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Комплексно досліджено особливості господарсько-правового забезпечення здійснення 
зовнішньоекономічних операцій з металобрухтом. Проаналізовано основні недоліки чинного 
законодавства та запропоновано шляхи подолання існуючих проблем. Висновки та 
пропозиції основані на аналізі економіко-правових концепцій та статистичних даних.

Ключові слова: експорт та імпорт металобрухту, регулювання обігу металобрухту, 
операції з металобрухтом.

Комплексно исследованы особенности хозяйственно-правового обеспечения 
осуществления внешнеэкономических операций с металлоломом. Проведен анализ 
действующего законодательства в этой сфере, выявлены основные недостатки с последующим 
предложением путей преодоления существующих проблем. Выводы и предложения 
основываются на анализе экономико-правовых концепций и статистических данных.

Ключевые слова: экспорт и импорт металлолома, регулирование оборота металлолома, 
операции с металлоломом. 

Specifi c features of economic legal ground work for foreign economic transactions with scrap-
metal have been considered in the article. Legislation in force in this sphere has been analyzed. It 
is main defects and prospective improvements have been studied. Conclusions and proposals have 
been based on economic and legal concept analysis and statistical data.  
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Постановка проблеми. Як відомо, 
проведення зовнішньоекономічних опе-
рацій є одним із дієвих засобів досягнен-
ня позитивних результатів у господар-
ській діяльності. У зв’язку з обраним 
курсом розвитку ринкової економіки та 
необхідністю впровадження нових тех-
нологій у металургійному виробництві, 
роль металобрухту в функціонуванні 
металургійних комбінатів України з кож-
ним днем зростає. Проте, як свідчить 
практика, сфера здійснення експортних 
та імпортних операцій з металобрухтом 
потребує перегляду та реформування 
державної політики та господарсько-
правового забезпечення досліджуваного 
сектора правовідносин, оскільки сучасне 
державне регулювання досліджуваних 
відносин викликає безліч негативних 
економічних наслідків, зокрема дефіциту 

металобрухту на внутрішньому ринку, 
збільшення інтенсивності імпорту його 
замінників, а також виступає детермі-
нантом формування проблем ціноутво-
рення і конкуренції на регіональних рин-
ках.

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Комплексного дослідження пи-
тань, пов’я заних зі здійсненням експорт-
но-імпортних операцій з металобрухтом, 
використовуючи досягнення науки гос-
подарського права та економічної теорії, 
не проводилося. Проте розгляду загаль-
них питань цієї проблематики присвяти-
ли праці такі науковці, як В. Юсупова, 
Н. Коровайченко, Г. Семенов, М. Татар, 
К. Денисов та інші.

Формулювання цілей. Метою статті 
є дослідження генезису та ретроспекти-
ви становлення України як масштабного 
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експортера на світовому ринку метало-
брухту. Також предметом дослідження 
є виявлення недоліків господарсько-пра-
вового забезпечення з  наступним про-
понуванням способів усунення негатив-
них явищ у розглядуваному секторі зо-
внішньоекономічної діяльності україн-
ських суб’єктів господарювання.

Виклад основного матеріалу. Украї-
на належить до великих світових вироб-
ників і експортерів чорного металу. 
Основою національного сектора чорної 
металургії є 14 металургійних підпри-
ємств. Переважний тип підприємств – 
великі комбінати і заводи, які мають по-
вний цикл металургійного виробництва. 
Виробничий потенціал сектора чорної 
металургії і пов’язаних із ним галузей 
гірничо-металургійного комплексу зна-
чно перевищує внутрішні потреби краї-
ни. Наявність надмірного потенціалу 
і глибока економічна криза, яка охопила 
країну після розпаду СРСР, сприяли кон-
центрації основної уваги українських 
виробників на експортній діяльності.

Темпи росту споживання метало-
брухту у світовому секторі чорної мета-
лургії випереджають темпи зростання 
виробництва сталі. Це пов’язано зі 
структурними змінами в сталеплавиль-
ному виробництві – розширенням за-
стосування технології виплавки електро-
сталі.

