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АНОТАЦІЯ 
 

Медвецька О.О. Правове регулювання охорони праці творчих 

працівників. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення. − 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка Міністерства 

освіти і науки України. – Київ, 2019. 

Дисертацію присвячено комплексному та ґрунтовному аналізу 

проблематики правового регулювання охорони праці творчих працівників. 

У роботі з’ясовано сутність та ознаки охорони праці творчих працівників, 

охарактеризовано правове регулювання охорони праці творчих 

працівників. 

Визначено, що охорона праці творчих працівників зумовлена та тісно 

пов’язана, насамперед,  із творчою сферою діяльності індивіда. Дійсно, 

охорона праці творчих працівників бере своє сутнісне начало від категорії 

творчості та творчої діяльності індивіда. Відсутність творчої ознаки у 

даному контексті спричиняла б абсолютно новий погляд на мету та 

завдання охорони праці. Творча сфера діяльності індивіда обумовлює 

формування певних особливих та унікальних заходів і засобів охорони 

праці, які не притаманні іншим сферам життєдіяльності особи. Таким 

чином, прослідковується двостороння залежність даних категорій, 

оскільки поодинці вони втрачають аналізоване нами значення та мають 

абсолютно відмінний зміст. З огляду на це, така ознака видається нам 

прийнятною та однією з основних у контексті характеристики охорони 

праці творчих працівників. 

Встановлено, що вагоме значення у правовому регулюванні даної 

сфери відіграють локальні підзаконні нормативно-правові акти, якi 

приймaютьcя бeзпoceрeдньo нa пiдприємcтвaх, в організаціях, установах. 

Нeзвaжaючи нa їх нaйнижчу cхoдинку в iєрaрхiї прaвoвих aктiв, зазначено, 
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що значення цих джeрeл у рeгулювaннi вiднocин з oхoрoни прaцi твoрчих 

прaцiвникiв ocтaннiм чacoм пocтiйнo зрocтaє. Тeндeнцiєю до 

вдocкoнaлeння прaвoвoгo рeгулювaння трудoвих вiднocин в умoвaх 

рoзвитку ринкoвoї eкoнoмiки є рoзширeння cфeри лoкaльнoгo прaвoвoгo 

зaбeзпeчeння. 

Досліджено мету, завдання і функції правового регулювання 

охорони праці творчих працівників. Проаналізовано зміст системи 

принципів правового регулювання охорони праці творчих працівників. 

Аргументовано, що гарантії творчих працівників на охорону праці 

під час укладання трудового договору та роботи включають наступні 

законодавчо встановлені права таких осіб: 1) право на інформування під 

розписку про умови праці та про наявність на робочому місці небезпечних 

і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, можливі наслідки їх 

впливу на здоров’я та про права працівника на пільги і компенсації за 

роботу в таких умовах відповідно до законодавства і колективного 

договору (наприклад, небезпеку від декорацій чи інших різноманітних 

конструкцій, які використовують у театральній діяльності); 2) творчому 

працівнику не може пропонуватися робота, яка за медичним висновком 

протипоказана йому за станом здоров’я; 3) усі творчі працівники згідно із 

законом підлягають загальнообов’язковому державному соціальному 

страхуванню від нещасного випадку на виробництві та професійного 

захворювання, які спричинили втрату працездатності; 4) право на належні 

умови праці та безпеки на робочому місці, а також санітарно-побутові 

умови; 5) право відмовитися від дорученої роботи, якщо створилася 

ситуація, небезпечна для його життя чи здоров’я або для людей, які його 

оточують, або для робочого середовища чи довкілля; 6) право розірвати 

трудовий договір за власним бажанням, якщо роботодавець не виконує 

вимог законодавства про охорону праці, не додержується умов 

колективного договору з цих питань; 7) право на легшу роботу, що у 
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більшій мірі стосується можливості встановлення скороченого робочого 

дня, або ж проведення навчання з набуття іншої професії. 

