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ÎÕÎÐÎÍÈ ÏÐÀÖ² ßÊ «Â²ÄÑÈËÜÍÀ» ÍÎÐÌÀ ÄËß 

ÏÐÀÂÎÂÎ¯ ÎÖ²ÍÊÈ Ä²ßÍÍß 
(ïîð³âíÿëüíî-ïðàâîâèé àíàë³ç çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè) 

Излагаются правовые основы и 
перспективы развития трудового законода-
тельства Украины в свете правовой реформы 
в государстве. Рассмотрены определяющие 
аспекты законодательства Украины о тру-
де и существующие требования законода-
теля к охране наемного труда работников. 
Проведены параллели между нормами трудо-
вого и уголовного права. Указано на необходи-
мость их комплексного применения в решении 
дискуссионных вопросов в трудовых спорах и 
конфликтах, осуществлении правовой ква-
лификации в каждой конкретной ситуации, 
которая возникает между работодателем и 
наемным работником. Проанализирована и 
дана оценка важности деятельности Между-
народной организации труда, действенность 
ее программ и их целенаправленность на 
улучшение правовой отрасли Украины отно-
сительно регламентации трудовых отно-
шений на ближайшие 5-10 лет. Обоснована 
необходимость эффективного сотрудничества 
работников правоохранительных органов и 
специалистов в области охраны труда для ка-
чественного и объективного выполнения задач 
уголовного производства и улучшения иннова-
ционной политики Украины. Сформированы 
и приведены предложения по улучшению ме-
тодики исследования фактов нарушений зако-
нодательства об охране труда. Раскрывается 
значение и место этих новелл в системе тру-
дового и уголовного права в целом. Сделаны 
выводы и даны рекомендации по согласован-
ному применению норм действующего зако-
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нодательства в практической деятельности 
специалистов соответствующей отрасли. 
Обращено внимание на необходимость даль-
нейшего научного сотрудничества ученых, 
специалистов в области материального и про-
цессуального права.
Ключевые слова: трудовое право, уголовное 

право, охрана труда, правила, работник, пра-
вонарушение, специалист.

Постановка проблеми
У незалежній Україні боротьба зі зло-

чинністю, притягнення до кримінальної 
відповідальності та покарання осіб, які 
вчинили кримінальні правопорушення, 
здійснюються на основі найсуворішого та 
неухильного дотримання законів. У своїй 
сукупності законодавчі норми про правила 
охорони праці та норми кримінального пра-
ва, що регулюють правові наслідки пору-
шення останніх, становлять нерозривну та 
невід’ємну частину єдиного права держави, 
яка служить завданням охорони сучасного 
суспільства та державного ладу, демокра-
тичної системи господарства та всіх форм 
власності, особистості, а також трудових 
прав громадян від незаконних посягань та 
правопорушень. У вказаній статті буде здій-
снена спроба надати оцінку виконаній ро-
боті щодо вирішення загальносвітових за-
вдань та досягнення мети в галузі трудово-
го законодавства України та країн Європи, 
наочно зображено дієвість заходів політики 
та програм Міжнародної організації праці 
в частині захисту прав у світі праці, заохо-
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чення гідної праці, посилення соціального 
захисту та зміцнення діалогу з Україною з 
питань праці. Оскільки під час Генераль-
ної Асамблеї ООН у вересні 2015 року гідна 
праця та чотири напрями Програми гідної 
праці – створення робочих місць, соціаль-
ний захист, права у сфері праці та соціаль-
ний діалог – стали невід’ємними елемента-
ми нового Порядку денного у сфері сталого 
розвитку до 2030 року, що, у свою чергу, 
підтримано і урядом України [1].
Специфічність та унікальність розсліду-

вання кримінальних правопорушень про-
ти виборчих, трудових та інших індивіду-
альних прав і свобод людини і громадяни-
на, а також проти безпеки виробництва 
вимагають від судових та правоохоронних 
органів розроблення нових методик щодо 
збирання доказової бази вчинення вка-
заних правопорушень та удосконалення 
чинних норм трудового та кримінально-
го законодавства щодо боротьби із кримі-
нальною протиправною поведінкою поса-
дових осіб-правопорушників у відношенні 
підлеглих працівників, з метою подальшо-
го невід’ємного використання вказаних 
норм та методик у проведенні ефективно-
го розслідування, збору доказової бази, у 
встановленні та притягненні винних осіб 
до відповідальності, а також з’ясуванні іс-
тини за наслідками вирішення «спірних» 
трудових питань, що не уявляється мож-
ливим без суворого дотримання процеду-
ри законності. У цьому і полягає актуаль-
ність проблеми.

