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Напіопа.-тьІшй універептет <•Одеська юридична акаде:мія>>, 

асистент кафедри господарського права і проuссу, 

капди;:щт юридичних наук 

ПРИНЦИПИ РОЗМЕЖУВАННЯ ДОХОДІВ 

ГОСПОдАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСП ВІЙСЬКОВИХ ЧАСТИН 
ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ 

kнуючі н оборонно\1)' ні)·юмстні )·tсржанисугп-:ні р(нGіжності н ро-

3умінні 3\іІіС'І'У І'ОСІІО.іШ.рсnкої _;Lі~І~Іьності .3Gроі1них СиJІ України (J(а;Іі

ЗСУ), що приносить .аоход, спричиняють uі .. 1ковиту зап .. 1утаність у ви
значенні та регу.1юванні господарської .аіюІьності військових частин 

ЗСУ, шо 3 точки зору суспіlьІюго господарського порядку як оспошюго 

:мето.ау та ~tетигоспо.Jарсько-праnоnого регулюшшпя [1, с. 25-26], ІІО
ситn .іLсструкти нниі1 характер. 

Вкюанс. н сною чср1·у, ниІuІиюн-: хибні у~нLІСНН}І рса;Іі:шторін 

і.іLСЇ н.;шсної І'ОСІІ(Нарсnкої ,:tт;Іnносп ніі1сnконих частин (:юкрс\13, 

Міноборони, як го.1овного організатора uього процесу) щоzюрозме

жування на.ахоцжень, отриманих від господарсько-.аохі.аної ція.тІьнос

ті військових частип .ЗСУ, а також їх розпоцL1у .а.1я вирішеппя потреб 

війська. Наслідко~t uього с nи.ааппя пор~штишю-правових актіn, які пе 

пошюю~tірою врахоn)1отьфактори, шо ~Ішоть nп.1rш па ре3ультатицісї 
,:LіИ;ІІ,ІІОСТЇ, -юкрС\1<-lМатсріа.ІІ>ІІЇ, ОрІ'аІІЇ-ШІІіі1ІІі та ЇІІІІІЇ ІІІ·Прати, 1110 ІІССС 

HifkІ,KOBa часТИІІа ІІJН1ЇЇ ІІрОВаіОКСІІІІЇ. 
1\и ІІрО6JІС\13 \llat; бути усунена ННСССНН~ІМ 3\ІІЇН іЮ ЧИННОІ'О НОрМа

ТИННО-ІІраНОНОІ'О \ІІаСИН)', ІІ()Н\І3аНОІ'О 3 рСІ')СІЮНаНН~ІМ 3а3НаЧСНИХ Ш1-

ТаНЬ, які ~tають Грунтуватися на чітких основоутворюючих уявленнях 

про напрями та мету такого регу.1ювання, забезпечити правопоря

цок в госпоцарській дія.1ьності військових частин як госпо.аарюючих 

суб'сктіn. та, зокрема. забезпечити едипий піцхі.а цо tюзу~tішІя сут

пості госпо.аарсько-.аохtпюї ціяльпості ЗСУ як ск.1адоnої військового 
І"ОСІІОJ[Щ1ЮНаНН~І. 

У ;шнному 11итанні ннажаt-:\10 3а нсобхі;tнс нrвначити та 3аІІроІюну

нати ;L.·I~I НИКЩ1ИСТаНН~І на НОрVІаП1ННО-рСІ'УJІ~ІТИННОМУ І ІІраКТИЧНО\1)' 

рівнях принuипи, за яки~ш. на нашу .ау~tку, с.1ід розрізняти та к.lаси

фікувати цохо.аи, отри~tані від госпоцарської дія..1ьності військових час

тип як жнаткоnої. та дія.1ьпості. пов'язаної 3 викопашІЯ~f військовими 
частипами ос1юшшх заnцапь та фупкuій, <Lle також спря:иоnапих па 
3а1юннснн~1 СІІСІLіа;ІnноІп фоН.іLУ о6оронно1·о Gкчжсту країни. Такими 

