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І ТЮТЮНОВИХ ВИРОБІВ 

Контроль по своїй суті є багатогранним явищем, а також важливою 
ознакою змісту державного управління. Зауважимо, що державний конт-
роль за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв та тютюнових 
виробів може здійснюватись у багатьох формах та за допомогою різних ме-
тодів. У юридичній літературі має місце ототожнення термінів «форма дер-
жавного контролю» й «метод державного контролю» Проте, на нашу думку, 
такий підхід в контексті нашого дослідження є невірним. Саме тому виклад 
основного матеріалу даного дослідження пропонуємо розділити на дві час-
тини: в першій ми розглянемо форми, а у другій методи державного конт-
ролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових 
виробів. 

Питання форм державного контролю в юридичній літературі є диску-
сійним, адже і досі науковці не прийшли до єдиної думки щодо їх визна-
чення. На нашу думку, слід погодитись із точкою зору М.І. Іншина та 
О.М. Музичука, відповідно до якої конкретна форма реалізації контролю 
залежить від мети та завдань контролю, а також його предмета. Науковці 
виокремлюють основні, загальні та спеціальні форми контролю. Зокрема, до 
основних форм контролю вони відносять перевірку; спостереження; озна-
йомлення зі статистичною звітністю; вивчення та аналіз матеріалів, які міс-
тяться в ЗМІ; до загальних – інспектування, ревізію, інвентаризацію та ау-
дит [1, с. 148–150]. Вважаємо, що вказані науковцями форми державного 
контролю також є актуальними і для сфери виробництва та обігу алкоголь-
них напоїв та тютюнових виробів. Проте, окрім зазначених вище форм, на 
нашу думку, слід виділити і спеціальні форми державного контролю щодо 
виробництва та обігу спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів. 
Розглянемо більш детально кожну із зазначених вище форм державного ко-
нтролю у зазначеній сфері.  

Найпоширенішою формою контролю у будь-якій сфері суспільних 
відносин є перевірка. У Великому тлумачному словнику сучасної українсь-
кої мови зазначено, що «перевірка» - це комплекс прийомів, за допомогою 
яких надається можливість пересвідчитись у чомусь, огляд, дослідження, 
переконання та ін. [2, с. 719]. На нашу думку, під перевіркою слід розуміти 
таку форму контролю, що здійснюється органами та установами державної 
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влади для забезпечення дотримання фізичними та (або) юридичними осо-
бами чинного законодавства України щодо виробництва та обігу спирту, 
алкогольних напоїв та тютюнових виробів. Об’єктами перевірки є суб’єкти 
господарювання, що здійснюють свою діяльність у зазначеній сфері суспі-
льних відносин. В свою чергу предметом перевірки є та область фінансово-
господарської діяльності, яка підлягає контролю тими чи іншими держав-
ними органами. 

Наступною формою контролю є спостереження, яке на відміну пере-
вірки передбачає втручання безпосередньо у діяльність суб’єктів господа-
рювання. Так, відповідно до Закону України «Про державне регулювання 
виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних 
напоїв та тютюнових виробів» від 19.12.1995 № 481/95-ВР, виробництво 
спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікова-
ного виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-
сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового та алкогольних напоїв здійс-
нюється за наявності внесених до Єдиного реєстру місць зберігання спирту. 
При цьому приміщення, в яких здійснюється виробництво спирту етилово-
го, та місця зберігання спирту, розташовані на державному підприємстві, 
яке виробляє спирт етиловий, вважаються акцизним складом. Акцизним 
складом також вважаються виробничі приміщення на території суб’єкта го-
сподарювання, де суб’єктом господарювання виробляється, обробляється 
(переробляється) горілка та лікеро-горілчані вироби, та його складські при-
міщення, в яких зберігається, одержується чи відправляється горілка та лі-
керо-горілчані вироби. Акцизні склади повинні бути обладнані витратомі-
рами - лічильниками обсягу виробленого спирту етилового, які зареєстро-
вані в Єдиному державному реєстрі витратомірів - лічильників обсягу ви-
робленого спирту етилового. Відпуск спирту етилового без наявності ви-
тратоміра - лічильника обсягу виробленого спирту етилового забороняєть-
ся. Порядок ведення Єдиного державного реєстру витратомірів - лічильни-
ків обсягу виробленого спирту етилового встановлюється Кабінетом Мініс-
трів України [3]. Зауважимо, що на акцизних складах постійно діють пред-
ставники органу доходів і зборів за місцем розташування акцизного складу, 
які, власне, і здійснюють безпосереднє спостереження. 

