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регулювання обігу дорогоцінних металів 

і дорогоцінного каміння та пробірного 
нагляду: розмежування повноважень 

Міністерства фінансів України 
та Державної пробірної служби України 

Сфера обігу дорогоцінних металів 
і дорогоцінного каміння має важливе 
значення для економіки держави. Це 
потверджується: закріпленням на за
конодавчому рівні основних принципів 
і положень державного регулювання 
операцій з дорогоцінними металами і 
дорогоцінним камінням; визначенням 
винятково пріоритетних напрямів 
діяльності держави: формуванням Дер
жавного фонду дорогоцінних металів 
і дорогоцінного каміння; клейнуванням 
ювелірних і побутових виробів; ліцен
зуванням; установленням чітких рег-
ламентаційних норм для суб’єктів гос
подарювання. 

Функціональна належність напрямів 
регулювання до того чи того органу 

виконавчої влади значною мірою фор
мує способи її забезпечення. 

Так, наприклад, функцію клейнуван-
ня від кінця XVІІІ ст. було закріплено 
за Пробірною палатою, а нині – за Дер
жавною пробірною службою. Клейну-
вання ювелірних і побутових виробів 
здійснюється органами пробірного 
контролю – казенними підприємства
ми пробірного контролю. На цей час 
ці органи перебувають у сфері управ
ління Міністерства фінансів України. 
Але, з метою виконання функції 
клейнування,ДПС забезпечує казенні 
підприємства пробірного контролю 
необхідним устаткованням як ручним, 
так і лазерним, розробляє форми дер
жавних пробірних клейн і проводить 

48 <•>-



Новації реорганізації сфери державного регулювання обігу... 

щорічну реєстрацію відбитків спе
ціального знака – іменника. 

Отже, зазначений вище приклад 
демонструє гостру необхідність дослі
дження, і як наслідок – правильне за
кріплення функцій за відповідними 
державними органами,що, своєю чер
гою, забезпечить ефективне державне 
управління цією сферою. 

Аспектні питання, пов’язані зі сфе
рою державного регулювання та конт
ролем (пробірним та іншими видами), 
досліджували вчені, які є фахівцями в 
багатьох питаннях, пов’язаних з урегу
люванням суспільних відносин: В. Б.Аве-
р’янов, О. Ф. Андрійко, Ю. П. Битяк, 
В.М.Плішкін,Т.М.Артюх,М.М.Нази-
мок, О. К. Шликов та інші. 

Метою цієї публікації є досліджен
ня впливу окремих положень указів 
Президента України щодо оптиміза-
ції системи центральних органів вико
навчої влади та деяких питань органі
зації роботи міністерств, інших цент
ральних органів виконавчої влади на 
систему органів державного регулюван
ня обігу дорогоцінних металів і дорого
цінного каміння та пробірного нагляду. 

До грудня 2010 р. існували недоско
нала правова політика функціонуван
ня і розвитку (промислової) ювелірної 
сфери дорогоцінних металів і дорого
цінного каміння та слабка адміністра
тивна вертикаль органів управління. 

Підґрунтям формування нової ефек
тивної політики повинна бути державна 
програма розвитку галузі [1, c. 113– 116]. 

Основу державних регулятивних 
актів у цій сфері складають: 

1. Закон України «Про державне 
регулювання видобутку, виробництва 
і використання дорогоцінних металів і 
дорогоцінного каміння та контроль за 
операціями з ними» від 18.11.1997 р. 
№ 637/97-ВР. 

2. Закон України «Про основні за
сади державного нагляду (контролю) 
у сфері господарської діяльності» від 
05.04.2007 № 788. 

3. Постанова Кабінету Міністрів 
України «Про затвердження положен-

ня про Міністерство фінансів Украї
ни» від 27.12.2006 № 1837; 

4. Постанова Кабінету Міністрів 
України «Про утворення Державної 
пробірної служби та казенних під
приємств пробірного контролю» від 
28.04.2000 № 732. 