Аналіз останніх досліджень
та публікацій

Проведений аналіз [1–10] показав, що 
вчені та практики неодноразово досліджу-
вали та надавали власні коментарі чинному 
законодавству України про працю, з метою 
його роз’яснення та покращення застосу-
вання на практиці; спеціалісти надавали 
власне бачення щодо формування правил 
охорони праці, а правоохоронні органи, 
опираючись на останні дослідження, фор-
мували власну методику по збиранні дока-
зової бази та проведенні слідчих дій. Проте 
розгляд законодавства про працю та пра-
вил охорони праці з позиції «відсильної» 

норми для правової оцінки діяння вимагає 
свого детального дослідження та аналізу.

Мета статті – на підставі проведеного 
теоретичного аналізу та власного практич-
ного досвіду розглянути визначальні ас-
пекти законодавства про працю та правила 
охорони праці як «відсильну» норму для 
правової оцінки діяння та вирішенні право-
вого «конфлікту» у галузі трудового права, а 
також обґрунтувати ефективність комплек-
сного використання норм різних галузей 
права (зокрема, трудового та кримінально-
го) з урахуванням їх органічної та право-
вої єдності у вирішенні певних трудових 
спорів; акцентувати увагу на необхідність 
ефективної співпраці працівників право-
охоронних органів та спеціалістів у галузі 
охорони праці для якісного та об’єктивного 
виконання завдань кримінального прова-
дження та покращення інноваційної полі-
тики України взагалі.

Виклад основного матеріалу
Правове становище особи у нашій дер-

жаві, що визначається Конституцією Укра-
їни та іншими законами, характеризується 
широкими демократичними правами та 
свободами. Так, «молода» правова держа-
ва України своїм правовим та економічним 
векторним напрямком на країни Європей-
ського Союзу закладає фундамент гарантії 
громадянам можливості повною мірою ко-
ристуватися своїми демократичними пра-
вами та свободами. Цей «напрям» здійснює 
для величезної більшості населення фак-
тичну та реальну можливість користуватися 
та реалізувати у найбільш широкому зна-
ченні та обсязі свої демократичні права та 
свободи.
Широка програма спеціальних право-

вих та економічних заходів, рекомендована 
для України країнами Європейського Сою-
зу, спрямована на забезпечення зростання 
добробуту всіх верств населення, створення 
більш сприятливих умов для праці та відпо-
чинку, для всебічного розвитку здібностей 
та творчої активності громадян України та 
країн Європи.
Додатковими гарантіями демократич-

них прав та свобод громадян України є тру-
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дове та кримінальне законодавство Украї-
ни, які охороняють особу, її права та інте-
реси від незаконних на них посягань.
Надаючи великого значення трудовій 

та кримінально-правовій охороні демокра-
тичних прав і свобод особи, Кримінальний 
кодекс України (далі КК України) виділяє 
спеціальні розділи: «Кримінальні правопо-
рушення проти виборчих, трудових та ін-
ших індивідуальних прав і свобод людини 
і громадянина» (Розділ V) та «Кримінальні 
правопорушення проти безпеки виробни-
цтва» (Розділ Х) [2].
До кримінальних правопорушень про-

ти трудових прав громадян КК України від-
носить суспільно небезпечні діяння, родо-
вим (спеціальним) об’єктом яких є основні 
права громадян, встановлені Конституцією 
України [3].
Норми про кримінальні правопорушен-

ня проти трудових прав громадян охороня-
ють частину основних прав громадян, вста-
новлених Конституцією України. 
Суспільно небезпечні посягання на інші 

