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У статті здійснено аналіз стану правового регулювання організації державного пробірного контролю в Україні. Виділено низку про-
блем, пов’язаних із розпочатою у 2014 році адміністративною реформою і ліквідацією Державної пробірної служби України; охарактери-
зовано діючу систему органів контролю у сфері регулювання операцій із дорогоцінними металами та камінням. 

Особлива увага приділена питанню реалізації повноважень Міністерством фінансів України та покладенням на нього функції про-
бірного контролю. Обґрунтовано доцільність законодавчого розмежування повноважень контролюючих суб’єктів під час реалізації регу-
лятивних, дозвільно-реєстраційних та контрольно-наглядових функцій щодо суб’єктів господарювання.
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В статье проведен анализ состояния правового регулирования организации государственного пробирного контроля в Украине. Вы-
делен ряд проблем, связанных с начатой в 2014 году административной реформой и ликвидацией Государственной пробирной службы 
Украины; охарактеризована действующая система органов контроля в сфере регулирования операций с драгоценными металлами и 
камнями.

Особое внимание уделяется вопросу реализации полномочий Министерством финансов Украины и возложением на него функции 
пробирного контроля. Обоснована целесообразность законодательного разграничения полномочий контролирующих субъектов при ре-
ализации регулятивных, разрешительно-регистрационных и контрольно-надзорных функций относительно субъектов хозяйствования.

Ключевые слова: пробирной контроль, Государственная пробирная служба, Министерство финансов Украины, клеймирование, 
драгоценные металлы.

The article analyzes the state of legal regulation of the organization of the state assay control in Ukraine. Numerous problems related to the 
administrative reform and elimination of the State Assay Service of Ukraine, which began in 2014, have been identified; the operating system of 
control bodies in the sphere of regulation of the transactions with precious metals and stones has been described. A certain amount of attention 
was paid to the foreign experience of organizing the state assay control over the quality of jewels made from precious metals and stones. 

Particular attention was paid to the issue of power implementation of the Ministry of Finance of Ukraine and assigning to it the functions of 
the assay control. The expediency of the legislative separation of powers of the controlling entities in the implementation of regulatory, enabling 
registry and control supervisory functions with regard to economic entities has been proved. In this way the Ministry of Finance of Ukraine, as the 
central executive body, should assure the formation and implementation of the state policy in the field of production, use and storage of precious 
metals and stones, as well as the formation of the state policy in the field of state testing. And the implementation of the latter through putting into 
effect the number of enabling registry and control powers should be carried out by the highly specalized institutions, for example, the State-owned 
assay enterprise, which is the part of the management of the Ministry of Finance of Ukraine.
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Серед науковців дослідженню питань організації про-
бірного контролю присвячено достатню увагу [1; 2; 3; 4].  
Проте реформування та становлення системи органів дер-
жавного фінансового  контролю  в україни,  особливо  той 
факт,  що  сьогодні  держава  стоїть  на  порозі  ухвалення 
суттєвих змін у сфері правового регулювання операцій із 
дорогоцінними металами та камінням, зумовлюють підви-
щений інтерес до цієї проблематики.

Метою статті  є правова оцінка норм проєкту  закону 
україни  «Про  внесення  змін  до  кодексу  україни  про 
адміністративні правопорушення та Закону україни «Про 
державне  регулювання  видобутку,  виробництва  і  вико-
ристання  дорогоцінних  металів  і  дорогоцінного  каміння 
та контроль за операціями з ними»»  [5] у частині регла-
ментації інституту пробірного контролю й обґрунтування 
пропозицій,  спрямованих  на  вдосконалення  відповідних 
положень законодавства з урахуванням сучасної практики 
побудови системи органів, які його здійснюють.