Констатовано, що важливими загальними принципами охорони праці 

творчих працівників є наступні: принцип контролю за станом охорони 

праці творчих працівників, а також сприяння у створенні безпечних та 

нешкідливих умов праці; принцип комплексного розв’язання завдань 

охорони праці творчих працівників на основі загальнодержавної, 

галузевих, регіональних програм та угод; принцип соціального захисту 

творчих працівників, повного відшкодування шкоди особам, які потерпіли 

від нещасних випадків під час здійснення трудових обов’язків та 

професійних захворювань; проведення навчання, професійної підготовки і 

підвищення кваліфікації творчих працівників з питань охорони праці; 

забезпечення координації діяльності органів державної влади, установ, 

організацій, об’єднань громадян, що розв’язують проблеми охорони 

здоров’я, гігієни та безпеки творчої праці, а також співробітництва і 

проведення консультацій між роботодавцями та працівниками (їх 

представниками), між усіма соціальними групами під час прийняття 

рішень з охорони праці на місцевому та державному рівнях; використання 

світового досвіду організації роботи щодо поліпшення умов і підвищення 

безпеки творчої праці на основі міжнародного співробітництва. 

Виокремлено проблеми сучасного стану правового регулювання 

охорони праці творчих працівників та надано пропозиції щодо їх 

вирішення. З’ясовано позитивний зарубіжний досвід правового 

регулювання охорони праці творчих працівників, визначено напрями його 

запозичення в Україну. 

Запропоновано у розділі II «Правовий статус творчих працівників»    

Закону України «Про професійних творчих працівників та творчі спілки» 

передбачити компенсаційні виплати творчим працівникам, а саме: 

компенсаційні виплати за роботу, пов’язану з певним ризиком, значну 
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трудомісткість та об’єм, премії за створення працівником унікального за 

новизною продукту, а також виплати на відшкодування вартості 

витрачених працівником засобів, спрямованих на виконання завдання, що 

доручене роботодавцем. Відзначено, що дані заходи стимулюватимуть 

розвиток творчих якостей зазначених працівників, підвищення рівня 

професіоналізму виконуваних ними завдань, що, як наслідок, сприятиме 

створенню останніми висококонкурентних продуктів, висуванню 

пропозицій та ідей. 

На основі позитивного досвіду правового регулювання охорони 

праці творчих працівників у Республіці Білорусь виокремлено такі шляхи 

його запозичення у національне трудове законодавство: 1) систематизація 

та упорядкування законодавства у сфері охорони праці творчих 

працівників на зразок Республіки Білорусь за рахунок визначення 

правового статусу творчих працівників у трудовому законодавстві, а також 

встановлення особливостей трудової діяльності та охорони праці творчих 

працівників; 2) прийняття окремого спеціального закону, який закріпить 

перелік осіб, котрі підпадають під категорію творчих працівників, та 

врегулює порядок творчої діяльності, права, обов’язки, соціальне, пенсійне 

забезпечення, робочий час та час відпочинку, гарантії з боку держави та 

інші особливості охорони праці творчих працівників; 3) запровадження 

професійних сертифікатів для творчих працівників шляхом доповнення 

Закону України «Про професійних творчих працівників та творчі спілки» 

статтею щодо особливостей та порядку надання професійних сертифікатів 

творчим працівникам; 4) визначення правового статусу творчого 

працівника у кодифікованому нормативно-правовому акті із посиланням 

на спеціальний закон, що конкретно стосується діяльності творчих 

працівників. Внесення з цією метою змін до Кодексу законів про працю 

України щодо визначення правового статусу та особливостей трудової 

діяльності творчих працівників. 
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Ключові слова: правове регулювання, охорона праці, творчий 
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ANNOTATION 

 

Medvetska O.O. Legal regulation of labor protection for creative workers. – 

The qualifying scientific work on the rights of the manuscript. 

The dissertation for the degree of the candidate of legal sciences, speciality 

12.00.05 – labour law; social security law. – Taras Shevchenko National University 

of Kyiv of the Ministry of Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2019. 