Найвищий рівень витрат метало-
брухту в розрахунку на одну тонну сталі 
склався в країнах Європейського Союзу 
і Північної Америки. Це пов’язано із ши-
роким розвитком використання вказа-
них технологій. 

В Україні, як і в Росії, цей показник 
поступається показникам розвинених 
країн. Проте витрати металобрухту 
в розрахунку на одну тонну сталі в цих 
двох країнах залишаються досить висо-
кими. За експертними оцінками, показ-
ник країн колишнього СРСР становить 
від світового рівня 88  %, від рівня Євро-
пейського Союзу  – 78,3  %, Північної 
Америки – 73,9  %. Нижчий рівень спо-
живання металобрухту в чорній мета-

лургії Росії й України пов’язаний, в пер-
шу чергу, із меншими обсягами виплавки 
електросталі. В той же час збереження в 
Росії й Україні масштабного мартенів-
ського виробництва призводить до під-
вищених витрат металобрухту в розра-
хунку на одну тонну виплавленої сталі в 
порівнянні з більш поширеним у світі 
киснево-конверторним способом. При 
мартенівському способі виплавки сталі 
витрати металобрухту зростають у 1,7–
1,9 рази. Виробництво сталі мартенів-
ським способом у великих обсягах під-
тримується в Україні за рахунок підви-
щеного споживання металобрухту, що 
дозволяє здешевити виробництво і за-
безпечити якість на рівні зі сталлю, ви-
плавленою киснево-конверторним спо-
собом. У зв’язку з цим для українського 
сектора чорної металургії, незважаючи 
на невисокий рівень виробництва елек-
тросталі, металобрухт відіграє роль стра-
тегічної сировини [1, c. 6, 30–31].

Таким чином, актуальність та важли-
вість розроблення ефективного госпо-
дарсько-правового забезпечення здій-
снення операцій з металобрухтом під-
креслюється стратегічно важливим зна-
ченням цієї сировини не лише у перспек-
тиві впровадження нових технологій 
виплавки електросталі, але і на теперіш-
ній момент – при виробництві сталі пе-
реважно доменним способом.

Цілком зрозуміло, що невизначений 
курс зовнішньоекономічної політики 
держави, зокрема в названій сфері, пря-
мо відбивається на функціонуванні вну-
трішнього ринку металобрухту та діяль-
ності металургійних комбінатів, що при-
зводить до негативних економічних на-
слідків.

У 1993 р. в Україні була знята заборо-
на на вивіз металобрухту, яка діяла ще 
в рамках СРСР. Повну заборону замінила 
система регулювання експортних опера-
цій: була встановлена квота на вивіз 
у розмірі 250 тис. т, введена реєстрація 
всіх експортних контрактів у Міністер-
стві зовнішніх економічних зв’язків, 
а з 1994 р. почали застосовуватися інди-
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кативні ціни, орієнтовані на рівень євро-
пейських цін. 

Експортна активність компаній зі 
збору вторинних металів прийшла в су-
перечність з інтересами розвитку націо-
нального сектора чорної металургії. По-
перше, металургійні підприємства при 
нестачі металобрухту змушені були по-
ширити використання чавуну. Це суттє-
во позначилося на їхньому прибутку, 
оскільки порівняно з металобрухтом ви-
користання чавуну помітно збільшувало 
витрати на виробництво сталі. По-друге, 
металобрухт почав лімітувати обсяги 
виробництва якісної мартенівської сталі, 
що поставило під загрозу експортну ді-
яльність безпосередньо самих металур-
гійних підприємств [1, с. 31–32].

Однією з перших державне регулю-
вання експорту металобрухту ввела 
Україна, коли відчула негативні наслідки 
від розширення експортної діяльності 
компаній зі збору вторинного металу. 
Під впливом металургійного лобі вже 
в 1999 р. Верховною Радою України був 
ухвалений Закон «Про металобрухт» [4], 
який поклав початок відновленню регу-
лювання вивозу металобрухту. Законом 
були введені жорсткі кваліфікаційні ви-
моги до компаній зі збору вторинного 
металу і ліцензування експортної діяль-
ності. Кабінет Міністрів України наді-
лявся правом не тільки встановлювати у 
разі потреби квоти і вивізне мито, але 
і накладати пряму заборону на експорт 
металобрухту. 