конституційні права та свободи особистості, 
передбачені в інших розділах КК України, 
оскільки пов’язані із заподіянням шкоди ін-
шим важливим інтересам сучасного суспіль-
ства.
Так, правопорушення проти трудових 

прав громадян у сучасному суспільстві – є 
явищем не досить рідкісним у практиці на-
ших судів. Найбільш важливими у практич-
ному відношенні є норми про криміналь-
ну відповідальність за грубе порушення 
законодавства про працю (стаття 172 КК 
України), грубе порушення угоди про пра-
цю (стаття 173 КК України), невиплата за-
робітної плати, стипендії, пенсії чи інших 
встановлених законом виплат (стаття 175 
КК України), а також порушення вимог за-
конодавства про охорону праці (ст. 271 КК 
України).
Так, працівником, згідно із Законом 

України «Про охорону праці», – є особа, 
яка працює на підприємстві, в організації, 
установі та виконує обов’язки або функції 
згідно з трудовим договором (контрактом) 
[4].
Об’єктом правопорушення, передбаче-

ного статтею 172 КК України «Грубе пору-

шення законодавства про працю», є трудові 
права громадян. 
Об’єктивна сторона виражається у не-

законному звільненні працівника з роботи, 
невиконання рішення суду про поновлення 
на роботі чи інше суттєве порушення зако-
нодавства про працю.
Так, звільнення працівника з роботи, 

відповідно до чинного законодавства Укра-
їни, буде незаконним, якщо воно виконане 
без згоди профспілки (якщо воно потрібне 
згідно із законом) або без передбачених за-
коном підстав – стаття 252 Кодексу законів 
про працю України [5]. 
Невиконання рішення суду про віднов-

лення на роботі буде правопорушенням за 
умови, якщо рішення суду набуло чинності.
Суб’єктивна сторона кримінального 

правопорушення характеризується пря-
мим умислом. Винний усвідомлює, що його 
діяння порушує трудові права потерпілого, 
які охороняються законом, і бажає цього. 
Незаконне звільнення з роботи буде пра-
вопорушенням за умови, якщо воно здій-
снюється винним із особистих спонукань 
(з помсти за критику, з бажання звільнити 
посаду для знайомого тощо). Інші форми 
порушення законодавства про працю ста-
новлять правопорушення незалежно від ха-
рактеру мотивів та цілей винного.
Суб’єктом ж зазначеного правопору-

шення може бути лише посадова особа. 
Відповідно до статті 271 КК України 

«Порушення вимог законодавства про охо-
рону праці»  це правопорушення є пору-
шенням посадовою особою правил з техні-
ки безпеки, промислової санітарії чи інших 
правил охорони праці, якщо це порушення 
могло спричинити нещасні випадки з людь-
ми або інші тяжкі наслідки або спричини-
ло заподіяння тілесних ушкоджень, втрату 
працездатності чи смерть.
Так, Міжнародна організація праці (далі 

МОП) – спеціалізована установа Ліги Націй, 
а після Другої світової війни – Організації 
Об’єднаних Націй (ООН), що була заснова-
на у 1919 році урядами дев’яти країн (Бель-
гії, Куби, Чехословаччини, Франції, Італії, 
Японії, Польщі, Великої Британії та США) 
для підтримки міжнародного співробітни-
цтва у справі забезпечення миру в усьому 
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світі й зменшення соціальної несправедли-
вості за рахунок поліпшення умов праці – 
виходить із того, що всесвітнє оздоровлен-
ня та полегшення умов праці – одне з важ-
ливих завдань підйому народного добро-
буту. На виконання цієї «програми» наше 
суспільство витрачає величезні суми на 
впровадження сучасних засобів техніки без-
пеки та забезпечення санітарно-гігієнічних 
умов, що усувають виробничий травматизм 
та професійні захворювання. В цих умовах 
факти порушення правил охорони праці 
мають бути вкрай нетерпимими. Оскільки 
вони є результатом несумлінного ставлення 
окремих посадових осіб до своїх обов’язків 
щодо безпеки умов праці [6].
Окрім того, на цей час МОП здійснює 