The dissertation is devoted to the complex and thorough analysis of the 

problems of legal regulation of the protection of work of creative workers. The 

article clarifies the essence and signs of the protection of work of creative 

workers. Characterized by the legal regulation of labor protection of creative 

workers. 

It is determined that, firstly, the protection of the work of creative workers 

is conditioned and closely connected with the creative sphere of activity of the 

individual. In fact, the protection of the work of creative workers takes its 

essential starting point from the category of creativity and creative activity of the 

individual. The lack of a creative feature in this context would give a completely 

new look at the goal and objectives of labor protection. The creative sphere of 

activity of the individual causes the formation of certain special and unique 

measures and means of labor protection that are not inherent in other spheres of 

vital activity of the person. Thus, the two-way dependence of these categories is 

observed, because they alone lose the value we analyzed and carry absolutely 

different content. In view of this, such a feature seems to be acceptable to us and 

one of the main in the context of the characteristics of the protection of work of 

creative workers. 
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It has been established that local sub-normative legal acts, which take on 

the law and place of business, in organizations and institutions, play a significant 

role in the legal regulation of this sphere. Without giving a glance at their lowest 

level in the course of practical activities, the significance of these jerels 

octanovym chacoam in the resolution of the relatives of the workers of the work 

of the workers is constantly increasing. By the way, before the introduction of 

the pragiveness of the hard-working relations in the sense of the development of 

the market economy, there is an expansion of the conditions of the lawful 

interconnection. 

The purpose, tasks and functions of legal regulation of labor protection of 

creative workers are researched. The content of the principles of legal regulation 

of labor protection of creative workers is analyzed. 

It is argued that the guarantees of creative workers for the protection of 

labor during the conclusion of an employment contract and work include the 

following statutory rights of such persons: 1) the right to inform the receipt on 

the working conditions and the presence of hazardous and harmful production 

factors that have not yet been eliminated in the workplace , the possible 

consequences of their impact on health and on the rights of the employee to 

benefits and compensation for work in such conditions in accordance with the 

law and collective agreement (for example, the danger from scenery or other 

diverse the newest designs that are used in theater activities); 2) a creative 

worker can not be offered a job that, according to a medical conclusion, is 

contraindicated for his health; 3) all creative workers are legally subject to 

compulsory state social insurance against accidents at work and occupational 

diseases that have caused disability; 4) the right to proper working conditions 

and safety at the workplace, as well as sanitary conditions; 5) the right to refuse 

from the work entrusted to him if the situation is created, is dangerous for his or 

her life or health or for the people who surround him or for the working 

environment or the environment; 6) the right to terminate an employment 
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contract of their own accord, if the employer does not comply with the 

requirements of the legislation on labor protection, does not comply with the 

provisions of a collective agreement on these issues; 7) the right of the creative 

worker to work easier, which is more about the possibility of establishing a 

shorter working day, or training for a different profession. 

It was stated that the important general principles of the protection of 

work of creative workers are the following: the principle of control over the 

state of labor protection of creative workers, as well as assistance in creating 

safe and harmless working conditions; the principle of the integrated solution of 

tasks of protection of work of creative workers on the basis of national, branch, 

regional programs and agreements; the principle of social protection of creative 

workers, full reparation of damage to persons who suffered from accidents 

during labor duties and occupational diseases; conducting training, professional 

training and professional development of creative workers on labor protection 

issues; providing coordination of activities of state authorities, institutions, 

organizations, associations of citizens that solve problems of health, hygiene and 

safety of creative work, as well as cooperation and consultation between 

employers and employees (their representatives), among all social groups when 

making decisions on occupational safety at the local and state levels; use of 

world experience in organizing work on improving conditions and improving 

the safety of creative work on the basis of international cooperation. 

The problems of the current state of the legal regulation of the protection 

of work of creative workers are highlighted and proposals for their solution are 

given. A positive foreign experience of legal regulation of the protection of 

work of creative workers is found out, directions of its borrowing in Ukraine are 

outlined. 