Введення кваліфікаційних вимог до 
компаній зі збору вторинних металів і лі-
цензування експортної діяльності дещо 
знизило обсяги вивозу металобрухту 
з країни, проте це не вирішило проблем 
національного сектора чорної металургії. 
Компанії зі збору вторинного металу 
продовжували знижувати постачання 
металобрухту українським виробникам. 

Під черговим тиском металургійного 
лобі в листопаді 2002 р. Законом України 
«Про вивізне (експортне) мито на від-
ходи та брухт чорних металів» із 1 січня 
2003 р. [5] було встановлено мито на ви-

віз металобрухту в розмірі 30 EUR за 
1 тонну. Мито не поширювалося на кра-
їни, з якими Україна мала відповідні вза-
ємні міжнародні зобов’язання. Введення 
Україною обмежувального мита на вивіз 
металобрухту було кваліфіковано ЄС 
і СОТ як порушення принципу вільної 
торгівлі. Цей акт України значно погір-
шив імідж країни, яка претендує на ста-
тус ринкової. Поряд із політичними 
Україна зазнала і певних економічних 
втрат, які стали прямим наслідком від-
мови уряду задовольнити вимогу ЄС про 
скасування вивізного мита. 

 На жаль, приклади аналогічної по-
літики в інших країнах і тимчасовий по-
зитивний ефект для сектора чорної мета-
лургії від використання експортних об-
межень був сприйнятий окремими гру-
пами представників української влади 
і суб’єктів господарювання як підтвер-
дження правильності курсу на розши-
рення державного регулювання. Але по-
дібна економічна політика несе в собі 
ризики посилення адміністративних ме-
тодів регулювання ринку. 

Посилення заборонно-дозвільної 
системи в сфері експорту металобрухту 
опосередковано спровокувало розши-
рення тіньових методів ведення госпо-
дарської діяльності. Українські компанії 
зі збору вторинних металів знайшли спо-
соби уникнути мита на вивіз метало-
брухту. З цією метою вони почали ви-
користовувати безмитні канали тих кра-
їн, які мають договори з Україною про 
вільну торгівлю. У 2003 р. при зменшен-
ні в цілому експорту металобрухту по-
рівняно з 2002 р. у 2,1 рази, вивіз метало-
брухту у Молдову збільшився з 295,95 до 
556,77 тис. т, або в 1,9 рази. З’явилися 
нові  напрямки експорт у :  Гру зія 
(6,46 тис. т) і Македонія (61,32 тис. т). 

Український і міжнародний досвід 
свідчить, що тарифне обмеження екс-
порту повинно застосовуватися тільки 
як екстрений короткочасний захід. 
У довгостроковому плані воно призво-
дить до серйозних негативних наслідків, 
пов’язаних із хибним вибором стратегії 
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розвитку економічних секторів, які по-
трапляють під жорстку систему держав-
ного регулювання. Для України немає 
альтернативи приведенню національної 
системи регулювання і підтримки секто-
ра чорної металургії до вимог і стандар-
тів СОТ і ЄС. При реалізації своєї інте-
граційної стратегії Україна буде змушена 
реформувати систему обмеження екс-
порту металобрухту [1, с. 38–41].

Проаналізувавши ретроспективу 
становлення України як масштабного 
експортера металобрухту на зовнішній 
ринок, розглянемо актуальне правове 
поле, яким врегульовуються господар-
сько-правові відносини експорту та ім-
порту металобрухту. 

