діяльність регулюється Конституцією, 

Гірничим кодексом (Закон № 1919) і додатковими федеральними законами, 

указами, постановами та правилами, а також місцевим законодавством, 

прийнятим у кожній з аргентинських провінцій [36, с. 43]. 

Основними документами, що регулюють процедури отримання прав на 

видобуток корисних копалин (дозволів на розвідку і концесій на розробку), є: 

Гірничий кодекс Аргентини та Гірничо-процесуальні кодекси провінцій. 

Федерація і провінції в Аргентині є власниками мінералів першої категорії 

(золото, мідь, срібло та інші тверді корисні копалини), розташовані в межах 

їх територій. однак, за винятком окремих випадків, федеральні влади або 

уряду провінцій не мають можливості розвідки і розробки родовищ 

мінеральних ресурсів і повинні надати приватним особам такі права. З 

урахуванням цього уряди провінцій мають право приймати своє власне 

гірниче законодавство. При цьому такі законодавчі акти не повинні 

суперечити федеральному законодавству [36, с. 43-44]. 
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Права на видобуток корисних копалин відповідно до положень 

аргентинського Гірничого кодексу в цілому надаються шляхом видачі 

дозволів на розвідку і концесій на розробку. 

У Бразилії правові гарантії, повʼязані із видобутком дорогоцінних 

корисних копалин (дозвіл на розвідку родовищ і концесія на видобуток 

корисних копалин), закладені в Федеральній Конституції (Brazilian Federal 

Constitution) [70], Гірничому кодексі (Mining Code) [32] та інших законах і 

положеннях, що належать до гірничодобувної промисловості. 

Основний базовий набір правил, що регулює видобуток дорогоцінних 

металів та каміння в Бразилії, міститься в Декреті-Законі № 227 від 28 

лютого 1967 р. (відомий як Гірничий кодекс) та Декреті № 62,934 від 2 липня 

1968 р. Зазначені документи разом називають «Гірниче законодавство» 

(Mining Taws) [36, с. 33]. 

Окремо слід сказати про Китай, де галузь дорогоцінних металів і 

каміння стрімко розвивається. Особливістю правового регулювання 

«ювелірної» галузі в КНР є те, що воно здійснюється через значну кількість 

спеціальних нормативно-правових актів, серед яких: Положення КНР про 

контроль над золотом і сріблом (оприлюднені Держрадою 15 червня 1983 р.); 

Правила застосування положень КНР про контроль над золотом і сріблом 

(оприлюднені Народним банком Китаю 28 грудня 1983 р.); Заходи з 

контролю над ввезенням і вивозом золота і срібла (оприлюднені Головним 

митним управлінням і Народним банком Китаю 15 лютого 1984 р.); 

Положення про управління імпортом і експортом золотих виробів 

(оприлюднені Народним банком Китаю 20 грудня 2005 р.); Рекомендації 

щодо сприяння розвитку ринку золота (оприлюднені Народним банком 

Китаю, Комітетом з розвитку і Держрегулювання видобутку, виробництва 

дорогоцінних металів і каміння реформи КНР, Міністерством промисловості 

та інформатизації КНР, Міністерством фінансів КНР, Головним податковим 

управлінням КНР і Комітетом з банківського нагляду КНР 22 липня 2010 р.); 

документи, прийняті саморегульованою організацією − Шанхайською 
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золотою біржею з метою організації її діяльності; Адміністративні заходи по 

імпортних/експортних товарах, переробленим з використанням імпортних 

матеріалів (оприлюднені Головним митним управлінням КНР 6 травня 1988 

р.); Митні правила КНР з управління та контролю за ввезенням і вивезенням 

алмазів з Шанхайської алмазної біржі; Заходи щодо управління 

Шанхайською алмазною біржею (оприлюднені Головним митним 

управлінням КНР 11 вересня 2006 р.); Положення про розвиток 

національного ринку алмазів і алмазодобувної галузі (оприлюднені 

Міністерством фінансів, Головним податковим управлінням, Головним 

митним управлінням 7 червня 2006 р.); Повідомлення Шанхайської алмазної 

біржі про торгові операції з переробленими і відновленими алмазами; 

Правила торгівлі Шанхайської алмазної біржі (в редакції 2005 року); 

Конституція Шанхайської алмазної біржі (у редакції від 8 лютого 2002 р.) 

тощо [105]. 

Аналіз досвіду Індії та ряду інших країн у сфері державного 

регулювання ювелірного ринку «свідчить про повернення до системи 

централізованого державного контролю за обігом дорогоцінних металів» 

[56]. Варто сказати, що це найбільш важлива особливість, про яку варто 

згадати, говорячи про державне регулювання ювелірної галузі в Індії. 

Більше того, аналіз закордонного досвіду показує, що відсутність 

державного контролю за ювелірним сектором і відсутність клеймування як 

одного з наслідків такого контролю в кінцевому рахунку призводить до 

дезорганізації ринку дорогоцінних металів. При цьому чим більше кількість 

учасників ювелірного ринку, тим складніше стає структура контролю, що 

видно на прикладі Індії [56]. 