державний контроль  за  обігом дорогоцінних металів 
і каміння є однією зі складових частин фінансового конт-
ролю та існує в україні  із часів незалежності. Основним 
нормативно-правовим  актом,  що  встановлює  загальні 
засади  здійснення  діяльності  в  цій  сфері,  є  Закон укра-
їни «Про державне регулювання видобутку, виробництва 
і  використання  дорогоцінних  металів  і  дорогоцінного 
каміння та контроль за операціями з ними» (далі – Закон 

№  637)  [6].  Так,  п.  26  зазначеного  Закону  визначає  дер-
жавний  пробірний  контроль  як  систему  організаційно-
технічних і правових заходів, спрямованих на здійснення 
державного  контролю  за  видобуванням,  виробництвом, 
використанням,  обігом,  обліком  і  зберіганням  дорого-
цінних металів, дорогоцінного каміння та дорогоцінного 
каміння  органогенного  утворення,  напівдорогоцінного 
каміння, виробів  із них, виконанням операцій  із зазначе-
ними цінностями, а також на забезпечення залучення до 
вторинної переробки відходів і брухту, що містять дорого-
цінні метали і дорогоцінне каміння [6]. далі законодавцем 
уточнено, що такий контроль являє собою перевірку від-
повідності виробів вимогам чинних нормативно-правових 
актів  (державні  стандарти,  технічні  умови,  положення, 
правила)  у  частині  вмісту  основного  дорогоцінного 
металу  у  сплаві,  з  якого  виготовлено  вироби,  наявності 
на виробах відбитка державного пробірного клейма, між-
народногоабоіноземного  клейма  погодженого  зразка, 
іменника  та  їхньої  відповідності  встановленим  вимогам 
і  правилам,  а  також  відповідності  вставки  з  дорогоцін-
ного  каміння  та  дорогоцінного  каміння  органогенного 
утворення, напівдорогоцінного каміння найменуванню та 
ваготехнічним характеристикам, зазначеним на товарному 
ярлику (п. 27 Закону № 637) [6].

Фактично  регулювання  операцій  із  дорогоцінними 
металами і камінням охоплює систему заходів із контролю 
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та визначення процедурних питань щодо дій  із викорис-
тання  дорогоцінних  металів,  які  включають  такі  проце-
дури, як: клеймування, сертифікація, експертиза, стандар-
тизація, оподаткування, квотування і митне декларування, 
визначення порядку обліку та звітності. до 2014 р. функції 
з реалізації державної політики у сфері пробірного конт-
ролю та здійснення контролю за додержанням вимог зако-
нодавства  під  час  виконання  операцій  із  дорогоцінними 
металами і дорогоцінним камінням виконувала державна 
пробірна  служба україни  [7–9]. клеймування ювелірних 
і побутових виробів здійснювалося органами пробірного 
контролю – казенними підприємствами пробірного конт-
ролю,  які  діяли  у  складі Міністерства фінансів україни. 
до системи контролюючих органів у зазначеній сфері від-
носилися  і  податкові  органи,  які  забезпечували  казенні 
підприємства необхідним ручним і лазерним устаткуван-
ням,  розробляли  форми  державних  пробірних  клейм  та 
проводили  щорічну  реєстрацію  відбитків  спеціального 
знака – іменника.

у  межах  проведення  реформи  державних  контролю-
ючих органів та дерегуляції господарської діяльності від-
повідно  до  постанови кабінету Міністрів україни щодо 
оптимізації  системи  центральних  органів  виконавчої 
влади від 10 вересня 2014 р. № 442 ліквідовано державну 
пробірну службу україни  [10]. Функції  із реалізації дер-
жавної політики у сфері державного пробірного контролю 
покладені  на Міністерство  фінансів  україни.  Функції  із 
захисту прав споживачів виробів із дорогоцінних металів 
і дорогоцінного каміння покладені на державну службу з 
питань безпечності харчових продуктів та захисту спожи-
вачів, яка є контрольно-наглядовим органом [10].