На сьогоднішній день регулювання 
експорту металобрухту характеризуєть-
ся надмірним масивом нормативно-пра-
вових актів, це: Закон України «Про ме-
талобрухт» від 05.05.1999 № 619-XIV; За-
кон України «Про вивізне (експортне) 
мито на відходи та брухт чорних мета-
лів» від 24.10.2002 № 216-IV; Закон Укра-
їни «Про ставки вивізного (експортного) 
мита на брухт легованих чорних металів, 
брухт кольорових металів та напівфа-
брикати з їх використанням» від 
13.12.2006 № 441-V; Постанова Кабінету 
Міністрів України «Деякі питання здій-
снення експортних операцій з метало-
брухтом» від 03.05.2012 № 388; Постанова 
Кабінету Міністрів України «Про затвер-
дження переліків відходів та брухту чор-
них і кольорових металів, операції з по-
стачання яких, зокрема операції з імпор-
ту, тимчасово, до 1 січня 2014 року, звіль-
няються від обкладення податком на 
додану вартість» від 12.01.2011 № 15; По-
станова Кабінету Міністрів України «Про 
затвердження Порядку здійснення еко-
логічного контролю експортних партій 
брухту чорних і кольорових металів» від 
02.07.1998 № 999; Наказ Міністерства 
промислової політики України «Про за-
твердження Порядку погодження зо-
внішньоекономічних контрактів (дого-
ворів) на здійснення експортних опера-
цій з металобрухтом» від 29.03.2002 

№ 144; Постанова Кабінету Міністрів 
України «Про затвердження Порядку ре-
єстрації зовнішньоекономічних конт-
рактів (договорів) на здійснення екс-
портних операцій з металобрухтом» від 
15.02.2002 № 155; Наказ Міністерства 
промислової політики України та Дер-
жавної митної служби України «Про 
оформлення операцій з експорту метало-
брухту та напівфабрикатів з нього» від 
03.10.2008 № 626/1091; Постанова Кабі-
нету Міністрів України «Про порядок 
розрахунку вартості експортованих 
брухту легованих чорних металів, брухту 
кольорових металів» від 28.05.2008 № 500; 
Наказ Міністерства економіки України 
«Про порядок реєстрації (обліку) зо-
внішньоекономічних контрактів (дого-
ворів) на здійснення експортних опера-
цій з металобрухтом» від 15.12.2005 
№ 505; Постанова Кабінету Міністрів 
України «Про тимчасове обмеження ви-
везення брухту та відходів чорних і ко-
льорових металів, які використовуються 
в операціях з давальницькою сировиною 
у зовнішньоекономічних відносинах» від 
10.07.1998 № 1049.

Отже, сукупність нормативно-право-
вих актів, що регулюють експортно-ім-
портні відносини по обороту металобрух-
ту в Україні характеризується несистем-
ністю і нагромадженістю нормативного 
матеріалу, що зумовлює виникнення ко-
лізій у законодавстві та породжує непо-
розуміння в учасників господарських 
правовідносин. Це є вагомим недоліком 
регуляторної політики, що потребує адек-
ватного втручання держави. 

Відтак, пропонується об’єднати пере-
лічені нормативно-правові акти в про-
цесі систематизаційних законодавчих 
робіт. На нашу думку, доцільним було б 
включити розділ під назвою «Експорт та 
імпорт металобрухту» до Закону України 
«Про металобрухт». Це дозволило б сис-
тематизувати законодавство в названій 
сфері з метою удосконалення господар-
сько-правового забезпечення відносин, 
пов’язаних зі здійсненням операцій з ме-
талобрухтом.
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Розглянувши сукупність нормативно-
правових актів, регламентуючих експорт-
ні відносини України, можна зробити ви-
сновок, що основним засобом сучасного 
адміністративного регулювання здійснен-
ня експорту металобрухту є встановлення 
державного мита. Воно різниться в за-
лежності від виду експортованого брухту 
від 10 до 30 євро за тонну.

Але встановлення державного мита 
не зупиняє монополістів ринку експор-
тувати величезні об’єми металобрухту, 
коли в той час вітчизняні металургійні 
комбінати страждають від дефіциту ме-
талобрухту та змушені імпортувати ана-
логи сировини. Таким чином, вважаємо, 
що встановлення державного мита не 
обмежує експорт металобрухту належ-
ним чином і не приводить до повного 
забезпечення металобрухтом металур-
гійні комбінати та інші металоспожива-
ючі підприємства.