Згідно з Законом України «Про дер
жавне регулювання видобутку, вироб
ництва і використання дорогоцінних 
металів і дорогоцінного каміння та 
контроль за операціями з ними» від 
18 листопада 1997 р. № 637/97-ВР 
до органів із контролю за обігом до
рогоцінних металів і дорогоцінного ка
міння належать: Національний банк 
України, Рахункова палата України, 
Міністерство фінансів України, Дер
жавний гемологічний центр України, 
Державна пробірна служба та казенні 
підприємства пробірного контролю. 

Відповідно до Положення про Мі
ністерство фінансів України, затвер
джене постановою Кабінету Міністрів 
України від 27.12.2006 № 1837, Міністер
ство фінансів України (Мінфін) є цен
тральним органом виконавчої влади, 
діяльність якого спрямовується і коор
динується Кабінетом Міністрів України. 

Згідно з Положенням про Держав
ну пробірну службу, затвердженим по
становою Кабінету Міністрів України 
«Про утворення Державної пробірної 
служби та казенних підприємств про
бірного контролю» від 28.04.2000 № 732, 
Державна пробірна служба (ДПС) є 
урядовим органом державного управ
ління, що діє у складі Мінфіну та йому 
підпорядковується. 

Відповідно до Положення про Дер
жавний гемологічний центр України, 
затвердженого наказом Міністерства 
фінансів України від 19.07.2004 № 465, 
Державний гемологічний центр Украї
ни (ДГЦУ) є науковою бюджетною уста
новою, що належить до сфери управ
ління Міністерства фінансів України. 

До функцій регламентованих зако
нодавчими та іншими нормативно-
правовими актами зазначених вище 
органів належать: 
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1. Розроблення і проведення єдиної 
державної політики (згідно з постано
вою Кабінету Міністрів України від 
27.12.2006 № 1837) закріплено за Міні
стерством фінансів України. 

2. Розроблення ліцензійних умов 
для провадження діяльності з дорого
цінних металів і дорогоцінного камін
ня (закріплено за Мінфіном). 

3. Закупівля дорогоцінних металів 
і дорогоцінного каміння, дорогоцінно
го каміння органогенного утворення 
та напівдорогоцінного каміння в Дер
жавний фонд дорогоцінних металів і 
дорогоцінного каміння України (за
кріплено за Мінфіном). 

4. Формування і використання Дер
жавного фонду дорогоцінних металів 
і дорогоцінного каміння України та 
оперативного резерву золота (закріп
лено за Мінфіном). 

5. Ліцензування господарської діяль
ності зі збирання, первинного оброб
лення відходів і брухту дорогоцінних 
металів та дорогоцінного каміння, згід
но з постановою Кабінету Міністрів 
України «Про затвердження переліку 
органів ліцензування» від 14.11.2000 
№ 1698, покладено на Міністерство 
фінансів України. 

6. Управління Музеєм коштовного 
та декоративного каміння, який пере
буває у власності Міністерства фінансів 
України відповідно до постанови Кабі
нету Міністрів України «Про створен
ня музею коштовного та декоратив
ного каміння» від 11.12.1996 № 1485 
(закріплено за Мінфіном). 

7 Здійснення управління казенними 
підприємствами пробірного контролю 
(закріплено за Мінфіном). 

8. Випробування, аналіз та клейну-
вання державним пробірним клейном 
ювелірних і побутових виробів із до
рогоцінних металів (закріплено за ДПС). 

9. Державний контроль за опера
ціями з дорогоцінними металами і 
дорогоцінним камінням (закріплено за 
Мінфіном та ДПС). 

Зміст і значення контрольно-на
глядових функцій визначається в різ-
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номанітних аспектах.У наукових пра
цях В. Б. Авер’янова, О. Ф. Андрійко, 
О. М. Бандурки, Ю. П. Битяка, 
В. М. Плішкіна контрольно-наглядо
ва діяльність називається однією із 
загальних функцій управління, роз
глядається як важлива умова ефек
тивної організації управління та один 
із засобів забезпечення законності 
у сфері реалізації виконавчої влади 
[2, с. 480; 3, с. 384; 4, с. 49–53; 5, с. 702]. 