В Південноафриканській республіці основними законодавчими актами, 

що визначають умови функціонування галузі дорогоцінних металів і 

дорогоцінного каміння, є:  Акт № 28 від 1967 р. «Про права на видобуток 

корисних копалин», який у 2006 р. було замінено Актом № 37 «Про 

дорогоцінні метали», Акт «Про алмази» 1986 р., Акт № 28 від 2002 р. «Про 
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розвиток мінеральних і нафтових ресурсів», Акт № 15 від 2007 р. «Про 

експортне мито на алмази», Акт № 28 від 2008 р. «Про плату за розробку 

мінеральних і нафтових ресурсів», Гірнича хартія (Хартія соціально-

економічних повноважень для гірничої промисловості) [36, с. 91]. 

Крім того, існує законодавство, що регулює такі аспекти 

золотодобування, як забезпечення безпеки на шахті під час проведення робіт 

і надання медичної допомоги робітникам. При цьому розроблено значну 

кількість законодавчих заходів, спрямованих на зміни в питаннях рівності і 

розвитку навичок на ринку праці, наприклад програма, реалізована урядом 

Південної Африки для усунення нерівності відносно деяких груп населення, 

які опинилися в несприятливому становищі. 

Функціонування галузі дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння в 

різних країнах, безумовно, має специфічні особливості, обумовлені 

характером соціально-економічного розвитку, роллю і масштабами 

державних фінансів і т. п. Крім відмінностей у конкретних методах реалізації 

державної політики, вони полягають, насамперед, у ступені 

«зарегульованості» галузі. В ПАР, наприклад, практикується досить жорстка 

система державного регулювання галузі. США, навпаки, відрізняються 

ліберальної практикою. Законодавство не носить специфічного характеру 

(тільки для коштовних металів і каміння), а застосовується до всієї 

гірничодобувної промисловості. 

Разом з тим, ступінь «зарегульованості» не має, на наш погляд, 

істотного впливу на ефективність функціонування галузі дорогоцінних 

металів і дорогоцінного каміння. Проблема полягає в раціональності 

державного впливу та його адекватності як загальносвітовим тенденціям, так 

і внутрішнім умовам розвитку. Наприклад, втрата ПАР свого домінуючого 

становища у світовому виробництві золота сталася не внаслідок жорсткості 

системи державного регулювання, а внаслідок того, що в галузі низький 

рівень механізації, необхідна модернізація наявних потужностей не 

проводиться своєчасно; вибуття відпрацьованих родовищ не компенсується 
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освоєнням нових ділянок і горизонтів; висока інфляція в країні призводить до 

зростання виробничих витрат [36, с. 283-284]. 

Велику роль відіграє спрямованість урядової політики на пріоритетне 

забезпечення зайнятості корінного населення шляхом встановлення 

обов'язкових квот для великих виробництв і розвитку національних малих 

підприємств. Часто це призводить до падіння загального рівня кваліфікації 

персоналу, незважаючи на реалізацію численних державних програм 

розвитку виробничих навичок у працівників із груп населення, які живуть у 

несприятливих умовах. 

Тим не менше в цілому система держрегулювання в ПАР орієнтована 

на сприяння зростанню капіталовкладень і збільшення виробничих 

потужностей золотодобувної промисловості. Вона функціонує як вбудований 

регулятор, який при існуючих економічних умовах спонукає компанії в 

першу чергу розробляти найбільш бідні з наявних категорій руд. Така 

політика в числі інших причин сприяла знижувальної тенденції видобутку 

золота у цій країні. При цьому відбувалося підвищення рівня ціни 

дорогоцінного металу в національній валюті і відповідне зростання платежів, 

які відраховуються до державного бюджету у вигляді податків та орендної 

плати. У сучасних умовах, коли в ПАР стали розроблятися найбільш бідні 

Історичними стандартами руди, розглядаються можливості переходу до 

системи оподаткування, застосування якої підвищить частку прибутку, що 

залишається компаніям для фінансування нових капіталовкладень [36, с. 283-

284]. 

Проводячи аналогію із правовим забезпеченням обігу дорогоцінних 

металів і каміння в Україні, слід відзначити, що вітчизняна практика 

регулювання «ювелірної» галузі характеризується певними деструктивними 

чинниками, що гальмують розвиток досліджуваної галузі. 

Підбиваючи підсумок аналізу зарубіжного досвіду публічного 

адміністрування сферою фізичної культури та спорту, варто акцентувати 

увагу на можливих шляхах його запозичення для України, зокрема в частині:  



165 

приведення чинного законодавства в «ювелірній» галузі у відповідність 

до міжнародних вимог, насамперед шляхом гармонізації системи 

клеймування виробів з дорогоцінних металів відповідно до Віденської 

конвенції (1972 р.), що сприятиме вільному переміщенню товарів і зняття 

торговельних бар’єрів, оскільки скасовує необхідність додаткового 

тестування виробів під час їх імпорту;  

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, отриманні 

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 дорогоцінні 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 
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Союзу) як умови подальшого використання відповідних коштів для 

екологічного відновлення ґрунтів;  

посилення кримінальної та адміністративної відповідальності за 

порушення правил операцій з дорогоцінними металами та камінням, в тому 

числі створення ефективної системи правового регулювання відносин у сфері 

видобування та реалізації бурштину, спрощеного порядку надання 

спеціальних дозволів на користування бурштиноносними надрами, 

визначення статусу спеціалізованих комунальних підприємств та 

старательських артілей в бурштиновій галузі, створення державних пунктів 

прийому і переробки бурштину, запровадження вільного ринку переробки і 

експорту бурштину під спеціальним контролем правоохоронних органів 

тощо. 