Відповідно до ст. 16–1 Закону № 637, до функцій цен-
трального органу виконавчої влади, що реалізує державну 
політику у сфері державного пробірного контролю (Мініс-
терство фінансів україни), належать такі:

1)  формування  та  поповнення  державного  фонду 
дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння україни;

2)  здійснення  державного  пробірного  контролю  за 
якістю  дорогоцінних  металів  і  дорогоцінного  каміння, 
дорогоцінного каміння органогенного утворення та напів-
дорогоцінного каміння, виробів із них та матеріалів, що їх 
містять;

3)  здійснення контролю за додержанням вимог зако-
нодавства під час здійснення операцій, за обігом та облі-
ком дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, виро-
бів із них та матеріалів, що їх містять;

4)  здійснення  управління  визначеними  кабінетом 
Міністрів  україни  державними  установами  пробірного 
контролю;

5)  забезпечення  розроблення  технічної  документа-
ції на державні пробірні клейма, здійснення контролю за 
виготовленням та використанням зазначених клейм; 

6)  проведення підготовки та (або) підвищення квалі-
фікації фахівців із питань пробірного контролю; 

7)  виконання  інших  функцій  у  межах  повноважень, 
визначених  законами  україни  та  покладених  на  нього 
Президентом україни [6].

За  операціями  з  дорогоцінними металами  та  дорого-
цінним  камінням  здійснюється  встановленим  законодав-
ством порядком: 

1)  контроль  за  діяльністю  суб’єктів  господарювання 
незалежно від форм власності, які вилучають, переробля-
ють  і  використовують  дорогоцінні  метали  і  дорогоцінне 
каміння,  а  також скуповують, приймають у  заставу юве-
лірні  та побутові  вироби  з  дорогоцінних металів  і  доро-
гоцінного  каміння,  торгують  ними  або  надають  посе-
редницькі  послуги  в  торгівлі,  зберігають  і  експонують 
різноманітні  предмети,  що  містять  зазначені  цінності, 
збирають  і переробляють відходи та брухт дорогоцінних 
металів  і дорогоцінного каміння. контроль здійснюється 
також у військових частинах, підрозділах, організаціях та 

установах  Міністерства  оборони  україни,  Міністерства 
внутрішніх справ україни, Національної поліції, Служби 
безпеки україни, а також в організаціях і установах інших 
центральних органів виконавчої влади; 

2)  державний пробірний контроль  за  якістю ювелір-
них та побутових виробів із дорогоцінних металів;

3)  державний контроль за операціями з алмазами від-
повідно до вимог Сертифікаційної схеми кімберлійського 
процесу;

4)  контроль  якості  вимірювань  у  лаборато-
ріях  суб’єктів  господарювання  всіх  форм  власності 
(ст. 18 Закону № 637) [6].

Отже,  саме на Міністерство фінансів україни покла-
дено  контрольно-наглядові  функції  щодо  регулювання 
операцій із дорогоцінними металами та камінням. Відпо-
відно до ст. ст. 15, 17 Закону № 637, окрім Міністерства 
фінансів україни, контроль за такими операціями в україні 
здійснюють Рахункова  палата, Національний  банк укра-
їни,  державні  установи  пробірного  контролю,  які  нале-
жать до сфери управління Міністерства фінансів, держав-
ний гемологічний центр україни й інші органи виконавчої 
влади в межах повноважень, визначених законодавством 
україни [6]. Так, на сьогодні до сфери управління Мініс-
терства  фінансів  україни  належать:  Центральне  казенне 
підприємство пробірного контролю (далі – кППк); Східне 
кППк; Південне кППк; Західне кППк; донецьке кППк; 
дніпропетровське кППк [11].

Варто  зазначити, що,  незважаючи на  розпочату ще  у 
2014 р. адміністративну реформу системи органів держав-
ного контролю і заявлену ліквідацію державної пробірної 
служби  україни,  дотепер  не  врегульованим  на  законо-
давчому рівні  залишається питання  її правового статусу, 
адже, відповідно до п. 3 Положення «Про державну про-
бірну службу україни» (чинне станом на 1 травня 2019 р.), 
її основним завданням є реалізація державної політики у 
сфері державного пробірного контролю та внесення про-
позицій щодо її формування [9]. 