ІІрИНІІ.ИІІаVІИ t-:: 

І) При НІ[ИІІ сІюрі;tнсності. І \сі1 І Іри НІLИ 11 о3начаt-: сІюрі.іtнсністn СІІС
ціа.lьно-професійних функuій військової частини (установи, заюш.ау~ 

органу управ.:гІіння). 
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Пі;~ СІІСІ~ішІnно-ІІрофссіtіни\1И функІІі$.ІМИ VІаєVІо роjуVІіти такі, 1110 
низначаютn 11рофссіі1ну СІІр$.1\юнаніетn (<.:ІІСІ~іалі:шІ~ію) ІІсрснажаючої 

частки ІІсрсонсиу нііknконої частини, устанони, 3<ІКJІа;~у (наІІJJИК...ІІі.'Щ, 

військово-медичні фахівці у військових шпита.1ях та полік.тІініках, ви

:кла;:rачі військово-навча.1ьних за:к.1адів та пі;:rроз;:rілів, архіваріуси у 

nійськоnо-архішшх устаноnах то шо). які характерrгзують особлиnості 

осІюІших послуг, шо на;:rаються nійськоrюю частиною. за:к.1адом, уста

поnою .загалом. 

Тут сJюно «оснонн11х:-) трсGа ро3)1\1іти саVІс н І'О<.:ІІОl~Щ1Сnко-нироGни

чому aGo І'ОСІю;шрсnко-орІ'ані:шІ~іtіному сенсі, о<.:кіJІnки н Gу.Іth-~Ікому 

разі д.,1я військових частин 'JCY основними функціями були та залІ
шаються підготовка до збройного захисту та власно збройний захист 

украЇІІського суспільства ni;:r зошІішІrьої агресії або .загрози цL1ісІІості та 
суnерепітету держаnи. 

2) Прюшип пропорційпості (або пропорційного .за;:rіяппя особо
нш·о СК.Ш}tу). ():,;нач:н-:, 11~0 НС МСНІІІС 7() НіЛСОТКіН liJTaTHOП) llCpCOHaJIY 

ніі1сnконої частини, :1ак.ш,т(у. устанони (ик нійсnконоt·о. так і шtні.ІІІ->но

го) має бути залучено на постійній основі ;:ro виконання завдань, шо 
постають перед військовою частиною, пов'язаних са:\1е з ПІ:\1И вида:\1и 

в.1асної господарської діяльності, які є функціонально основни:\1и для 

військоnої частипи і :\1ожуть бе.з лІіІш рит:\1у життс;:rіяльпості військо

nої частипи та додаткової професійної пі;:rготоnки персоналу, або його 

І)іЩЮ.ІJіКШlШl Ві,Іt ОСІІОВІІОЇ ро()оти (с.,tуж()и), JІа;ШІШТИОІ 3а ll.IШT)I іІІІІІИ_\1 

осоGам, що ttотрсGуюТІ, таких ІJОСJІУІ~ ш1с 11с мшотt, ttpaвa на їх Gс:>ко

Інтоннс отриманни. 

3) ПринІІИІІ Іюстійності, 1110 о3начш-: никонаннs.~ нійсhконою части

ною, закла;юм, у<.:таноною роGіт чи на;(анни ІІОСJІУІ~ :ш s.~кі можутn отри

муватись кошти ;:r.1я спеціа.т1ьного фонду, на систематичній основі. 