 

 

3.2. Шляхи удосконалення законодавства про адміністративні 

проступки у сфері обігу дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та 

практики його реалізації 

 

Попри наявність численних правових актів, спрямованих на 

регулювання обігу дорогоцінних металів та каміння в Україні, 

запровадження дозвільно-ліцензійних механізмів у даній сфері ще не здатне 

саме по собі забезпечити необхідну державі та суспільству поведінку 

відповідних суб’єктів господарювання. Завжди будуть особи, які навмисно 

або ненавмисно порушуватимуть нормативні встановлення, завдаючи тим 

самим шкоди економіці країни. Зокрема, тіньовий обіг дорогоцінних металів 

і дорогоцінного каміння, й насамперед незаконний видобуток бурштину, 

залишається наразі негативним явищем, що спричиняє велике екологічне 

лихо та завдає значних економічних збитків державі. Більш того, наслідки 

нелегального видобування бурштину призвели до підвищення рівню 

криміногенної обстановки в регіоні, високого рівня травматизму та 
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смертності серед старателів через недотримання правил безпеки, зростання 

соціальної напруги через конфлікти між старателями та простими 

громадянами тощо. Усе це переконує в необхідності запровадження 

адекватних заходів протидії тіньовому обігу дорогоцінних металів і каміння, 

правової охорони суспільних відносин, що виникають під час їх обігу. При 

цьому держава має володіти певним арсеналом примусових заходів, 

спрямованих, по-перше, на недопущення завдання шкоди охоронюваним 

інтересам суспільства, а, по-друге, на припинення порушень законодавства у 

сфері обігу дорогоцінних копалин та виробів із них та притягнення винних у 

таких діях осіб до юридичної відповідальності. 

Так, висока внутрішня вартість, конвертованість і потенційна 

анонімність золота при здійсненні переказів та переміщень дозволяє 

використовувати його як джерело нелегальних коштів, що відмиваються 

(через контрабанду чи нелегальну торгівлю), і як реальний засіб відмивання 

(через відкриту купівлю за нелегальні кошти). Також можливі випадки 

здійснення операцій, пов’язаних із залученням золотих транзакцій, які 

відображають спроби уникнення високих норм ПДВ, роблячи великі 

закупівлі золота в країнах з низькими нормами ПДВ і потім експортування 

зливків назад до країни походження, де золото може реалізовано з 

отриманням прибутку. Не менш небезпечною є контрабанда золота. У 

середині минулого століття через руки контрабандистів проходило близько 

половини всього золота і потрапляло на ринок. В основі контрабанди золота 

перебували заборони на вільний його рух у багатьох країнах, а також попит 

на золото з боку злочинних груп та виробництво виробів з низькоякісного 

золота [195]. 

Характерними порушеннями законодавства у сфері обігу дорогоцінних 

металів та каміння залишаються:  

завдання підприємству, установі, організації збитків, працівниками, які 

виконують операції, пов’язані із закупівлею, продажем, обміном, 

перевезенням, доставкою, пересиланням, зберіганням, сортуванням, 
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пакуванням, обробкою або використанням у процесі виробництва 

дорогоцінних металів і каміння, ювелірних, побутових і промислових виробів 

та матеріалів, виготовлених з них, а також валютні операції, і які є винними у 

розкраданні, знищенні (псуванні),  

недостачі або наднормативних їх втратах (крім втрат, що сталися у 

зв’язку з непередбаченими порушеннями технологічного процесу), якщо 

вони допущені внаслідок недбалості у роботі, порушення спеціальних 

правил, інструкцій тощо [122];  

порушення затверджених норм вилучення, норм втрат дорогоцінних 

металів і каміння у процесі видобутку, встановленого порядку обліку або 

відсутність такого обліку, незабезпечення належних умов їх зберігання та 

порушення встановленого порядку їх реалізації суб'єктами видобування; 

порушення затверджених норм використання, норм втрат дорогоцінних 

металів і каміння, норм повернення їх у вигляді відходів і брухту у процесі 

виробництва;  

порушення вимог щодо охорони надр в частині вибіркової відробки 

багатих ділянок родовищ, яка призводить до необґрунтованих втрат 

балансових запасів корисних копалин, наднормативних втрат і 

наднормативного розубожування корисних копалин при видобуванні, 

псуванні родовищ корисних копалин та інших порушень вимог 

раціонального використання їх запасів;  

порушення правил і вимог проведення робіт по геологічному вивченню 

надр, яке може призвести чи призвело до недостовірної оцінки розвіданих 

запасів корисних копалин або умов для будівництва та експлуатації 

підприємств по видобуванню корисних копалин; контрабанда ювелірних 

виробів тощо. 

