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Розглянуто питання визначення та формування об’єкта 
перешкоджанню законній діяльності професійних спілок, політичних 
партій, громадських організацій. Зроблено висновки про особливості 
даного елементу складу злочину, що передбачений ст. 170 КК України. 
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Відповідно до Конституції України, громадяни України мають 

право на свободу об’єднання у політичні партії та громадські організації 
для здійснення і захисту своїх прав і свобод та задоволення політичних, 
економічних, соціальних, культурних та інших інтересів [1]. Право на 
свободу об’єднання є невід’ємним правом людини. Об’єднання громадян 
(політичні партії, громадські організації) відіграють важливу роль у 
розбудові правової держави, в формуванні органів державної влади і 
місцевого самоврядування, захисті законних прав та інтересів членів 
суспільства. Право на об’єднання забезпечується низкою як міжнародно-
правових гарантій, так і внутрішнім законодавством України. Однією з 
гарантій є встановлення кримінальної відповідальності за 
перешкоджання законній діяльності професійних спілок, політичних 
партій, громадських організацій. Отже, логічно мислячи, перешкоджання 
будь-якій іншій діяльності, яка не вважається законною, не буде 
вважатися злочином.  

У науковій літературі вирішенню проблем кримінальної 
відповідальності за злочини проти виборчих, трудових та інших 
особистих прав і свобод людини і громадянина приділялася значна увага 
у наукових дослідженнях П. П. Андрушка, О. М. Готіна, С. Я. Лихової, 
Л. П. Медіної, М. І. Мельника, В. О. Навроцького, В. П. Тихого, 
В. І. Павликівського та інших авторів.  

Домінуючою в теорії кримінального права є позиція, що об’єктом 
злочину визнаються ті суспільні відносини, на які посягає злочин, 
заподіюючи їм відповідну шкоду та які поставлені під охорону 
кримінального закону [2, с. 97]. Структура суспільних відносин у будь-
якій сфері незмінна, до складу системоутворюючих їх частин також 
входить й предмет таких відносин. Встановлення його як обов’язкового 
елемента структури суспільних відносин дозволяє повніше пізнати зміст 
охоронюваного законом про кримінальну відповідальність об’єкта 
злочину, а відповідно визначити межі дії самого закону, механізм 
спричинення злочинним посяганням шкоди та вирішити ряд інших 
питань, важливих для вірного застосування норм кримінального закону. 
Предметом суспільних відносин, що виступають об’єктом конкретного 
злочину, справедливо називають все те, з приводу чого або у зв’язку з 
чим виникають та існують саме це суспільні відносини [3, с. 87]. 

Однією з основних функції предмету відповідних суспільних 
відносин у злочині, що розглядається, є виконання суб’єктами законної 
діяльності у складі професійних спілок, політичних партій та 
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громадських організацій. Тому, обов’язковою умовою притягнення особи 
до кримінальної відповідальності за ст. 170 КК України, є необхідність 
встановлення, чи була така діяльність законною. 

Діяльність тих чи інших політичних чи громадських об’єднань 
регулюється законами, підзаконними нормативно-правовими актами, 
внутрішніми розпорядженнями тощо. Так, зокрема, діяльність 
профспілок доволі широка й багатогранна. Відповідно до закону, 
професійні спілки створюються з метою представництва, здійснення та 
захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів профспілок 
[4]. Отже, різновидом законної діяльності профспілок є діяльність, 
пов’язана із захистом не тільки трудових прав працівників, а й із 
захистом соціально-економічних, культурно-побутових.  

Основною метою діяльності профспілок, є перш за все, захист прав 
громадян на працю, здійснення контролю за дотриманням 
законодавства про працю, участь у розробці та здійсненні державної 
політики в області трудових відносин. Проекти законів, що стосуються 
соціально-економічних відносин, представляються відповідними 
органами виконавчої влади з урахуванням пропозицій всеукраїнських 
профспілок, їх об’єднань.  