Систематичність при цьому має визначатися не кі11ькістю послуг 

па пеnпу одишшю часу. а цL1ьоnою спря:\юnаністю, яка ставилась при 

стnорешrі (сфор1tуnаш1і) військоnої частини. Така спрямоnаність може 
nідображатися як у на.зnі військоnої частини, Jа:кла;:rу, устаrюnи (напри

І<JШіІ, Gюа зGсріІ'аНН$.1 нафлтро;tуктін, нііknконий ІІІІІитсиh, сІюртин

ни~і к.;Іу() арVІіЇ ТОІІ(О), так і у ІІШІОЖСННіІІрО НііlІІОНіЛНУ HiЙLhi<OHY час

ТИНУ r2, П. 2.1.6.1, а так само у СВіДОЦТВі ПрО ЇЇ реєстрацію ЯК суб'єкта 
господарської діяльності, а також .:югічно випливати зі штату та/або 
штатного роJпису військоnої частини . .закладу, устаноnи; 

4) принцип забезпеченості. Олrачас паяnпість матеріальІю-техніч
пої бази (обла;:rпаппя, іпnептар, техніка, технічні пристрої, спеuіа.1ьпа 

локумснтаці$.1, GJІанки тоІІ~о) у ск~ш;(і ніtknконо1·о І·осІю;шрстна нійсnко

ної частини, 3аІ<..ІІа.ІtУ, устанони, $.ІКа .іl03НШІ$.Іt-: та СІІСІ(ішІnно ІІJJИ3начсна 

д.,1я забезпе~rення виконання тих робіт або послуг, шо характеризують 

функціона.1ьне призначення військової частини, за:к.1аду, установи. 

Тобто наявність специфічно належних основних та оборотних фондів у 
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нійсnконої части ни ;r;Іи ІІрона;rженюІ нею ліи;Іnності, Іrон\.:r:шної j на І rо

нненниvr СІІеІ~іалnноІ'О фон,т~у (наІІрик.;rа,:L, 11орох, тара, rvrе;~ичне устат

кунанни тorr~o). 

Названі принципи взаємопов'язані та певною мірою уніфіковані, 

що на;:rає мож.тшвість їх використання також і при удосконаленні (опти-

1tізації) nидіn ;:rіяльпості військових частин, пов'язаних з отри11ашrям 

па;:rходжепь до спеціальпого фоп;:rу nійськоnих частип .ЗСУ. 
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JllllCЬКA О. С. 

ТТtщіоналr,ний yrriвepc1лe-r «Олеська юри;щчна акащ;·міи,}, 

асистепт кафедри госпо,;::rарськоrо права і процесу 

ІІИТАІІІІЯ IIICTPYIVШIITIR ЮіРЖАВІІОЇ 
ІННОВАЦІЙНО1 ПОЛІТИКИ 

Соціальпо-екоrrо1tічпий. іrпеграційпий та ішrоnаuійrшй: розnи
І'ок на1110Ї ;~ер жаки 3сисжитn ні;L рінн~І еконоvrічного р(внитку суG'єктін 

І'осrrо;шрюнанни. Україна оGра.Іа r:-:нроІІеtknку молеJІh інтсгра11ії у нисо

котехно.1огічне конкурентне середовише, що передбачає вироблення 

стратегії і політики в галузі інновацій із врахуванням приватних та пу

б.1ічrшх інтересів та покликана :шбезпечити високі та стабільні темпи 

екопо1tічпого зросташrя, nирішеrшя окре1шх соціальних та еко.1огіч

пих проблем, копкурентоспроможність націопальної економіки, під
ниІненни ексІІЩТГНОП) ІrотснІІіалу країни, І'Щшнтунанн5-І економічної 

6с3ІІски та чі.ІІhНС місІ(С н ЄнроІІсіkhКО\1У Сою3і. 
По суті, заявлений, проте практично не реалізований вектор інно

ваційної політики передбачає досить ваго:vшй пере.1ік інстру11ентів: 

1) державні програ11и розв:итку (програ:vш розвитку інфраструктури; 
11ереж освітніх та дос.1ідпих установ; наукових ;:rослі;:rжепь; ма.1ого та 

середнього ішюnаційпого підприсмпицтnа); 2) інструменти пор1tатиn
но-ІІр<шоноп) 3аGс:нrсчснн5-І (норrvrатинна Gа:ш :1 ІІитанh ре1·улюнанн5-1 
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