До загальних форм державного контролю у досліджуваній сфері ми та-
кож відносимо: інспектування, ревізію, інвентаризацію та аудит. У своєму 
тлумачному словнику С.І. Ожегов зазначає, що інспектування – це перевірка 
правильності чиєї-небудь діяльності в порядку нагляду та інструктування [4, 
c. 248]. В контексті нашого дослідження інспектування сприяє виявленню 
фактів порушення законодавства, що регулює виробництво та обіг спирту, 
алкогольних напоїв та тютюнових виробів. За його допомогою можна вста-
новити винних у цих правопорушеннях. Окрім зазначеного, дана форма кон-
тролю дозволяє одержати найбільший обсяг інформації про роботу органу, 
що здійснює контрольну діяльність у зазначеній сфері суспільних відносин. 
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Розповсюдженою формою державного контролю є ревізія. Під час 
проведення ревізії перевіряються первинні документи, бухгалтерська звіт-
ність, плани, звіти, фактична наявність коштів, цінних паперів, товарно-
матеріальних цінностей і основних фондів; проводяться інвентаризації (як 
часткові, так і повні), опечатуються склади, каси; залучаються фахівці та 
експерти; від посадових і матеріально відповідальних осіб відбираються 
письмові пояснення; проводяться й інші дії [5, с.67]. Таким чином, основ-
ною метою ревізії за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв та 
тютюнових виробів є визначення законності, правильності та доцільності 
фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання у зазначеній 
сфері. 

Наступною важливою формою державного контролю за виробницт-
вом та обігом спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів є аудит, 
під яким слід розуміти незалежний фінансовий контроль, який здійснюється 
спеціалізованими аудиторськими фірмами і службами [6, с.38]. В Законі 
України «Про аудиторську діяльність» від 22.04.1993 р. зазначено, що аудит 
– це перевірка публічної бухгалтерської звітності, обліку, первинних доку-
ментів та іншої інформації щодо фінансово-господарської діяльності 
суб’єктів господарювання з метою визначення достовірності їх звітності, 
обліку, його повноти і відповідності чинному законодавству та встановле-
ним нормативам [7]. Таким чином, аудит за виробництвом та обігом спирту, 
алкогольних напоїв та тютюнових виробів дозволяє здійснити об’єктивний 
та незалежний контроль за зазначеною сферою діяльності.  

До спеціальних форм державного контролю, традиційно, в юридичній 
літературі відносять форми, які визначаються спеціальним законодавством. 
Це ж значною мірою стосується і сфери виробництва та обігу алкогольних 
напої та тютюнових виробів. До них належать: прийняття державних та га-
лузевих стандартів та затвердження технічних умов сфері виробництва та 
обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів; сертифікація відповідності 
або свідоцтв про визнання відповідності, виданих на спирт етиловий, конь-
ячний і плодовий, спирт етиловий ректифікований виноградний, спирт ети-
ловий ректифікований плодовий, алкогольні напої та тютюнові вироби; ате-
стація виробництва спирту етилового, коньячного і плодового, спирту ети-
лового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого 
плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового, алкого-
льних напоїв та тютюнових виробів; ліцензування зазначеної діяльності; 
встановлення стандартів щодо маркування алкогольних напоїв та тютюно-
вих виробів. 

Таким чином, підсумовуючи зазначене вище, справедливим буде за-
уважити, що на законодавчому рівні закріплено лише спеціальні форми 
державного контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних на-
поїв та тютюнових виробів. Всі інші форми, по суті, є загальними та можуть 
застосовуватись до різних сфер господарської діяльності.  
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Таким чином, підсумовуючи зазначене вище справедливим буде за-
уважити, що запропонований нами перелік форм державного контролю за 
виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів 
не претендує на вичерпність. Проте, на нашу думку, саме у них найбільш 
повно та змістовно відображається сутність контрольної діяльності органів 
державної влади у зазначеній сфері. Проведене нами дослідження підтвер-
джує запропоновану нами позицію щодо того, що не можна ототожнювати 
«форми державного контролю» та «методи державного контролю». Адже у 
формах проявляється те, яким чином здійснюється контроль за виробництвом 
та обігом спирту, алкогольними напоями та тютюновими виробами, а у мето-
дах – за допомогою яких засобів ця контрольна діяльність здійснюється. 
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Протягом усього часу втілення у життя положень Основного закону 
нашої держави здійснюються рішучі кроки – реформи. Їх здійснення в усіх 
без винятку галузях господарювання є життєвою необхідністю для кожного 