понад 1000 програм технічного співробіт-
ництва більш ніж у 80 країнах світу. Пріо-
ритетними напрямками технічного співро-
бітництва є реалізація програми гідної пра-
ці на національному рівні, реформування 
трудового законодавства, впорядкування 
трудових відносин і вирішення спорів, зміц-
нення потенціалу організацій роботодавців 
та профспілок при укладанні колективних 
договорів [7].
Програми гідної праці є основною сис-

темою планування надання підтримки 
МОП державам-членам. Програми розро-
бляються на основі результат-орієнтова-
ного підходу, прийнятого в Міжнародній 
організації праці за основу в плануванні 
технічного співробітництва. Вони окреслю-
ють середньостроковий план, що спрямо-
вує роботу МОП у країні відповідно до прі-
оритетів і завдань, розроблених за участю 
та погоджених з урядами, профспілками та 
роботодавцями.
Діяльність МОП зосереджується у на-

ступних сферах: викорінення дитячої та 
примусової праці, гідна праця для жінок 
та чоловіків, економічний та соціальний 
розвиток, ліквідація безробіття, рівність та 
усунення дискримінації, ВІЛ/СНІД у сфері 
праці, законодавство у сфері праці, трудова 
міграція, соціальний захист, працевлашту-
вання молоді, безпека на робочих місцях.
Основними цілями МОП є захист прав 

у світі праці, заохочення гідної праці, поси-
лення соціального захисту та зміцнення діа-

логу з питань праці. МОП, як міжнародна 
організація, відповідає за розроблення між-
народних стандартів у сфері праці і здій-
снює нагляд за їх дотриманням. На сьогод-
ні членами МОП є 187 держав. Основними 
органами МОП є Міжнародна конференція 
праці, Адміністративна рада та розташова-
ний у Женеві постійний Секретаріат – Між-
народне бюро праці [7].
Саме тому, на нашу точку зору, пору-

шення правил охорони праці – найбільш 
небезпечне з усіх явищ будь-якого вироб-
ничого процесу, небезпечна дія (або безді-
яльність) проти трудових прав громадян, 
оскільки вона зазвичай пов’язана із запо-
діянням незворотної шкоди здоров’ю пра-
цівника. Враховуючи практичне значення 
кримінально-правових норм щодо відпо-
відальності за порушення правил охорони 
праці, їх «відсильний» характер до норм 
трудового законодавства, Пленум Верхо-
вного Суду України видав спеціальну по-
станову про судову практику у справах цієї 
категорії [8]. Вона застерігає суди України 
від недооцінки суспільної небезпеки пору-
шень правил охорони праці та дає вказівки 
щодо низки питань застосування трудового 
та кримінального законодавства.
Так, об’єктом кримінального проти-

правного діяння щодо порушення правил 
охорони праці є право працівників на без-
печні умови праці. Потерпілим від вказа-
ного правопорушення можуть бути робіт-
ники, службовці та працівники сільського 
господарства, які постійно або тимчасово 
працюють на підприємстві, будівництві або 
в установі, а також студенти та учні, які про-
ходять виробничу практику.
У тих випадках, коли внаслідок по-

рушення правил техніки безпеки завда-
но шкоди здоров’ю працівників, які не 
пов’язані із виробництвом, винні в залеж-
ності від характеру протиправних діянь, 
несуть відповідальність за статтями про по-
садові правопорушення або правопорушен-
ня проти особи.
Об’єктивна сторона цього суспільно не-

безпечного діяння полягає у порушенні 
посадовцем правил з техніки безпеки, про-
мислової санітарії чи інших правил охорони 
праці, у настанні чи можливості настання 
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зазначених у законі суспільно небезпечних 
наслідків. У випадку настання зазначених 
наслідків – необхідний причинний зв’язок 
між ними та діями винної особи.
Що ж має на увазі законодавець, коли 

«відсилає» нас до трудового законодавства 
щодо визначення правил З техн іки безпе-
ки?
Так, згідно із статтею 1 Закону України 

«Про охорону праці», охорона праці – це 
система правових, соціально-економічних, 
організаційно-технічних, санітарно-гігіє-
нічних і лікувально-профілактичних захо-
дів та засобів, спрямованих на збереження 
життя, здоров’я і працездатності людини у 
процесі трудової діяльності [4]. 
Правила з техніки безпеки, за визна-