Внаслідок нинішньої політики та 
спрямованості контролюючих внутріш-
ній ринок монополістів виключно на 
швидке отримання прибутку Україна зі-
штовхнулася з проблемою необхідності 
імпорту сировини у металургійне ви-
робництво, незважаючи на наявність 
власних ресурсів, які навіть перевищу-
ють його попит на внутрішньому ринку.

У ретроспективі останніх років Укра-
їна стабільно імпортує сировину у ви-
гляді металобрухту або його замінників.

Відчутний дефіцит металобрухту на 
внутрішньому ринку України зумовив 
необхідність імпорту його аналогів (за-
мінників), зокрема, продуктів прямого 
відновлення заліза (DRI). За 2012 р. укра-
їнськими підприємствами було імпорто-
вано приблизно 259 тис. т.

Імпорт вказаного продукту зумовле-
ний постійним існуванням дефіциту, що 
призводить до необхідності пошуку аль-
тернативних джерел покриття недопо-
ставок брухту. В дійсний момент єдиним 
поставником (DRI) в Україну є Лебедин-
ський ГЗК Російської Федерації. Також 
українські підприємства імпортують ме-
талобрухт із Казахстану [2, с. 42].

Відтак, усвідомивши низьку економіч-
ну ефективність чинних адміністративних 
методів регулювання експорту, виникає 
питання про необхідність застосовування 
інших засобів впливу. Існуюче господар-
сько-правове забезпечення експортно-ім-
портних операцій суперечить положенням 
ст. 8 Закону України «Про зовнішньоеко-
номічну діяльність», відповідно до якої 
державне регулювання зовнішньоеконо-
мічної діяльності має забезпечувати захист 
економічни х інтересів України та законних 
інтересів суб’єктів зовнішньоекономічної 
діяльності, заохочення конкуренції та лік-
відацію монополізму в сфері зовнішньо-
економічної діяльності [3]. На нашу думку, 
необхідно скасувати державне мито на екс-
порт металобрухту з одночасним пропо-
рційним підвищенням його на імпорт різ-
них видів сировини для металоспоживаю-
чих підприємств.

З першого погляду цей підхід вважа-
ється нераціональним, оскільки значна 
частина доходів не надходитиме у Дер-
жавний бюджет України, а власники ме-
талобрухту будуть орієнтуватися ви-
ключно на зовнішній ринок з причини 
пропонованих за кордоном високих цін. 
Але одночасно рекомендується здійсни-
ти встановлення квот на експорт, в за-
лежності від рівня забезпеченості вітчиз-
няних виробників металобрухтом.

Тобто експорт буде можливим лише 
у випадку повного забезпечення україн-
ських підприємців металобрухтом та при 
утворенні його надлишкових об’ємів. 
Таким чином, частина металобрухту, на 
яку відсутній попит всередині країни, 
буде експортуватися за кордон без стяг-
нення державного мита. 

На нашу думку, впровадження тако-
го типу регулювання викликатиме по-
зитивний ефект, адже брухтозаготівники 
намагатимуться максимально закупову-
вати металобрухт, щоб у випадку утво-
рення надлишків експортувати його за 
високими цінами. 

У той же час, негативним фактором 
у цьому випадку може бути значне ско-
рочення очікуваних валютних надхо-



№ 4 (25) 2013 97

Господарсько-правове забезпечення експортно-імпортних операцій з металобрухтом А. Р. Шимко

джень у бюджет України. Однак це не 
є помилкою у проведенні економічної 
політики, оскільки скасування держав-
ного мита можна розглядати як інвести-
ційний захід щодо розвитку металургій-
ного комплексу. 

Ці заходи є запорукою успіху в дов-
гостроковому періоді розвитку, оскільки 
при виведенні з кризи металургійного 
комплексу та економіки взагалі надхо-
дження до Державного бюджету будуть 
очевидні, оскільки разом із зростанням 
прибутків у суб’єктів господарювання 
зростатимуть і надходження до Бюджету 
в інших формах (податок на прибуток та 
інші).