Крім того, діяльність профспілок спрямована на захист прав та 
інтересів їх членів. Так, вони здійснюють представництво ї захист 
трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілок в 
органах державної влади, органах місцевого самоврядування, у 
відносинах з роботодавцем. Виходячи з цього, законна діяльність 
профспілок здійснюється через надані їм повноваження, передбачені 
КЗпП України, а саме: укладання та контроль виконання колективного 
договору, вирішення питань з оплати праці працівникам, робочого часу 
та відпочинку, участь у розробці правил внутрішнього розпорядку, 
вирішення соціально-економічних питань, визначення та затвердження 
порядку та переліку надання соціальних пільг, представлення інтересів 
працівників під час розгляду індивідуальних трудових спорів та у 
колективному трудовому спорі, сприяє його вирішенню, здійснює 
контроль за підготовкою та поданням власником або уповноваженим 
ним органом документів, необхідних для призначення пенсій 
працівникам та членам їх сімей та інше.  

Відповідно, механізм заподіяння шкоди охоронюваним нормами 
закону про кримінальну відповідальність суспільним відносинам 
реалізується через суспільно небезпечний та протиправний вплив на сам 
предмет суспільних відносин, а саме на діяльність профспілок, яка в 
залежності від обставин може видозмінюватись або порушуватись 
(наприклад, коли порушується порядок функціонування профспілки як 
соціальної установи) або взагалі знищуватись (наприклад, у разі 
незаконної забороні діяльності профспілок або їх осередків тощо).  
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Аналогічним є механізм заподіяння шкоди і при злочинному впливі 
на правомірну діяльність, яка виступає предметом суспільних відносин у 
перешкоджанні законній діяльності політичних партій та громадських 
організацій. Предметом суспільних відносин тут також виступає 
діяльність політичних партій та громадських організацій, пов’язана з 
реалізацією наданих їм повноважень. Це пов’язано з тим, що політичні 
партії можуть брати участь у виборах, використовувати державні засоби 
масової інформації, а також засновувати власні, підтримувати 
міжнародні зв’язки з політичними партіями, громадськими 
організаціями інших держав, вносити до органів державної влади 
пропозиції, які обов’язкові для розгляду, проводити партійні збори, тощо 
[5]. Громадські організації, відповідно до закону можуть брати участь у 
розробленні проектів нормативно-правових актів, проводити мирні 
зібрання, вільно поширювати інформацію про свою діяльність, 
пропагувати свою мету та здійснювати інші права, не заборонені 
законом [6]. 

З вищенаведеного випливають наступні висновки. По-перше, 
законною слід визнавати тільки таку діяльність профспілок, політичних 
партій та громадських організацій, яка не суперечить Конституції 
України та чинному законодавству і здійснюється відповідно до їхнього 
статуту або програмних документів. По-друге, перешкоджання 
незаконній діяльності об’єднань громадян не містить даного складу 
злочину. За наявності до того підстав така діяльність повинна бути 
заборонена в судовому порядку і за поданням уповноважених осіб. 
Говориться про адміністративну заборону. По-третє, перешкоджання 
членам профспілок, політичних партій та громадських організацій, не 
пов’язане з їхньою професійною діяльністю, не містить ознак даного 
складу злочину. Такі дії при наявності інших ознак потрібно 
кваліфікувати за іншими статями закону України про кримінальну 
відповідальність. 
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КОРУПЦІЯ В ОБОРОННО-ПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ  
ЯК ЗАГРОЗА НАЦІОНАЛЬНИМ ІНТЕРЕСАМ  

І НАЦІОНАЛЬНІЙ БЕЗПЕЦІ УКРАЇНИ 

Розглянуто питання щодо існування загроз в оборонно-
промисловому комплексі України. Акцентовано на тому, що серед усього 
спектра загроз, досить небезпечним є корупційний вплив на військову 
безпеку держави. Запропоновано окремі шляхи подолання корупції в 
оборонно-промисловому комплексі України. 

Ключові слова: оборонно-промисловий комплекс України, корупція, 
національна безпека, національні інтереси. 

 
Існування будь-якої держави передбачає наявність системи 

національної безпеки, важливою складовою якої є підготовка до 
оборони. Згідно із Законом України «Про оборону України» підготовка 
держави до оборони передбачає зокрема формування та реалізацію 
воєнної, воєнно-економічної, військово-технічної та військово-
промислової політики держави забезпечення Збройних Сил України 
(далі – ЗСУ), інших військових формувань, утворених відповідно до 
законів України, та правоохоронних органів підготовленими кадрами, 
озброєнням, військовою та іншою технікою [1]. 

Вітчизняний оборонно-промисловий комплекс не має змоги 
задовольнити потреби ЗСУ, інших утворених відповідно до законів 
військових формувань у сучасному озброєнні та військовій техніці в 