Основні принципи здійснення кон
трольно-наглядової діяльності у сфері 
господарювання визначає Закон Украї
ни «Про основні засади державного 
нагляду (контролю) у сфері госпо
дарської діяльності» від 05.04.2007 р. 
№ 877-V. 

У сфері обігу дорогоцінних металів 
і дорогоцінного каміння органи дер
жавної влади здійснюють такі види 
контролю: 

– контроль за діяльністю суб’єктів 
підприємницької діяльності незалеж
но від форм власності (здійснюють 
Мінфін і ДПС); 

– державний контроль за опера
ціями з алмазами відповідно до вимог 
Сертифікаційної схеми Кімберлійсько-
го процесу (згідно з наказом Мінфіну 
від 19.07. 2004 № 465 здійснює Держав
ний гемологічний центр України); 

– контроль, пов’язаний з фінансо
вим моніторингом діяльності суб’єктів 
господарювання згідно з Законом Ук
раїни «Про запобігання та протидію лега
лізації (відмиванню) доходів, одержаних 
злочинним шляхом» від 28.11.2002 
№ 249-IV (здійснює Мінфін); 

– контроль за вивезенням з Украї
ни дорогоцінних металів відповідно до 
постанови Кабінету Міністрів Украї
ни «Про деякі питання регулювання 
товарообмінних (бартерних) операцій 
у галузі зовнішньоекономічної діяль
ності» від 29.04.1999 № 756 (здійснює 
Мінфін); 

– контроль у формі отримання 
щоквартальної звітності від суб’єктів 
господарювання відповідно до наказу 
Мінфіну «Про затвердження форми 
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звіту про операції з дорогоцінними 
металами і дорогоцінним камінням та 
порядку його складання» від 07.07.2008 
№ 894 (здійснює Мінфін); 

– контроль здійснюється також у вій
ськових частинах,підрозділах, організа
ціях та установах Міністерства оборо
ни України, Міністерства внутрішніх 
справ України, Служби безпеки Украї
ни, а також в організаціях і установах 
інших центральних органів виконав
чої влади (здійснює ДПС). 

На виконання п. 15 ч. 1 ст. 106 Кон
ституції України з метою підвищення 
ефективності державного управління 
Указом Президента України «Про опти-
мізацію системи центральних орга
нів виконавчої влади» від 09.12.2010 
№ 1085/2010 (далі – Указ Президента 
України № 1085/2010) утворено Дер
жавну пробірну службу України, діяль
ність якої спрямовується і координу
ється Кабінетом Міністрів України 
через Міністерство фінансів України. 

Відповідно до положень Указу 
Президента України «Деякі питання 
організації роботи міністерств, інших 
центральних органів виконавчої вла
ди» від 24.12.2010 (далі – Указ Прези
дента України № 1199/2010), Міністер
ство України входить до системи 
органів виконавчої влади та є голов
ним органом у системі центральних 
органів виконавчої влади у формуван
ні та забезпеченні реалізації держав
ної політики в одній чи декількох 
сферах. 

Центральний орган виконавчої вла
ди України (державна служба) діяль
ність якого спрямовується і координу
ється Кабінетом Міністрів України 
через відповідного члена Кабінету 
Міністрів України, входить до систе
ми органів виконавчої влади і забез
печує реалізацію державної політики 
в одній чи декількох сферах. 

Центральний орган виконавчої 
влади відповідно до покладених на 
нього завдань: надає адміністративні 
послуги; здійснює державний нагляд 
(контроль); здійснює управління об’єк-

тами державної власності; узагальнює 
практику застосування законодавства 
з питань, що належать до його компе
тенції, розробляє пропозиції з удоско
налення законодавчих актів. 

З урахуванням викладеного,відпо-
відно до встановлених вимог зазначе
них вище указів Президента України, 
виникає необхідність моделювання 
системи органів виконавчої влади, які 
здійснюють державне регулювання 
сфери обігу дорогоцінних металів і 
дорогоцінного каміння. 