Звісно, критичний рівень деліктності в досліджуваній сфері 

обумовлюється різними чинниками, серед яких і занепад ювелірно-добувної 

галузі, і стихійне розширення видобування бурштину-сирцю на родовищах і 

проявах, які не мають промислового значення (фактично залишаються поза 



169 

сферою дії Кодексу України про надра), і анахронізм системи видачі 

дозвільно-реєстраційних документів суб’єктам господарювання, які 

здійснюють операції з дорогоцінними металами та камінням, і 

неефективність профілактичних заходів, і слабкий державний пробірний 

контроль за якістю виробів з дорогоцінних металів і каміння, та багато 

інших. Та все ж, цілком очевидно, що однією з причин поширення таких 

правопорушень виступають недоліки механізмів адміністративної 

відповідальності.  

Наочне свідчення тому – украй висока латентність адміністративних 

деліктів у сфері обігу дорогоцінних металів та каміння, а також безліч 

помилок при їх кваліфікації. Згідно з деякими підрахунками, до «поля зору» 

суб’єктів державного пробірного контролю потрапляють не більше 8-10% 

фактичних правопорушень. У решті випадків порушення лишаються 

невиявленими, а порушники – безкарними. 

Одним із механізмів підтримання правового порядку в суспільних 

відносинах, що складаються під час обігу дорогоцінних металів та каміння, є 

юридична відповідальність учасників цих відносин за вчинені ними 

правопорушення в зазначеній галузі.  

Юридична відповідальність бере участь у реалізації охоронної функції, 

а її мету в загальній формі можна визначити як охорону існуючого ладу та 

громадського порядку.  

Термін «юридична відповідальність» є загальноуніверсальним для всіх 

галузей права, адже принципова структура всіх її видів єдина. Щоправда, 

вітчизняна наука не містить єдності у трактуванні цієї категорії. Кожен автор 

намагається визначити її по-своєму, підкреслюючи ті сторони, які він вважає 

головними, визначальними. Так, під юридичною відповідальністю розуміють 

обов’язок особи зазнавати позбавлень державно-владного характеру, 

передбачених законом, за скоєне правопорушення [23, с. 269; 172, с. 86]; 

державний та локальний примус до виконання вимог, які передбачені 

нормами права [202, с. 288], негативний вплив на правопорушника 
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передбачений законом з боку конкретних державних органів, на які 

покладено обов’язок засобів державного примусу [109, с. 10]. 

В філософському сенсі відповідальність є історично визначеним 

характером взаємовідносин між особистістю, колективом, суспільством з 

точки зору свідомого здійснення висунутих до них взаємних. 

Відповідальність є зворотною стороною свободи. Якщо люди не володіють 

свободою, а діють лише за необхідністю, то питання про їхню 

відповідальність за свою поведінку втрачає сенс, а «відплата по заслугах» 

перетворюється в свавілля. Відносини в суспільстві неможливі без 

відповідальності за свої поступки. Там, де є право діяти, неминучою є і 

відповідальність за скоєний вчинок [189, с. 27]. 

Зважаючи на те, що вміст кожного з елементів в тому або іншому 

вигляді юридичної відповідальності свій, її види різняться між собою. 

Найбільшого поширення отримав розподіл видів юридичної відповідальності 

за галузевою ознакою, при цьому адміністративна відповідальність 

виділяється як окремий її вид. Будучи «специфічною реакцією держави на 

порушення правових установлень [3, с. 139]», «інструментом кари за 

невиконання адміністративних приписів і заборон [38, с. 349]» та, водночас, 

«необхідним стимулятором правомірної поведінки [37, с. 116]», 

адміністративна відповідальність належить до найважливіших чинників 

забезпечення належного обігу дорогоцінних металів та каміння в Україні. 

Адміністративна відповідальність визначається як специфічна форма 

негативного реагування з боку держави в особі її компетентних органів на 

відповідну категорію протиправних проявів (передусім, адміністративних 

проступків), згідно з якою особи, що скоїли ці правопорушення, повинні дати 

відповідь перед повноважними державними органами за свої неправомірні дії 

і понести за це адміністративні стягнення в установленому законом порядку 

[31, с. 19]. 

Як різновид юридичної відповідальності розглядає адміністративну 

відповідальність В.Б. Авер’янов, окрім того зазначаючи, що вона являє 
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собою сукупність адміністративних правовідносин, які виникають у зв’язку 

із застосуванням уповноваженими органами (посадовими особами) до осіб, 

що вчинили адміністративний проступок, передбачених нормами 

адміністративного права особливих санкцій – адміністративних стягнень [1, 

с. 430-431]. На думку М.С. Студенікіна, під адміністративною 

відповідальністю найчастіше розуміється застосування частини заходів 

адміністративного примусу, а саме − адміністративних стягнень [184, с. 88].  

Отже, сутність адміністративної відповідальності полягає в тому, що 

вона являє собою юридичний обов’язок особи зазнати певних несприятливих 

наслідків за порушення охоронюваних адміністративно-правовими нормами 

правил поведінки, встановлених у суспільстві. Такі несприятливі обмеження 

можуть мати для правопорушника моральний, майновий, особистий, а також 

правовий характер. 

Іншими словами, адміністративна відповідальність як реалізація 

адміністративно-правових санкцій покликана компенсувати заподіяну 

адміністративним правопорушенням незворотну шкоду і виступає для 

правопорушника в якості тягаря або кари, покарання. 