ченням Білецького С.В., – це правові нор-
ми, що передбачають заходи із забезпечен-
ня безпечних і нешкідливих умов праці. 
Останні вміщують обов’язкові вимоги, яким 
повинні задовольняти підприємства в ціло-
му, виробничі приміщення, всі види облад-
нання й технологічні процеси з точки зору 
безпеки праці. За сферою застосування роз-
різняють єдині (міжгалузеві) правила, на-
приклад, «Єдині правила безпеки при під-
ривних (вибухових) роботах», та галузеві, 
наприклад, «Правила безпеки у вугільних 
та сланцевих шахтах»[9].
Правила промислової санітарії, 

згідно Технічної енциклопедії, – це 
загальнообов’язкові правила поведінки, які 
утворюють систему соціальних, технічних і 
гігієнічних заходів, метою яких є забезпе-
чення на виробництві безпечних і здорових 
умов праці [10].
Під іншими правилами охорони праці 

теоретики та практики кримінального пра-
ва та трудового законодавства України ви-
користовують широке тлумачення диспози-
ції статті 27 Закону України «Про охорону 
праці», де законодавцем до категорії «інші 
правила» віднесено усі нормативно-правові 
акти з охорони праці, а саме: правила, нор-
ми, регламенти, положення, інструкції та 
інші документи, обов’язкові для виконання 
[4].
Стаття 271 КК України щодо визначен-

ня ознак діяння містить бланкетну, т.б. «від-
сильну» диспозицію до трудового законо-

давства України, що, у свою чергу, вказує на 
тісний взаємозв’язок норм різних галузей 
права – зокрема трудового та кримінально-
го, наголошує на взаємодоповнюваності та 
ефективності такого правового тандему.
Правила з техніки безпеки, промисло-

вої санітарії та інші правила охорони праці 
встановлені законами України, спільними 
наказами різних міністерств, правилами 
(інструкціями) профспілок, іншими норма-
тивними актами та нормами міжнародного 
права, які ратифіковані Верховною Радою 
України. У зв’язку з цим обвинувачення за 
статтею 271 КК України передбачає точне 
зазначення тих правил, які порушені поса-
довцем.
Так, правила охорони праці можуть 

бути порушені посадовцем шляхом дії 
(прискорення роботи з відступом від без-
печної технології та інш.) та частіше – шля-
хом бездіяльності (невиконання обов’язку 
інструктувати робітників з техніки без-
пеки, неогорожу небезпечних частин ру-
хомих механізмів та інш.). Конкретний 
зміст дії чи бездіяльності, що становить 
порушення правил охорони праці, зале-
жить від характеру порушеного правила 
охорони праці, специфіки виробництва та 
обсягу повноважень винного щодо забез-
печення умов праці.
Водночас порушення посадовою особою 

правил охорони праці, яке не спричинило 
та за обставин справи не могло спричинити 
зазначених у статті 271 КК України наслід-
ків, не утворює кримінального правопору-
шення. У такому разі можлива дисциплі-
нарна відповідальність.
На нашу думку, інспекторам та посадо-

вим особам, які проводять відповідну пере-
вірку, необхідно акцентувати увагу на ре-
тельному та всебічному дослідженні у кож-
ному випадку наявності причинного зв’язку 
між допущеним порушенням правил охоро-
ни праці та техніки безпеки та наслідками 
чи можливістю їх настання. Так, криміналь-
на протиправність виключається, якщо ви-
робнича травма чи інший шкідливий наслі-
док настали з вини самого потерпілого чи 
іншого працівника, чи якщо допущені по-
садовцем порушення правил охорони праці 
не пов’язані із цими наслідками.
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Окрім того, законодавець охоплює по-
рушення правил охорони праці та техніки 
безпеки, які вчинені у будь-якому місці, у 
тому числі на гірничих підприємствах, бу-
дівництвах та вибухонебезпечних цехах. 
Якщо, однак, порушення правил техніки 
безпеки при виконанні гірських, будівель-
них і вибухонебезпечних робіт спричини-
ло притаманні лише для цих підприємств 
суспільно небезпечні наслідки (наприклад, 
обвал гірських порід, будівлі, що будується, 
вибух і т.п.), то воно може перерости у пра-
вопорушення проти громадської безпеки 
(Розділ ІХ КК України) чи проти довкілля 
(Розділ VІІІ КК України).
Внутрішня сторона діяння або психіч-