Отже, способи вдосконалення орга
нізаційно-правового статусу та повно
важень Міністерства фінансів Украї
ни в системі органів виконавчої влади 
часто досліджувалися. Розглядалися 
контрольні повноваження Міністер
ства фінансів за стадіями бюджетного 
процесу, результатами контрольної 
діяльності Міністерства фінансів Ук
раїни як органу контролю, тенденціями 
розвитку органів державного фінан
сового контролю [6, с 23 ], правовим 
регулюванням діяльності Міністерства 
фінансів України [7, с. 192; 8, с. 455]. 

Але дослідження проблеми організа
ції системи державних органів, а також 
повноважень Міністерства фінансів 
України з контролю за дотриманням 
законодавства в сучасних умовах за
вершальної стадії не мали. 

З урахуванням результатів зазначе
них досліджень у кінці 2010 р. Прези
дент України своїм Указом № 1199/2010 
визначив і впорядкував повноваження 
органів виконавчої влади, міністерств, 
служб, агенцій. 

Міністерство фінансів України на
було статусу головного органу в сис
темі центральних органів виконавчої 
влади, який здійснює винятково фор
мування та забезпечення реалізації 
державної політики у фінансовій, бюд
жетній, податковій, митній, ювелірній 
та інших сферах. 

Тобто, до функцій Міністерства 
фінансів, у сфері обігу дорогоцінних 
металів і дорогоцінного каміння, має 
бути віднесено таке: 
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1. Розроблення і проведення єдиної 
державної політики через форму
вання напрямів розвитку цієї сфери, 
а також визначення і внормування пра
вил поведінки суб’єктів господарювання. 

2. Проведення координаційної ро
боти з ДПС України. 

3. Узагальнення практики застосу
вання законодавства з питань, що на
лежать до його компетенції. 

Також Указом Президента України 
№ 1085/2010 було створено Державну 
пробірну службу України, зі зміною її 
статусу з урядового органу на цент
ральний орган виконавчої влади, який 
забезпечує реалізацію державної полі
тики у сфері пробірного контролю. 

Враховуючи вимоги Указу Прези
дента України № 1199/2010, до функції 
Державної пробірної служби України 
необхідно віднести: 

1. Державний контроль за опера
ціями з дорогоцінними металами і до
рогоцінним камінням, а саме: 

- контроль за діяльністю суб’єктів 
підприємницької діяльності незалеж
но від форм власності ; 

- контроль здійснюється також у 
військових частинах, підрозділах, орга
нізаціях та установах Міністерства 
оборони України, Міністерства внут
рішніх справ України, Служби безпе
ки України, в організаціях та установах 
інших центральних органів виконав
чої влади; 

- контроль за вивезенням з Украї
ни дорогоцінних металів; 

- контроль у формі отримання від 
суб’єктів господарювання щоквар
тальної звітності про операції з доро
гоцінними металами і дорогоцінним 
камінням; 

- контроль, пов’язаний з фінансо
вим моніторингом діяльності суб’єк
тів господарювання. 

2. Випробування, аналіз і клейну-
вання державним пробірним клейном 
ювелірних і побутових виробів із доро
гоцінних металів. 

3. Управління Музеєм коштовного 
та декоративного каміння. 
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4. Ліцензування господарської 
діяльності зі збирання, первинного 
оброблення відходів і брухту дорого
цінних металів і дорогоцінного ка
міння. 

5. Закупівлю дорогоцінних металів 
і дорогоцінного каміння, дорогоцінно
го каміння органогенного утворення 
та напівдорогоцінного каміння в Дер
жавний фонд дорогоцінних металів і 
дорогоцінного каміння України. 

6.Формування і використання Дер
жавного фонду дорогоцінних металів 
і дорогоцінного каміння України та 
оперативного резерву золота. 

7. Здійснення управління казенними 
підприємствами пробірного контролю. 