З  1  березня  2015  р.  державна  пробірна  служба,  що 
перебуває  у  процесі  ліквідації,  припинила  здійснювати 
щорічну  обов’язкову  реєстрацію  відбитків  іменників  – 
спеціальних знаків, що засвідчують виготовлювачів юве-
лірних виробів. Така обов’язкова процедура передбачена 
в  п.  24  ст.  1  Закону №  637  та  в  Інструкції  про  порядок 
реєстрації  відбитків  іменників  –  спеціальних  знаків, що 
засвідчують  виготовлювачів  ювелірних  та  побутових 
виробів із дорогоцінних металів [6; 12]. Відповідні зміни 
до зазначених нормативно-правових актів із покладенням 
зазначеної функції на Міністерство фінансів україни вне-
сені тільки у 2017 р. [13].

Фактично дотепер залишаються законодавчо не врегу-
льованими  питання щодо  реалізації  повноважень Мініс-
терства фінансів україни та покладення на нього функції 
пробірного  контролю,  розмежування  повноважень  між 
іншими  контролюючими  суб’єктами  в  окресленій  сфері. 
А  це  питання  є  вкрай  важливим  та  потребує  виключно 
законодавчого  вирішення.  Відсутність  Закону  україни 
«Про  державний  пробірний  контроль»,  наявність  прога-
лин у законодавстві, що визначає правовий статус контр-
олюючих суб’єктів, негативно впливають на його органі-
зацію  і  здійснення  та  призводять  до  виникнення  спорів 
між ними і підконтрольними суб’єктами.

у 2018 р. Міністерством фінансів україни підготовлено 
проєкт  закону  україни  «Про  внесення  змін  до  кодексу 
україни  про  адміністративні  правопорушення  та  Закону 
україни «Про державне регулювання видобутку, виробни-
цтва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного 
каміння та контроль за операціями з ними» [5]. Головною 
метою законопроєкту було заявлено законодавче забезпе-
чення  дерегуляції  господарської  діяльності  у  сфері  про-
бірного контролю й усунення надлишкових та дублюючих 
функцій  контролюючих  органів  у  цій  сфері.  Навряд  чи 
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можна ставити питання щодо реалізації такої мети. Аналіз 
норм  цього  законопроєкту  дозволяє  констатувати  тільки 
розширення  кола  контролюючих  суб’єктів  та  подальшу 
провідну функціональність  у  сфері  пробірного  контролю 
саме  за Міністерством фінансів україни. Зокрема,  запро-
поновано до системи суб’єктів, які здійснюють державний 
пробірний контроль, відносити: 1) Міністерство фінансів 
україни  як  центральний  орган  виконавчої  влади,  який 
забезпечує  формування  та  реалізує  державну  політику  у 
сфері державного пробірного контролю; 2) казенні підпри-
ємства пробірного контролю, які належать до сфери управ-
ління центрального органу виконавчої влади, що реалізує 
державну  політику  у  сфері  державного  пробірного  конт-
ролю;  3)  державний  гемологічний  центр  україни,  який 
віднесено  до  сфери  управління  Міністерства  фінансів 
україни;  4)  органи  доходів  і  зборів  та  підрозділи Націо-
нальної  поліції  [5].  Невирішеним  залишається  питання 
щодо  статусу  державної  пробірної  служби  україни  та 
реалізації  контрольно-наглядових функцій безпосередньо 
Міністерством  фінансів  україни.  Вважаємо  правильним 
виходити  з  необхідності  чіткого  розмежування  повнова-
жень контролюючих суб’єктів під час реалізації регулятив-
них,  дозвільно-реєстраційних  та  контрольно-наглядових 
функцій щодо  суб’єктів  господарювання. у  такий  спосіб 
Міністерство  фінансів  як  центральний  орган  виконавчої 
влади  має  забезпечувати  самеформування  та  реалізацію 
державної політики у сфері виробництва, використання та 
зберігання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, 
дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдо-
рогоцінного каміння, їх обігу й обліку, а також виключно 
формування державної політики у сфері державного про-
бірного  контролю.  А  вже  реалізацію  останнього  через 
здійснення низки дозвільно-реєстраційних та контрольних 
повноважень має виконувати суворо профільна спеціалізо-
вана  установа,  наприклад, казенне  підприємство  пробір-
ного контролю, яке входить до сфери управління Міністер-
ства фінансів україни.