не ставлення посадової особи до вчиненого 
ним суспільно небезпечного діяння та її на-
слідків характеризується складною формою 
вини, а саме: порушення правил техніки 
безпеки або інших правил охорони праці 
відбувається навмисне або з необережності, 
а до шкідливих наслідків, що настали, або 
таких, що могли настати, має місце необе-
режність у вигляді самовпевненості чи не-
дбалості. Якщо тяжке тілесне ушкодження 
чи смерть постали результатом умисного 
«поміщення» життя чи здоров’я потерпі-
лого у безпосередню небезпеку шляхом 
порушення посадовцем правил охорони 
праці, то винний підлягає відповідальності 
за більш тяжке правопорушення – за відпо-
відне умисне кримінальне правопорушення 
проти особи.
Суб’єктом кримінально караного діяння 

може бути посадова особа, відповідальна за 
дотримання правил охорони праці, службо-
ва особа підприємства, установи, організа-
ції або громадянин – суб’єкт підприємниць-
кої діяльності. Так, відповідальність за по-
рушення правил охорони праці та техніки 
безпеки можуть нести лише ті посадові осо-
би, на яких у силу їхнього службового ста-
новища або за спеціальним розпоряджен-
ням покладено обов’язок з охорони праці 
та дотримання правил техніки безпеки на 
відповідній ділянці роботи або контроль за 
їх виконанням.
Посадова особа, відповідальна за до-

тримання правил охорони праці, не звіль-
няється від кримінальної відповідальності, 

якщо вона неофіційно передовірила свої 
функції іншому працівникові, внаслідок 
чого було послаблено контроль за безпекою 
виробництва та настали шкідливі наслідки, 
зазначені у статті 271 КК України.
У тих випадках, коли порушення пра-

вил охорони праці та техніки безпеки допу-
щені іншими посадовими особами, скоєне 
з урахуванням обставин справи може роз-
глядатися як посадовий злочин (недбалість, 
зловживання службовим становищем).
Водночас, на нашу думку, порушення 

правил техніки безпеки робітниками та ін-
шими «непосадовими» особами, що спричи-
нило заподіяння смерті або тілесних ушко-
джень іншим працівникам, має кваліфіку-
ватися як кримінальне правопорушення 
проти особи.
Просте порушення правил охорони 

праці, на наш погляд, має місце тоді, коли 
воно не спричинило, але могло спричини-
ти нещасні випадки з людьми (можливість 
загибелі хоча б одного працівника, запо-
діяння йому тяжких тілесних ушкоджень 
тощо) або інші тяжкі наслідки (можливість 
втрати працездатності одним чи декілько-
ма працівниками тощо). Така правова ква-
ліфікація буде обґрунтована, якщо зазна-
чені наслідки порушення правил охорони 
праці не настали завдяки випадковим об-
ставинам.

Як висновок до статті зазначимо, що, на 
нашу думку, специфічність та унікальність 
розслідування кримінальних правопору-
шень проти трудових та інших індивідуаль-
них прав і свобод людини і громадянина, а 
також проти безпеки виробництва вимага-
ють від судових та правоохоронних органів 
розроблення нових методик щодо збиран-
ня доказової бази вчинення вказаних пра-
вопорушень та удосконалення чинних норм 
трудового та кримінального законодавства 
щодо боротьби із кримінальною проти-
правною поведінкою посадових осіб-пра-
вопорушників у відношенні підлеглих пра-
цівників, з метою подальшого невід’ємного 
використання вказаних норм та методик 
у проведенні ефективного розслідування, 
збору доказової бази, у встановленні та при-
тягненні винних осіб до відповідальності, а 



147

Äîìáðîâñüêà Î.Ì. - Çàêîíîäàâñòâî ïðî ïðàöþ òà ïðàâèëà îõîðîíè ïðàö³...