Отже, проаналізувавши наслідки ре-
алізації сучасної економічної політики 
в цій сфері, можна стверджувати, що 
вона потребує суттєвої корекції. 

Дослідження теоретичних і практич-
них аспектів функціонування внутріш-
нього та зовнішнього ринку металобрух-
ту свідчать, що вони тісно взаємопов’язані 
та є залежними один від одного.

Таким чином, постає питання, як 
узгодити функціонування внутрішнього 
та зовнішнього ринку, щоб одночасно 
врахувати інтереси всіх учасників цих 
господарсько-правових відносин?

Відтак, перед державою стоять такі 
завдання у налагодженні системи здій-
снення операцій з металобрухтом:

– захист інтересів національних 
суб’єктів господарювання при здійснен-
ні зовнішньоекономічних операцій з ме-
талобрухтом. Маються на увазі не ви-
ключно безпосередні учасники експорт-
но-імпортних операцій, а й господарюю-
чі суб’єкти, на яких можуть відбиватися 
наслідки проведення вказаної діяльності 
(дефіцит сировини, цінова криза та ін.);

– стабільне забезпечення високих 
цін на металобрухт в залежності від сві-
тового рівня, що стимулюватиме його 
стрімкий оборот;

– повне задоволення попиту вітчиз-
няних суб’єктів господарювання, що ви-
користовують у своєму виробництві ме-
талобрухт;

– впровадження заходів по запобі-
ганню імпорту металобрухту та його за-
мінників;

– забезпечення ефективного експор-
ту надлишкового металобрухту.

Регулювання господарських відносин 
з обороту металобрухту має вади не тіль-
ки господарсько-правового забезпечен-
ня, але й самої системи органів держав-
ної влади. Операції з металобрухтом 
є досить вузькою сферою з-поміж інших 
елементів гірничо-металургійного комп-
лексу України. Але не дивлячись на її 
обмеженість, важливість цього елемента 
не викликає жодних сумнівів. 

На наш погляд, державний вплив на 
сферу обігу металобрухту хаотично роз-
поділений серед різного рівня органів 
влади. Насамперед, це Міністерство про-
мислової політики України, Міністерство 
економічного розвитку і торгівлі України, 
Міністерство закордонних справ України. 
Також спостерігається тенденція концен-
трації повноважень щодо досліджуваного 
сектора економіки серед різних департа-
ментів та відділів окремих міністерств. 
Наприклад, при Міністерстві економічно-
го розвитку і торгівлі існує Департамент 
промислової політики, в який входить 
Відділ розвитку гірничо-металургійного 
комплексу та хімічної промисловості. 
Окремими центрами є Секретаріат Пре-
зидента України та Рада національної без-
пеки і оборони України. Далі – комітети 
та фракції Верховної Ради. І найвпливо-
віший рівень – металургійні холдинги, що 
зловживають монопольним положенням 
на регіональних ринках, а також різного 
роду неформальні угруповання представ-
ників бізнесу та державної влади.

Такому державному регулюванню 
характерні незлагодженість та безсис-
темність впливу на об’єкт. Таким чином, 
вважаємо за доцільне провести рефор-
мування системи державних органів в 
частині регулювання, нагляду та конт-
ролю обороту металобрухту. Метою є 
формування спеціального департаменту, 
який би займався виключно регулюван-
ням процесів обігу металобрухту.
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Основними завданнями проведення 
реформ системи органів державної влади 
розглядуваного сектора є:

– формування спеціалізованого де-
партаменту з обороту металобрухту 
в межах Міністерства промислової по-
літики України з відповідними відділами 
(відділ ліцензування операцій з метало-
брухтом, відділ аналітики внутрішнього 
ринку, відділ регулювання зовнішньо-
економічних операцій, відділ міжгалузе-
вої співпраці) з логічним розподілом 
повноважень;

– концентрація засобів впливу на 
оборот металобрухту виключно в рамках 
департаменту;

– одночасна ліквідація зайвих де-
партаментів та відділів серед мініс-
терств України та передача фрагментар-
них важелів впливу на сектор обороту 
металобрухту до спеціалізованого де-
партаменту;

– залучення до штату компетентних 
фахівців зі сфер, пов’язаних із функціо-
нуванням процесу обороту металобрух-
ту (аналітики, економісти, маркетологи, 
юристи, фахівці гірничо-металургійно-
го комплексу, представники впливових 
металургійних підприємств України) 
для формування та реалізації економі-
ко-промислової політики з урахуванням 
стану суміжних галузей промисловості 
та світових тенденцій ринку метало-
брухту.