Для адміністративної відповідальності, як засобу забезпечення 

належного обігу дорогоцінних металів та каміння, а також різновиду 

державного примусу, характерні наступні відмінні ознаки:  

– підставою для притягнення до адміністративної відповідальності є 

вчинене адміністративне порушення правил обігу дорогоцінних металів та 

каміння;  

– підстави для адміністративної відповідальності (склади 

адміністративних правопорушень) встановлюються Кодексом України про 

адміністративні правопорушення, а також іншими законодавчими актами 

України;  

− адміністративна відповідальність настає після вчинення особою 

адміністративного правопорушення, коли повною мірою встановлена її вина;  

– повноваженнями щодо притягнення до адміністративної 
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відповідальності наділяються: районні, районні у місті, міські чи 

міськрайонні суди (судді); органи Національної поліції, органи державних 

інспекцій та інші органи (посадові особи);  

– адміністративна відповідальність менш сувора, ніж кримінальна 

відповідальність. Вона не створює тяжких правових наслідків для 

правопорушника (наприклад, не тягне для особи стану судимості або 

звільнення з роботи, не передбачає позбавлення волі з ізоляцією від 

суспільства тощо);  

– порядок притягнення до адміністративної відповідальності 

врегульований адміністративно-процесуальними нормами, що містяться в 

КУпАП;  

– порядок притягнення до адміністративної відповідальності має більш 

складний характер у порівнянні з порядком притягнення до дисциплінарної 

відповідальності, а в порівнянні з кримінальним процесом відрізняється 

меншою складністю і більшою оперативністю;  

– оскарження дій і рішень органів (посадових осіб) щодо притягнення 

до адміністративної відповідальності здійснюється в судовому або 

адміністративному порядку;  

– застосування заходів адміністративної відповідальності тягне для 

правопорушника настання специфічних несприятливих правових наслідків у 

вигляді перебігу строку погашення призначеного йому адміністративного 

стягнення. Особа вважається такою, що притягалась до адміністративної 

відповідальності протягом одного року з дня виконання постанови про 

накладення адміністративного стягнення. 

Наразі Кодексом України про адміністративні правопорушення у Главі 

15 «Адміністративні правопорушення, що посягають на встановлений 

порядок управління» передбачено адміністративну відповідальність за такі 

склади проступків у сфері обігу дорогоцінних металів і каміння, а саме: 

− за порушення порядку видобутку, виробництва використання та 

реалізації дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного 
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каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння (ст. 189-1 

КУпАП); 

− за незаконне виготовлення, збут або використання державного 

пробірного клейма (ст. 189-3 КУпАП). 

Водночас, проведений аналіз чинного адміністративно-деліктного 

законодавства та практики його реалізації, засвідчив те, що спектр 

правопорушень в названій сфері доволі значний та не обмежується 

зазначеними складами проступків. За предметом посягання адміністративні 

правопорушення в «дорогоцінній» галузі можна поділити на такі групи: 

− порушення порядку виготовлення і реалізації ювелірних та 

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

 − порушення порядку провадження господарської діяльності (ст. 164, 

166-8 КУпАП); 

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

− порушення правил виготовлення, збуту або використання державного 

пробірного клейма (ст. 189-3 КУпАП). 

Більше того, наразі спостерігається ситуація, коли певні склади 

адміністративних проступків і санкції за їх учинення, а також порядок 

застосування адміністративних стягнень встановлюються різними 

нормативними актами, оминаючи основний кодифікований акт – Кодекс 

України про адміністративні правопорушення. Тим самим втрачається 

значення кодифікованого правового акта, який у цьому випадку повинен 

містити всі склади адміністративних правопорушень у сфері обігу 

дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, а також вичерпний перелік 

правових норм, які регулюють провадження у справах про такі 

правопорушення. 

Наприклад, статтею 22 Закону України «Про державне регулювання 

видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів …» 

передбачено відповідальність за певні порушення порядку обігу 

дорогоцінних металів і каміння та у ч. 1 зазначено, що особи, винні в 
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порушенні порядку видобутку, виробництва, використання і реалізації 

дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння 

органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння несуть цивільно-

правову, адміністративну і кримінальну відповідальність відповідно до 

законодавчих актів України [124]. 

Водночас, частиною 4 статті 22 цього ж закону визначено, що суб’єкти 

господарювання несуть відповідальність:  

за торгівлю на території України ювелірними та побутовими виробами 

з дорогоцінних металів, які не мають відбитка державного пробірного клейма 

або мають відбиток підробленого державного пробірного клейма;  

за невиконання законних вимог посадових осіб центрального органу 

виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного 

пробірного контролю, спрямованих на усунення порушень законодавства 

України, що регулює порядок здійснення операцій з дорогоцінними 

металами, дорогоцінним камінням та виробами з них, або створення 

перешкод для діяльності посадових осіб цього органу;  

за здійснення діяльності щодо 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 [124]. 