також з’ясуванні істини за наслідками вирі-
шення «спірних» трудових питань.
Зважаючи на наявність недоліків у цій 

сфері правової та трудової діяльності, вва-
жаємо за актуальні подальші дослідження 
відповідної спрямованості, адже останні 
створюватимуть перспективи теоретичних 
та практичних напрацювань та сприяти-
муть розв’язанню проблемних питань на 
цьому напрямку.
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АНОТАЦІЯ 
Викладаються правові основи та перспек-

тиви розвитку трудового законодавства Укра-
їни в світлі правової реформи у державі. Роз-
глянуто визначальні аспекти законодавства 
України про працю та існуючі вимоги законо-
давця до охорони найманої праці працівників. 
Проведено паралелі між нормами трудового 
та кримінального права. Вказано на необхід-
ність їхнього комплексного застосування у ви-
рішенні дискусійних питань у трудових спорах 
та конфліктах, у наданні правової кваліфіка-
ції у кожній конкретній ситуації, яка виникає 
між роботодавцем та найманим працівни-
ком. Проаналізована та надана оцінка важ-
ливості діяльності Міжнародної організації 
праці, дієвість її програм та їх цілеспрямова-
ність на покращення правової галузі України, 
щодо регламентації трудових відносин на най-
ближчі 5-10 років. Обґрунтована необхідність 
ефективної співпраці працівників правоохо-
ронних органів та спеціалістів у галузі охорони 
праці для якісного та об’єктивного виконання 
завдань кримінального провадження та по-
кращення інноваційної політики України вза-
галі. Сформовані та наведені пропозиції щодо 
покращення методики дослідження фактів 
порушень законодавства про охорону праці. 
Розкривається значення та місце цих новел 
у системі трудового та кримінального права 
у цілому. Зроблені висновки та надані реко-
мендації щодо узгодженого застосування норм 
чинного законодавства у практичній діяль-
ності спеціалістів відповідної галузі. Привер-
нуто увагу на необхідність подальшої наукової 
співпраці вчених, спеціалістів у галузі матері-
ального та процесуального права.
Ключові слова: трудове право, криміналь-

не право, охорона праці, правила, працівник, 
правопорушення, спеціаліст.
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El. N. Dombrovska. 
LABOR LEGISLATION AND LABOR 

PROTECTION RULES AS A «STRONG» 
NORM FOR THE LEGAL EVALUATION 

OF AN ACT
The article describes the legal foundations and 

prospects for the development of the labor legisla-
tion of Ukraine in the light of the legal reform in 
the country. The author considered the defi ning 
aspects of the labor legislation of Ukraine and the 
existing requirements of the legislator for the protec-
tion of hired labor of employees. Parallels are drawn 
between the norms of labor and criminal law. The 
necessity of their complex application in solving de-
batable issues in labor disputes and confl icts, in pro-
viding legal qualifi cations in each specifi c situation 
that arises between an employer and an employee is 
indicated. The author of the article also analyzed 
the important activities of the International Labor 
Organization. She established the effectiveness of 
her programs and their focus on improving the legal 

fi eld of Ukraine, regarding the regulation of labor 
relations for the next 5-10 years. In the article, the 
author substantiates the need for effective coopera-
tion between law enforcement offi cers and special-
ists in the fi eld of labor protection for the qualitative 
and objective performance of the tasks of criminal 
proceedings and the improvement of the innovative 
policy of Ukraine in general. Proposals for improv-
ing the methodology of investigation of violations 
of labor protection legislation were formulated and 
given. The meaning and place of these novels in 
the system of labor and criminal law as a whole is 
revealed. Conclusions were made and recommenda-
tions were given regarding the coordinated applica-
tion of the norms of the current legislation in the 
practical activities of specialists in the relevant fi eld. 
The author emphasizes the need for further scientifi c 
cooperation of scientists, specialists in the fi eld of 
substantive and procedural law.

Keywords: labor law, criminal law, labor pro-
tection, rules, employee, offense, specialist.