Саме тому залишається актуальним іноземний досвід 
щодо організації процедур контролю та регулювання опе-
рацій із дорогоцінними металами. Так, в більшості країн 
Європейського Союзу (далі – ЄС) зазначену функцію вико-
нує  спеціалізований  орган  державної  влади,  зокрема:  у 
Чехії – це Пробірний офіс, який підпорядковується Мініс-
терству торгівлі та промисловості; в угорщині – Пробірна 
інституція,  яка  підпорядкована  Міністерству  економіки 
та транспорту; у Польщі – Пробірна палата, що підлегла 
Центральному офісу мір, який підпорядкований Міністер-
ству економіки та праці; у Словаччині – Пробірні офіси, 
які  підпорядковані Міністерству  економіки;  у Франції  – 
Офіси пробірної служби, які працюють у системі митної 
служби  зі  збору  акцизних  зборів,  що  підпорядковується 

Міністерству  економіки,  фінансів  та  промисловості;  в 
Ірландії – департамент промисловості, торгівлі та зайня-
тості; в Естонії, Литві та Латвії – Пробірна служба, яка під-
порядкована Міністерству фінансів; на кіпрі – Пробірний 
офіс,  який  підпорядкований  Міністерству  торгівлі,  про-
мисловості і туризму; в Іспанії – Пробірні офіси, які пра-
цюють  окремо  в  кожній  адміністративно-територіальній 
одиниці  і  зазвичай  підпорядковуються  Радам  із  промис-
ловості та торгівлі без підпорядкування на центральному 
рівні;  у  Голландії  –  Пробірні  офіси,  які  підпорядковані 
Міністерству  економічних  зв’язків;  у  Великобританії  – 
Офіси пробірної служби, які контролюються Британською 
радою з питань клеймування, що підпорядкована держав-
ному департаменту з торгівлі та промисловості; у Фінлян-
дії  –  приватна  Пробірна  служба,  яка  отримала  ліцензію 
від Міністерства торгівлі та промисловості, що здійснює 
формування державної політики у сфері пробірного конт-
ролю; у Словенії – державний пробірний офіс, який під-
порядкований Палаті Мір;  у Швеції  –  інспекція  акреди-
тована в державному органі з акредитації – SWEDAC; у 
Швейцарії – Центральне бюро з контролю за дорогоцін-
ними металами, яке є структурним підрозділом Головного 
митного  управління  та  підпорядковане  Федеральному 
департаменту фінансів [2, с. 101–102]. Тобто в більшості 
країн  ЄС  пробірний  контроль  здійснюється  профільним 
органом,  який  зазвичай  підпорядковується Міністерству 
економіки і торгівлі.

Сучасний  період  розвитку  ринку  дорогоцінних  мета-
лів  в  україні  характеризується  трансформаційними  про-
цесами,  пов’язаними  з  реалізацією  адміністративної 
реформи.  Законопроєкт,  підготовлений  Міністерством 
фінансів україни, у разі його прийняття  суттєво не вирі-
шить  проблеми  організації  системи  державних  органів  у 
сфері регулювання операцій із дорогоцінними металами та 
камінням, адже саме Міністерство фінансів україни зали-
шається головним суб’єктом щодо формування та реаліза-
ції державної політики стосовно здійснення як державного 
пробірного контролю, так і загалом державної політики у 
сфері виробництва, використання та зберігання дорогоцін-
них металів і дорогоцінного каміння, їх обігу й обліку. 