Разом з тим, із змісту ч. 4 статті 22 названого закону не зрозуміло яку 

саме відповідальність несуть суб’єкти господарювання. Можна лише 

здогадуватись, що мова йде про новий вид юридичної відповідальності – 

фінансової, щодо можливості існування якої в юридичній літературі 

з’явилася низка наукових праць. Свою точку зору вчені обґрунтовують тим, 

що самостійність виду юридичної відповідальності залежить від 

самостійності галузі права й виду правопорушення, а позитивним явищем їх 

існування є можливість притягнення до відповідальності за порушення у 

галузі фінансів юридичних осіб [164, с. 210-214.] 

Недосконалість окремих статей особливої і процесуальної частин 
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Кодексу України про адміністративні правопорушення, їх неузгодженість із 

статтями інших нормативно-правових актів є причиною, яка не дає змоги 

дійти до єдиної практики застосування норм законодавства в 

адміністративній та фінансовій сферах і розробити наукову концепцію про 

наявність у фінансовій сфері єдиної адміністративної відповідальності за 

порушення норм фінансового законодавства [164; 73, с. 91-94]. 

Тому проблему притягнення до адміністративної відповідальності 

винних осіб за правопорушення у сфері обігу дорогоцінних металів та 

каміння необхідно розглядати комплексно, а не в окремих її аспектах. Відтак, 

цілком логічно розширити перелік складів адміністративних правопорушень 

у сфері обігу дорогоцінних металів і каміння та закріпити їх безпосередньо в 

КУпАП, тим більше, що не всі суспільні відносини, які виникають під час 

обігу корисних копалин та виробів з них, піддано адміністративно-правовій 

охороні. Зокрема, КУпАП не передбачено відповідальності за: − незаконний 

обіг дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння (збут, перевезення або 

пересилку); − порушення порядку випробування і клеймування виробів з 

дорогоцінних металів; − невідповідність зазначених виробів державним 

стандартам; − шкоду, заподіяну особам органами, які здійснюють державний 

пробірний контроль, невідповідністю зазначених виробів державним 

стандартам; − невиконання законних вимог посадових осіб центрального 

органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного 

пробірного контролю, спрямованих на усунення порушень законодавства 

України, що регулює порядок здійснення операцій з дорогоцінними  

металами, дорогоцінним камінням та виробами з них, або створення 

перешкод для діяльності посадових осіб цього органу; − торгівлю на 

території України ювелірними та побутовими виробами з дорогоцінних 

металів, які не мають відбитка державного пробірного клейма або мають 

відбиток підробленого державного пробірного клейма; − здійснення 

діяльності щодо операцій з дорогоцінними металами, дорогоцінним камінням 

та виробами з них без обов’язкової реєстрації в центральному органі 
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виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного 

пробірного контролю тощо. 

Крім цього, слушною є пропозиція Семенюк К.М. про доцільність 

запровадження адміністративної відповідальності суб’єктів підприємництва 

за незаконне чи неправомірне використання своїх іменників у розмірі 50% 

від вартості маркованих таким чином виробів, що знаходяться в продажу та 

обігу, тобто на рівні, що відповідає сумі митних платежів, зборів і податків, 

що мали бути сплачені при ввезенні ювелірної продукції на територію 

України, та для повної компенсації витрат бюджетних коштів на здійснення 

заходів державного нагляду шляхом внесення відповідних змін до Кодексу 

України про адміністративні правопорушення. При цьому при 

систематичному порушенні норм закону вчена пропонує запровадити 

кримінальну відповідальність [168, с. 49].  

З огляду на це доцільним вважаємо внесення змін і доповнень до 

Особливої частини КУпАП у вигляді норм, які б передбачали відповідні 

заходи відповідальності за правопорушення у сфері обігу дорогоцінних 

металів і каміння в Україні. 

Насамперед, ч. 24 статті 1 Закону України «Про державне регулювання 

видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів …» 

встановлено, що спеціальним знаком, який засвідчує виготовлювача 

ювелірних та побутових виробів із дорогоцінних металів, є іменник. Більше 

того, відбиток іменника підлягає щорічній реєстрації в центральному органі 

виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного 

пробірного контролю, в порядку, встановленому центральним органом 

виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики. 

Законом прямо забороняється використання незареєстрованого іменника, 

проте відповідальності за таке порушення не передбачено. Як і не 

передбачено відповідальності за порушення правил торгівлі дорогоцінними 

металами (крім банківських металів) і дорогоцінним камінням, в тому числі 

ювелірними та побутовими виробами з них, які не мають відбитка 
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державного пробірного клейма або мають відбиток підробленого державного 

пробірного клейма. До речі за таке порушення правильним є запровадження 

санкції у вигляді конфіскації, що накладатиметься виключно за рішенням 

суду, і є необхідним у зв’язку з високим ступенем вірогідності подальшої 

реалізації недобросовісними продавцями таких виробів із можливими 

шкідливими для здоров’я людей домішками або невідповідною цінністю 

дорогоцінного сплаву. 

