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ПРАВОЧИННІСТЬ ОБІГУ ДОРОГОЦІННИХ  

МЕТАЛІВ В УКРАЇНІ 

 

Розвиток галузі промисловості дорогоцінних металів і 

дорогоцінного каміння має загальнодержавне значення. Якість та 

безпечність виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння 

знаходиться у прямій залежності від налагодженої, дієвої 

законодавчої бази, що регулює обіг дорогоцінних металів і враховує 

певні особливості [1]. Крім того, золотий запас держави зберігає 

важливу роль в забезпеченні стійкості фінансової системи та, 

відповідно, економіки в цілому, є гарантом платоспроможності 

держави на світовому ринку, тому прагнення до накопичення 

дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння незмінно сприяє 

розвитку їх видобутку з надр і підвищеній уваги до галузі в 

цілому [2].  

Сьогодні систему нормативно-правових актів, що 

визначають правові та організаційні засади адміністративно-

правового регулювання обігу дорогоцінних металів становить 

сукупність нормативних документів. До них відносяться, 

наприклад: міжнародні акти, Конституція України, Кодекс України 

про адміністративні правопорушення, Господарський кодекс 
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України, Податковий кодекс України; Закони України «Про 

державне регулювання видобутку, виробництва і використання 

дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за 

операціями з ними», «Про захист прав споживачів», «Про 

Національний банк України», Укази Президента України «Про 

затвердження положення про Державну пробірну службу України»; 

постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку 

матеріалів, продуктів та послуг, що не можуть бути використані як 

плата за користування надрами», «Про створення Державного 

сховища дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України», 

«Про порядок продажу дорогоцінних металів і дорогоцінного 

каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та 

напівдорогоцінного каміння з Державного фонду дорогоцінних 

металів і дорогоцінного каміння»; постанови Національного банку 

України Про затвердження Положення про здійснення операцій з 

банківськими металами та внесення змін до деяких нормативно-

правових актів Національного банку України, Про переміщення 

готівки і банківських металів через митний кордон України. 

Отже, нормативні засади обігу дорогоцінних металів 

складає значна кількість правових актів, які умовно можливо 

поділити ті що регулюють відносини, що виникають при обігу 

дорогоцінних металів та ті, що визначають правові основи 

державного контролю за обігом дорогоцінних металів [3]. Крім 

того, аналіз зазначених нормативно-правових актів, дозволяє дійти 
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висновку, що в Україні фактично існують декілька секторів 

адміністративно-правового регулювання дорогоцінних металів, 

впорядковані відповідними нормами права [4]. 

Проведений аналіз чинного законодавства дозволяє 

визначити наступні особливості законодавства України, що 

регулює обіг дорогоцінних металів: 

– є близько 100 підзаконних нормативних актів, які 

конкретизують один закон у сфері обігу дорогоцінних металів, що в 

свою чергу призводить до нестабільності та внутрішньої 

суперечливості законодавчих актів у сфері обігу дорогоцінних 

металів і дорогоцінного каміння;  

– має міжгалузевий характер, адже до складу норм у сфері 

обігу дорогоцінних металів належать норми конституційного, 

адміністративного, фінансового, господарського, цивільного, 

митного права;  

– декларативність багатьох положень законодавства про  

обіг дорогоцінних металів та відсутність механізмів реалізації 

нормативних актів; 

– комплексність, адже чинне законодавство регулює 

правовідносини стосовно всіх аспектів обігу дорогоцінних металів: 

– з’являється тенденція лібералізації обігу дорогоцінних 

металів [4]. 

Проте, велика кількість правових актів, що деталізують та 

конкретизують положення провідного Закону України «Про 
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державне регулювання видобутку, виробництва і використання 

дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за 

операціями з ними» не призводить до підвищення ефективності 

адміністративно-правового регулювання обігу дорогоцінних 

металів і дорогоцінного каміння, а має наслідком збільшення 

кількості вузькоспеціалізованих актів, що призводить до колізій та 

прогалин чинного законодавства. 
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ПРАВОЧИННІСТЬ ОБІГУ ДОРОГОЦІННИХ 

МЕТАЛІВ В УКРАЇНІ 

 

Розглянуто нормативно-правові аспекти, що визначають 

правові та організаційні засади адміністративно-правового 
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регулювання обігу дорогоцінних металів в Україні та доведено 

наявність суттєвих обмежень встановлених законодавством 

України. 

 

Ключові слова: законодавство України. адміністративно-

правове регулювання, нормативно-правові акти, дорогоцінні 

метали, обіг. 
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JURISDICTION OF HANDLING OF PRECIOUS  

METALS IN UKRAINE 

 

The normative-legal aspects that determine the legal and 

organizational principles of administrative-legal regulation of the 

circulation of precious metals in Ukraine are considered and the 

existence of significant restrictions established by the legislation of 

Ukraine is proved. 
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ПРАВОМОЧНОСТЬ ОБРАЩЕНИЯ ДРАГОЦЕННЫХ 

МЕТАЛЛОВ В УКРАИНЕ 

 

Рассмотрены нормативно-правовые аспекты, определяющие 

правовые и организационные основы административно-правового 

регулирования обращения драгоценных металлов в Украине и 

доказано наличие существенных ограничений, установленных 

законодательством Украины. 

 

Ключевые слова: законодательство Украины, акты, 

административно-правовое регулирование, нормативно-правовые 

драгоценные металлы, обращение. 
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