Proposed in section II «Legal status of creative workers» of the Law of 

Ukraine «On Professional Creative Workers and Creative Unions» provide 

compensatory payments to creative workers, namely: compensatory payments 
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for work related to certain risks, considerable labor and volume, bonuses for the 

creation of a worker unique for the novelty of the product, as well as payments 

for the reimbursement of the cost of the employee spent on the task of assigning 

an assignment entrusted by the employer. It is noted that these measures will 

stimulate the development of the creative qualities of the abovementioned 

workers, increase the level of professionalism of their tasks, which, as a 

consequence, will contribute to the creation of the latest active products, offers 

and ideas. 

On the basis of the positive experience of the legal regulation of the 

protection of work of creative workers in the Republic of Belarus, the following 

ways of borrowing it into the national labor legislation are singled out: 1) 

systematization and streamlining of legislation in the field of labor protection of 

creative workers, such as the Republic of Belarus, by defining the legal status of 

creative workers in labor legislation, as well as the establishment of peculiarities 

of labor and occupational safety of creative workers; 2) the adoption of a 

separate special law that will consolidate the list of persons who fall into the 

category of creative workers and regulate the order of creative activity, rights, 

duties, social, pension, working time and rest time, state guarantees and other 

security features works of creative workers; 3) use of the positive experience of 

the Republic of Belarus with regard to the introduction and introduction of 

professional certificates for creative workers by amending the legislation on 

creative workers, supplementing the Law of Ukraine «On Professional Creative 

Workers and Creative Unions» with an article on the features and procedure for 

the provision of professional certificates to creative workers; 4) determination of 

the legal status of a creative worker in the codified normative legal act with 

reference to a special law relating specifically to the activities of creative 

workers. It means the introduction of amendments to the Labor Code of Ukraine 

on the definition of the legal status and peculiarities of the work of creative 

workers. 
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Key words: legal regulation, labor protection, creative worker, legislation in 

the field of labor, European integration, labour rights. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Загальний стан правового забезпечення 

творчості у трудових відносинах реалізується належним чином через 

встановлення відповідних та достатніх для цього умов праці. На даний час 

спостерігається наявність дискримінації творчих працівників, а саме за 

їхнім характером праці, хоча на роботодавців, у свою чергу, покладений 

обов’язок із забезпечення достатніх та належних умов для творчих 

працівників. Забезпечення даних умов задля сприяння прояву творчості 

даних працівників та надання своєрідного стимулу при виконанні роботи є, 

в першу чергу, обов’язком держави щодо надання певних гарантій творчим 

працівникам та обов’язком суб’єктів, що вступають у правовідносини із 

даними працівниками, – роботодавців. 

 На теперішній час творча та інтелектуальна діяльність набуває все 

більш практичного значення у найрізноманітніших сферах людської 

діяльності. Ефективність здійснення політичних, економічних та 

соціальних перетворень, які відбуваються в Україні, перебуває у прямій 

залежності від повного та широкого використання інтелектуального та 

творчого потенціалу держави, ефективності функціонування системи 

державної охорони та захисту інтелектуальної власності. 

Гарантії свободи наукової, художньої та творчої діяльності, захист 

інтелектуальної власності, авторських та суміжних прав, матеріальних та 

моральних інтересів громадян пов’язані з різноманітними видами творчої 

та інтелектуальної діяльності. Таким чином, особливу увагу привертає 

питання охорони праці творчих працівників та визначення їхнього 

правового статусу. Останніми роками перед творчими працівниками 

гостро постала нагальна потреба щодо регулювання правових відносин 

між усіма учасниками, які  безпосередньо задіяні у процесі творчої 

діяльності, та особами, що використовують її результати.  
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Розвиток нашої держави як демократичного суспільства підносить  

рівень творчої професійності працівників та підвищує відповідальність за 

дотримання норм законодавства, які покликані забезпечити належний 

рівень нормативної охорони даних суб’єктів. Разом з тим, розвиток і 

ефективне функціонування сучасної нормативно-правової бази з приводу 

даного питання стає важливою умовою їхньої повноцінної діяльності, що, 

у свою чергу, є також основою взаємовідносин між суб’єктами даної 

діяльності – творчими працівниками, роботодавцями, іншими суб’єктами, 

що можуть використовувати результати діяльності перших.  