У зв’язку з цим пропонуємо доповнити статтю 189-1 КУпАП 

частинами 3, 4, 5 та 6 такого змісту: 

«Порушення порядку реєстрації в центральному органі виконавчої 

влади, що реалізує державну політику у сфері державного пробірного 

контролю, іменника −  

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, 

установ і організацій та громадян – суб’єктів підприємницької діяльності 

від двадцяти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

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, − 

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, 

установ і організацій та громадян – суб’єктів підприємницької діяльності 

від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Порушення правил торгівлі дорогоцінними металами (крім банківських 

металів) і дорогоцінним камінням, дорогоцінним камінням органогенного 

утворення та напівдорогоцінним камінням у сирому та обробленому вигляді, 

а так само торгівля на території України ювелірними та побутовими 

виробами з дорогоцінних металів, які не мають відбитка державного 

пробірного клейма або мають відбиток підробленого державного пробірного 

клейма, −  

тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, 



178 

установ і організацій та громадян – суб’єктів підприємницької діяльності 

від трьохсот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян з конфіскацією з конфіскацією предметів торгівлі та виручки, 

одержаної від продажу предметів торгівлі. 

Дії, передбачені частинами першою, другою, третьою, четвертою та 

п’ятою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано 

адміністративному стягненню за таке саме правопорушення, – 

тягнуть за собою накладення штрафу від ста до двохсот 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян». 

Слід зазначити, що ч. 2 статті 22 Закону України «Про державне 

регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів 

…» позначено те, що суб’єкти господарювання, які виготовляють ювелірні та 

побутові вироби та мають право в установленому порядку на їх клеймування 

пробірним клеймом, несуть матеріальну відповідальність у повному обсязі за 

невідповідність зазначених виробів державним стандартам. Разом з тим 

логічного продовження дані положення ані в базовому законі, ані в іншому 

нормативно-правовому акті не знайшли. Тому, враховуючи, що клеймування 

є обов’язковою пробірно-технологічною операцією нанесення відбитку 

державного пробірного клейма на ювелірні та побутові вироби з 

дорогоцінних металів, пропонуємо визначити новий склад адміністративного 

правопорушення та доповнити КУпАП статтею 189-4 наступного змісту: 

«Стаття 189-4. Порушення порядку клеймування ювелірних та 

побутових виробів з дорогоцінних металів 

Порушення суб’єктом господарювання, що виготовляє ювелірні та 

побутові вироби з дорогоцінних металів, порядку їх клеймування пробірним 

клеймом −  

тягне за собою накладення штрафу на громадян – суб’єктів 

підприємницької діяльності від десяти до двадцяти неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян. 

Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яку 
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протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке саме 

правопорушення, – 

тягнуть за собою накладення штрафу на громадян – суб’єктів 

підприємницької діяльності від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян». 

Крім цього, з метою забезпечення здійснення належного контролю за 

дотриманням правил обігу дорогоцінних металів та каміння, а також 

ювелірних і побутових виробів з них, вважаємо за доцільне передбачити 

адміністративну відповідальність за невиконання законних вимог 

контролюючих суб’єктів в названій сфері, у зв’язку з чим доповнити КУпАП 

статтею 189-5 такого змісту:  

«Стаття 189-5. Невиконання законних вимог посадових осіб 

центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у 

сфері державного пробірного контролю 

Невиконання законних вимог посадових осіб центрального органу 

виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного 

пробірного контролю, спрямованих на усунення порушень законодавства 

України, що регулює порядок здійснення операцій з дорогоцінними металами, 

дорогоцінним камінням та виробами з них, або створення перешкод для 

діяльності посадових осіб цього органу − 

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, 

установ і організацій та громадян – суб’єктів підприємницької діяльності 

від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян». 

Окремо слід сказати про ломбарди, діяльність яких також прямо 

впливає на сферу обігу ювелірних виробів з дорогоцінних металів та каміння. 

Однак проблемою й досі залишається відсутність належного законодавчого 

забезпечення роботи ломбардів, що створює умови для зловживань у цій 

фінансовій сфері, а також реальної відповідальності за порушення правил 

провадження ломбардної діяльності. 

З огляду на це вихідні засади юридичної відповідальності за порушення 
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у названій сфері мають знайти відображення у запропонованому нами Законі 

України «Про ломбардну діяльність в Україні», а також КУпАП, який слід 

доповнити статтею 189-6 наступного змісту: 

«Стаття 189-6. Порушення правил провадження ломбардної 

діяльності 

Використання найменування, тотожного існуючим найменуванням 

ломбардів, як повного, так і скороченого, та торгових марок інших 

ломбардів, зареєстрованих в установленому законодавством порядку, за 

відсутності на це законних підстав, а також похідних від найменувань, 

торгових марок, якщо таке використання вводить в оману споживачів 

фінансових послуг та інших осіб, −  

тягне за собою накладення штрафу на громадян – суб’єктів 

підприємницької діяльності від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян». 

Існує ряд проблем і в питаннях розмежування юрисдикційних 

повноважень органів (посадових осіб), уповноважених розглядати справи про 

адміністративні проступки в сфері обігу дорогоцінних металів, каміння і 

виробів з них. Зокрема, чинне законодавство України не має чітко визначеної 

підвідомчості справ про адміністративні правопорушення в названій сфері. 