8. Управління діяльністю Держав
ного гемологічного центру України 
та державної установи «Державне 
сховище дорогоцінних металів і доро
гоцінного каміння». 

Але, через кардинальні зміни, 
викладені в указах Президента Ук
раїни, виникають колізії в законах і 
підзаконних актах, які регламентують 
і регулюють державне управління 
сферою дорогоцінних металів і доро
гоцінного каміння. 

Суперечності стосуються насампе
ред нормативного закріплення функ
цій за уповноваженими органами вико
навчої влади. 

Так, наприклад, функції: 
– управління діяльністю Державного 

гемологічного центру України та 
державною установою «Державне схо
вище дорогоцінних металів і дорого
цінного каміння»; 

– закупівлі дорогоцінних металів і 
дорогоцінного каміння в Державний 
фонд дорогоцінних металів і дорого
цінного каміння України; 

– формування і використання Дер
жавного фонду дорогоцінних металів 
і дорогоцінного каміння України та 
оперативного резерву золота; 

– контролю за діяльністю суб’єк
тів господарювання, які отримали 
ліцензію Міністерства фінансів, закріп
лено в Законі України «Про державне 
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регулювання видобутку, виробництва 
і використання дорогоцінних металів і 
дорогоцінного каміння та контроль за 
операціями з ними» за Міністерством 
фінансів України. 

Державна пробірна служба ство
рена постановою Кабінету Міністрів 
України і не має відображення в зако
нах України, що суперечить поло
женням Закону України «Про основні 
засади державного нагляду (контролю) 
у сфері господарської діяльності», в 
частині здійснення контрольно-нагля
дової роботи. 

Функції ліцензування (видача ліцен
зій) згідно з постановою Кабінету Міні
стрів України «Про затвердження 
переліку органів ліцензування» від 
14.11.2000 № 1698, а також управлін
ня Державним гемологічним центром 
України,державною установою «Дер
жавне сховище дорогоцінних металів і 
дорогоцінного каміння» та Музеєм 
коштовного та декоративного камін
ня віднесено до сфери діяльності Міні
стерства фінансів України згідно з від
повідними постановами Кабінету Міні
стрів України про їх створення. 

З огляду на викладене, очевидним 
є наявність прямого зв’язку ефектив
ності механізму виконавчої влади з 
ефективністю функціонування системи 
її органів, рівень організаційно-управ
лінського впливу якої на суспільний 
розвиток залежить і від стану взаємо
стосунків і взаємодії виконавчої гілки 
із законодавчою гілкою державної 
влади [9, с. 48]. 

Таким чином, враховуючи вимоги 
указів Президента України, функції 
Міністерства фінансів у сфері обігу 
дорогоцінних металів і дорогоцінно
го каміння на 80 відсотків передаються 
Державній пробірній службі Украї
ни. Це свідчить про створення єдиного 
державного органу, що безпосередньо 
контактує з суб’єктами господарю
вання, як із надання адміністративних 
послуг (ліцензування), так і під час 
проведення контрольно-наглядових 
заходів. 

Із доповненням новими повнова
женнями постає питання про суттєве 
збільшення штатної чисельності пра
цівників ДПС, створення нових струк
турних одиниць і проведення реоргані
зації всієї вертикалі органів державного 
пробірного контролю. 

Якісне виконання функціональних 
обов’язків структурними елементами Мін
фіну встановлює вимогу підвищення 
кваліфікації працівників, залучення 
висококласних нормотворчих юристів 
для нормопроектування, створення моз
кового центру для формування дер
жавної політики у сфері дорогоцінних 
металів і дорогоцінного каміння. 

Також, для практичної реалізації за
пропонованих Президентом України 
змін, необхідно внести зміни в законо
давчі та підзаконні акти. 

Так, необхідно статті 7, 8, 9, 14, 15 
та 17 Закону України «Про державне 
регулювання видобутку, виробництва 
і використання дорогоцінних металів і 
дорогоцінного каміння та контроль за 
операціями з ними» доповнити слово
сполученням «Державна пробірна служ
ба України». 