Актуальність даної теми зумовлена необхідністю осмислення 

теоретичних положень щодо законодавства у сфері охорони праці творчих 

працівників, з’ясування основних проблем, які існують у даній сфері, та 

шляхів їх вирішення. Проголошений Україною курс на інтеграцію з 

Європейським Союзом вимагає від нашої держави існування дієздатної 

системи, покликаної надати надійну охорону творчим працівникам у 

повній мірі, захистити їхні авторські права та стимулювати до нових 

творчих розробок та впроваджень. Незважаючи на актуальність 

порушеного питання, у науці трудового та цивільного права відсутній 

однозначний підхід до дослідження даної проблеми.  

Проблематики правового регулювання охорони праці творчих 

працівників у тій чи іншій мірі торкалися наступні вітчизняні науковці: 

В.М. Андріїв, В.А. Багрій, М.Д. Бойко, Н.Б. Болотіна, Л.Ю. Бугров, С.Я. 

Вавженчук, Т.М. Вахонєва, В.С. Венедіктов, С.В. Венедіктов, В.В. 

Волинець, О.О. Гаврилова, В.В. Готра, О.А. Губська, Ю.М. Гришина, Т.А. 

Занфірова, М.І. Іншин, В.Л. Костюк, О.Л. Кучма, С.С. Лукаш, Н.О. 

Мельничук, О.В. Москаленко, О.М. Обушенко, В.І. Прокопенко, О.І. 

Процевський, С.М. Прилипко, О.В. Тищенко, Г.І. Чанишева, С.М. Черноус, 

В.І. Щербина, С.С. Худякова, О.М. Ярошенко та інші. Однак, незважаючи 

на значну кількість наукових праць, опублікованих останніми роками, 
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можна стверджувати про відсутність у вітчизняній юридичній науці 

комплексного дослідження правового регулювання охорони праці творчих 

працівників, що й обумовлює актуальність наукової праці. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота виконана на кафедрі трудового права та права 

соціального забезпечення юридичного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка в рамках бюджетних 

тем: «Доктрина права в правовій системі України: теоретичний і 

практичний аспекти» (№ 11БФ042-01), яка досліджувалася на юридичному 

факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

з 01 січня 2011 року по 31 грудня 2015 року, і «Теорія та практика 

адаптації України до законодавства ЄС» (№ 16БФ042-01), яка 

досліджується на юридичному факультеті Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка з 01 січня 2016 року по 31 грудня 

2020 року. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження 

є розробка теоретико-практичних пропозицій та рекомендацій щодо 

оптимізації правового регулювання охорони праці творчих працівників. 

Для досягнення поставленої мети у дисертації необхідно, 

насамперед, виконати наступні завдання: 

− визначити специфіку праці творчих працівників; 

− охарактеризувати сутнiсть тa oзнaки oхoрoни прaцi твoрчих 

прaцiвникiв; 

− деталізувати сучасний стан правового регулювання oхoрoни прaцi 

твoрчих прaцiвникiв; 

− з’ясувати завдання та функції oхoрoни прaцi твoрчих прaцiвникiв; 

− виокремити види гарантій та принципів правового регулювання 

oхoрoни прaцi твoрчих прaцiвникiв; 
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− запропонувати перелік шляхів удосконалення правового 

регулювання охорони праці творчих працівників; 

− розробити конкретні напрями запозичення досвіду правового 

регулювання охорони праці творчих працівників. 

Об’єктом дослідження є система суспільних відносин у сфері 

охорони праці. 

Предметом дослідження є правове рeгулювaння oхoрoни прaцi 

твoрчих прaцiвникiв. 