Справа в тому, що, наприклад, розглядати справи про адміністративні 

правопорушення, передбачені ч. 1 статті 189-1 КУпАП, мають право і 

адміністративні комісії при виконавчих органах міських рад, і судді 

районних, районних у місті, міських чи міжрайонних судів, а за ч. 2 статті 

189-1 КУпАП –  адмінкомісії та органи, які здійснюють державний 

пробірний контроль. Водночас складати протоколи за такі адміністративні 

правопорушення мають право і уповноважені на те посадові особи органів 

Національної поліції, і органи, що здійснюють контроль за видобутком 

дорогоцінних металів та каміння [КУпАП]. 

Усунення наявних суперечностей вбачається у визначенні виключних 

юрисдикційних повноважень посадових осіб центрального органу виконавчої 
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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 вище вказані правопорушення. 

Таким чином, важливим та дієвим інструментом забезпечення 

належного обігу дорогоцінних металів та каміння, підтримання 

правопорядку, дисципліни та законності в розглянутій сфері є 

адміністративна відповідальність, підстави та порядок застосування якої 

наразі потребує вдосконалення, насамперед, в частині: приведення у 

відповідність законодавства, яким регульовано суспільні відносини в 

«ювелірній» галузі, забезпечення його якнайшвидшої уніфікації, повного 

закріплення в кодифікованому акті всіх складів адміністративних проступків, 

чіткого визначення суб’єктів, уповноважених розглядати справи про 

адміністративні правопорушення в названій сфері, механізму притягнення до 

адміністративної відповідальності юридичних осіб, розширення сфери 

застосування такого адміністративного стягнення як позбавлення 

спеціального права, підвищення ефективності адміністративних стягнень як 

засобу запобігання вчинення суб’єктами господарювання порушень правил 

обігу дорогоцінних металів та каміння тощо. 

Внесення таких змін до чинних правових актів усуне існуючу 

невідповідність між нормативно-правовим забезпеченням і фактичним 

порядком притягнення винних до адміністративної відповідальності за 

порушення законодавства у сфері обігу дорогоцінних металів та каміння. 

 

 

Висновки до розділу 3 

 

Узагальнення зарубіжного досвіду та вітчизняних особливостей 

адміністративно-правового забезпечення обігу дорогоцінних металів і 

дорогоцінного каміння дозволило дійти таких висновків: 
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1. 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 

відповідність до міжнародних вимог, насамперед шляхом гармонізації 

системи клеймування виробів з дорогоцінних металів відповідно до 

Віденської конвенції (1972 р.), що сприятиме вільному переміщенню товарів 

і зняття торговельних бар’єрів, оскільки скасовує необхідність додаткового 

тестування виробів під час їх імпорту; 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, отриманні 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 дорогоцінні 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 
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відновлення ґрунтів тощо. 

2. Важливим та дієвим інструментом забезпечення належного обігу 

дорогоцінних металів та каміння, підтримання правопорядку, дисципліни та 

законності в розглянутій сфері є адміністративна відповідальність, підстави 

та порядок застосування якої наразі потребує вдосконалення, насамперед, в 

частині: приведення у відповідність законодавства, яким регульовано 

суспільні відносини в «ювелірній» галузі, забезпечення його якнайшвидшої 

уніфікації, повного закріплення в кодифікованому акті всіх складів 

адміністративних проступків, чіткого визначення суб’єктів, уповноважених 

розглядати справи про адміністративні правопорушення в названій сфері, 

механізму притягнення до адміністративної відповідальності юридичних 

осіб, розширення сфери застосування такого адміністративного стягнення як 

позбавлення спеціального права, підвищення ефективності адміністративних 

стягнень як засобу запобігання вчинення суб’єктами господарювання 

порушень правил обігу дорогоцінних металів та каміння тощо. 

3. Запропоновано розширити перелік складів адміністративних 

правопорушень у сфері обігу дорогоцінних металів і каміння та передбачити 

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, дорогоцінним камінням 

органогенного утворення та напівдорогоцінним камінням у сирому та 

обробленому вигляді, а так само торгівля на території України ювелірними та 

побутовими виробами з дорогоцінних металів, які не мають відбитка 
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державного пробірного клейма або мають відбиток підробленого державного 

пробірного клейма; 

− порушення суб’єктом господарювання, що виготовляє ювелірні та 

побутові вироби з дорогоцінних металів, порядку їх клеймування пробірним 

клеймом; 

− невиконання законних вимог посадових осіб центрального органу 

виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного 

пробірного контролю; 

− порушення правил провадження ломбардної діяльності 

(використання найменування, тотожного існуючим найменуванням 

ломбардів, як повного, так і скороченого, та торгових марок інших 

ломбардів, зареєстрованих в установленому законодавством порядку, за 

відсутності на це законних підстав, а також похідних від найменувань, 

торгових марок, якщо таке використання вводить в оману споживачів 

фінансових послуг та інших осіб). 
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ВИСНОВКИ  

 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення та запропоновано нове 

вирішення 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 дозволило окреслити його складові елементи, серед яких дії, пов’язані 

з: 1) виникненням та 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 

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 
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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.) 

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 

регульовано значною кількістю нормативно-правових актів, що визначають: 1) 

правила видобутку, виробництва (в тому числі афінаж та 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 
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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 

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 
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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 

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, отриманні 

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 
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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 дорогоцінні 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 довгостроковий 

період; 

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», 
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«якість ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів і 

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

«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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