Статтю 19 «Повноваження орга
нів державного пробірного контролю 
за операціями з дорогоцінними мета
лами і дорогоцінним камінням» цього 
Закону необхідно викласти в новій 
редакції з урахуванням оновлення 
функцій ДПС. 

Зі ст. 16 «Функції Міністерства 
фінансів України у сфері державного 
регулювання видобутку, виробництва, 
використання та зберігання дорого
цінних металів і дорогоцінного камін
ня» вказаного вище Закону треба ви
лучити пункти щодо формування і 
поповнення Державного фонду дорого
цінних металів і дорогоцінного камін
ня України та здійснення державного 
контролю. 

Разом із внесенням змін у Закон 
постає гостра необхідність редагуван
ня положень постанов Кабінету Міні
стрів України «Про затвердження По
ложення про Міністерство фінансів 
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України» від 27.12.2006 № 1837, «Про Міністрів України та наказів Мінфіну, 
створення Державного сховища дорого- які стосуються досліджуваної сфери, з 
цінних металів і дорогоцінного каміння урахуванням визначених функцій упов-
України» від 17.08.1998, «Про утворення новажених органів. 
Державної пробірної служби та казен- Загалом кардинальні зміни розме-
них підприємств пробірного контро- жування функцій органів виконавчої 
лю» від 28.04.2000 № 732, «Про затвер- влади є підґрунтям для проведення 
дження переліку органів ліцензуван- різноманітних наукових досліджень. 
ня» від 14.11.2000 № 1698 «Про ство- Адже ці зміни мають як позитивні, 
рення музею коштовного та деко- так і негативні наслідки, які потрібно 
ративного каміння» та від 11.12.1996 досліджувати, врегульовувати і вдоско-
№ 1485, а також інших актів Кабінету налювати. 
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Шатковська І. В. Новації реорганізації сфери державного регулювання обігу 
дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та пробірного нагляду: роз
межування повноважень Міністерства фінансів України та Державної пробірної 
служби України 

Через проведення оптимізації системи центральних органів виконавчої влади 
способом унормування державних функцій і закріплення їх за відповідними орга
нами виконавчої влади, зазнає змін і система органів управління ювелірним рин
ком. У праці розглядаються нормативно-правові акти, що регламентують розме
жування функцій державних органів, метою діяльності яких є урегулювання відносин 
у сфері дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння. 

Ключові слова: державне регулювання, контрольні-наглядові функції, дорого
цінні метали, дорогоцінне каміння, пробірний нагляд. 
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Шатковская И. В. Новации реорганизации сферы государственного регулиро-
вания оборота драгоценных металлов и драгоценных камней, а также пробирного 
надзора: разграничение полномочий Министерства финансов Украины и Государ-
ственной пробирной службы Украины 

В связи с проведением оптимизации системы центральных органов исполни-
тельной власти путем нормирования государственных функций и закрепление их 
за соответствующими органами исполнительной власти, претерпевает изменения 
и система органов управления ювелирным рынком. 

В работе рассматриваются нормативно-правовые акты, регламентирующие 
разграничение функций государственных органов, целью деятельности которых 
является урегулирование отношений в сфере драгоценных металлов и драгоцен
ных камней. 

Ключевые слова: государственное регулирование, контрольно-надзорные 
функции, драгоценные металлы, драгоценные камни, пробирный надзор. 

Shatkovskaya I. Innovations in public-sector restructuring regulation of precious 
metals and precious stones and assay supervision: separation of powers of the Ministry 
of Finance of Ukraine and the State Assay Service of Ukraine 

In conjunction with the optimization of the system of central executive power 
through the normalization of state functions and consolidating them with the relevant 
authorities, evolving system of governance and jewelry market. The work deals with 
regulations governing the separation of functions of state bodies, is aimed at regulating 
relations in precious metals and gemstones. 

Key words: government regulation, control and supervisory functions, precious 
metals, precious stones, assay control. 
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