Вбачається  доцільним  виділити  такі  напрями  дер-
жавно-правового  регулювання  в  досліджуваній  сфері: 
1) внесення змін до Закону україни «Про державне регу-
лювання видобутку, виробництва  і використання дорого-
цінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за опе-
раціями з ними» із чітким розмежуванням за суб’єктами 
регулятивних,  дозвільно-реєстраційних  та  контрольно-
наглядових  функцій  щодо  суб’єктів  господарювання; 
2) ухвалення Закону україни «Про державний пробірний 
контроль»  із  покладенням функції щодо його  виконання 
на казенне підприємство пробірного контролю.
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ЗагальНа хаРакТЕРиСТика ПСихОлОгіЧНОгО ЗаБЕЗПЕЧЕННя  
СлУжБОВО-БОйОВОЇ діяльНОСТі Сил ОхОРОНи ПРаВОПОРядкУ

GENERAL CHARACTERISTICOF THE PSYCHOLOGICAL SUPPORT  
OF THE MILITARY-COMBAT ACTIVITY OF THE FORCES OF LAW ENFORCEMENT
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Статтю присвячено загальній характеристиці психологічного забезпечення службово-бойової діяльності сил охорони правопорядку 
як невід’ємної складової підвищення ефективності їхньої професійної діяльності та рівня бойової готовності. Визначено основні поло-
ження психологічного забезпечення в процесі виявлення професійної придатності особового складу сил охорони правопорядку. Проана-
лізовано основні напрями, які є важливими у процесі психологічного забезпечення всіх підрозділів сил охорони правопорядку незалежно 
від специфіки їхньої діяльності. Запропоновано актуальні напрями подальших досліджень.

Ключові слова: психологічне забезпечення, професійно-психологічний відбір, професійно-психологічна підготовка, психологічний 
супровід, морально-психологічний клімат, психопрофілактика, психологічна реабілітація, службово-бойові завдання.

Статья посвящена общей характеристике психологического обеспечения служебно-боевой деятельности сил охраны правопорядка 
как неотъемлемой составляющей повышения эффективности их профессиональной деятельности и уровня боевой готовности. Опре-
делены основные положения психологического обеспечения в ходе выявления профессиональной пригодности личного состава сил 
охраны правопорядка. Проанализированы основные направления, которые важны в процессе психологического обеспечения всех под-
разделений сил охраны правопорядка независимо от специфики их деятельности. Предложены актуальные направления дальнейших 
исследований.

Ключевые слова: психологическое обеспечение, профессионально-психологический отбор, профессионально-психологическая 
подготовка, психологическое сопровождение, морально-психологический климат, психопрофилактика, психологическая реабилитация, 
служебно-боевые задачи.

The article is devoted to the general description of the psychological support of the military-combat activities of the forces of law enforcement 
and order protection, as an integral part of increasing the efficiency of their professional activities and the level of combat readiness. 

An analysis was made of recent researches and publications concerning the problems of psychological support, as various units of the forces 
of law and order protection, as well as various types of military-combat activity.

An analysis of the concept of “moral and psychological support” in the formation of forces of law and order protection, as an objective neces-
sity, which contributes to maintaining readiness and ability to perform tasks of military and combat activity.

The basic provisions of psychological support during the determination of the professional suitability of the personnel of the forces of law 
enforcement.

The main directions, which are important in the process of psychological support of all units of the forces of law enforcement, are analyzed, 
regardless of the specifics of their activities, such as: professional psychological selection; professional psychological training; psychological sup-
port of performing military-combat tasks; study of social and psychological climate in military collectives, psychological assessment of emergency 
events; psychoprophylaxis, psychological help and rehabilitation, professional support of psychologists.

In addition, the basic legal acts that contain the provisions related to this study were analyzed and which helped to highlight the main features 
of the psychological support of the military-combat activities of the forces of law enforcement.

The actual directions of further research are offered.
Key words: psychological support, professional-psychological selection, professional-psychological preparation, psychological accompani-

ment, moral and psychological climate, psychoprophylaxis, psychological rehabilitation, military-combat tasks.

Постановка проблеми.  Постійний  розвиток  право-
охоронних  та  військових  формувань  змінює  вимоги  до 
професійно важливих якостей особового складу та ста-
вить нові завдання щодо їхньої професійної придатності. 

Тому  психологічне  забезпечення  набуває  актуальності 
та  допомагає  підвищити  боєздатність,  зменшити  трав-
матизм і попередити проблеми, які можуть виникнути в 
подальшому.