Головною функцією запропоновано-
го департаменту є регулювання обігу ме-
талобрухту на внутрішньому та зовніш-
ньому ринках.

Пропонований для створення спеці-
альний відділ з обігу металобрухту ви-
конував би такі функції:

– аналіз внутрішнього ринку, тобто 
підрахунки приблизного об’єму метало-
брухту, який заготовлений за певний 
проміжок часу;

– за участю представників великих 
підприємств, у виробництві яких ви-
користовується металобрухт, визначати 
обсяг попиту на сировину всередині 
країни;

– визначати обсяг надлишкового 
утворення металобрухту після повного 
забезпечення внутрішніх потреб;

– на підставі даних обліку та статис-
тики надавати квоти для експорту мета-
лобрухту, пропорційно до кількості ба-
жаючих суб’єктів господарювання здій-
снювати експортні операції;

– у відповідності до кількості звер-
нень вітчизняних підприємств розподі-
ляти металобрухт по схемі «попит – про-
позиція». У випадку накопичення над-
лишкового металобрухту і повного за-
безпечення вітчизняних підприємств, 
надавати квоти на експорт.

Насамперед, слід реформувати дер-
жавне регулювання сфери, а вслід за цим 
створювати регуляторну політику. Як 
показує світовий досвід, регулювання 
експорту виключно адміністративними 
методами не приводить до позитивного 
результату. Налагодивши системне регу-
лювання та контроль з боку органів дер-
жавної влади, можна досягти високої 
ефективності від функціонування мета-
лургійного комплексу. 

Основний акцент слід зробити на ад-
міністративному регулюванні монополь-
них утворень на ринку металобрухту і ме-
талургії в цілому, оскільки на сьогоднішній 
день вони перейняли на себе виконання 
важливих функцій, які повинні бути пре-
рогативою держави. Мова йде не про повне 
їх обмеження або ліквідацію, а лише про 
розумний контроль над їх господарською 
діяльністю, оскільки вони стали важливи-
ми суб’єктами господарських відносин, 
налагодивши стабільну логістику експорту 
металобрухту. Але все ж таки, як вважа-
ється, контроль над сировинним забезпе-
ченням власної промисловості та регулю-
вання експорту повинно бути під повним 
державним контролем.

Висновки. Таким чином, проаналізу-
вавши ретроспективу становлення зо-
внішньоекономічної політики у сфері 
обороту металобрухту та дослідивши її 
сучасний стан, можна цілком впевнено 
стверджувати про її недосконалість та 
неефективність господарсько-правового 
забезпечення. 
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Господарсько-правове забезпечення експортно-імпортних операцій з металобрухтом А. Р. Шимко

Зовнішньоекономічна політика ра-
зом із промисловою, з часів успадкуван-
ня Україною значного ресурсного по-
тенціалу, носила несистемний та корот-
костроковий характер. Метою регулю-
вання було не виведення галузі з кризи 
та одночасне впровадження нових тех-
нологій, а швидке і максимальне отри-
мання прибутку, не дивлячись на тен-
денції погіршення становища в еконо-
міці України. 

Таким чином, проведення система-
тизаційних законодавчих робіт у сфері 
господарсько-правового забезпечення 
здійснення операцій з металобрухтом 
і створення спеціалізованого департа-
менту при Міністерстві промислової 
політики з питань обороту метало-
брухту повинно забезпечити підняття 
ефективності використання та експор-
ту цієї стратегічно важливої сировини 
в Україні. 
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