Методи дослідження. Методологічну основу дисертаційного 

дослідження складає сукупність сучасних як загальних, так і 

спеціальних теоретико-методологічних засобів наукового пізнання 

явищ і процесів, котрі мають місце в суспільстві. Порівняльний метод 

та метод класифікації використовувалися для вирішення ряду проблем, 

зокрема: визначення видів гарантій, принципів, завдань та функцій 

правового регулювання охорони праці творчих працівників (розділ 2), а 

також визначення напрямів запозичення позитивного зарубіжного 

досвіду у національне трудове законодавство (підрозділ 3.2). 

З’ясування особливостей правового регулювання охорони праці творчих 

працівників, а також специфіки і сутності правового регулювання 

охорони праці творчих працівників було здійснено за допомогою 

діалектичного методу (розділ 1). Метод групування, системно-

структурний та системно-функціональний методи застосовувалися при 

впорядкуванні проблем правового регулювання охорони праці творчих 

працівників (розділ 3). У процесі формулювання наукових понять та при 

внесенні пропозицій щодо зміни та доповнення законодавства України 

про працю використовувалися логіко-юридичний метод та правила 

лінгвістики (розділ 3). 

Наукова новизна одержаних результатів. Наукова новизна 

отриманих результатів полягає в тому, що дисертація є першою спробою 
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комплексно, з використанням сучасних методів пізнання, з урахуванням 

новітніх досягнень науки трудового права дослідити теоретичні та 

практичні основи правового рeгулювaння oхoрoни прaцi твoрчих 

прaцiвникiв і розробити концептуальні шляхи подальшого розвитку даної 

сфери. За результатами дисертаційного дослідження сформульовано 

авторські основні положення, що виносяться на захист і містять елементи 

наукової новизни. Основними з них є такі: 

уперше:  

− виведено комплексний перелік ознак охорони праці творчих 

працівників, якими названо наступні: 1) творчий характер – особливість, 

зумовлена та тісно пов’язана із сферою діяльності індивіда у контексті 

створення мистецького та/або культурного надбання; 2) системний 

характер – обов’язковість у повторюваності професійної творчої діяльності 

у процесі виконання трудової функції, а не лише у створенні кінцевого 

інтелектуального продукту; 3) державно-правовий характер – законодавчі 

норми з охорони праці творчих працівників, котрі базуються на 

принципах, за якими проводиться державна політика у сфері охорони 

праці загалом; при цьому творчість може мати будь-який вид і форму, яка 

не суперечить законодавству; 4) особливий суб’єктний склад – 

роботодавець та професійний творчий працівник; 5) цілеспрямованість – 

спрямованість на забезпечення належних та безпечних умов праці. 

− надано доктринальну класифікацію системи гарантій охорони 

праці творчих працівників: 1) загальні гарантії охорони праці творчих 

працівників: гарантія права творчих працівників на охорону праці під час 

укладання трудового договору та під час роботи; гарантія права творчих 

працівників на пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці; 

гарантія відшкодування шкоди у разі ушкодження здоров’я творчих 

працівників або у разі їх смерті; гарантії охорони праці особливих 

категорій творчих працівників (жінок-творчих працівників, неповнолітніх-
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творчих працівників, творчих працівників з інвалідністю); 2) спеціальні 

гарантії охорони праці творчих працівників: забезпечення особливих мір 

безпеки при виконанні творчим працівником своїх трудових обов’язків 

згідно з особливостями трудової функції; створення безпечного робочого 

середовища творчого працівника шляхом встановлення конкретних 

визначених законом вимог щодо його стану; контроль за дотриманням 

керівниками закладів культури вимог щодо створення здорових і 

безпечних умов праці; профілактична робота сторін соціального діалогу 

для попередження травматизму та професійних захворювань; 

профілактично-відновлювальне лікування та оздоровлення творчих 

працівників, зокрема в санаторіях-профілакторіях, санаторно-курортних 

закладах, шляхом залучення усіх можливих джерел фінансування; 

− сформульовано перелік спеціальних принципів охорони праці 

творчих працівників, до якого віднесено: 1) принцип пріоритетності 

загальнолюдських духовних цінностей; 2) принцип свободи творчості; 

3) принцип соціального партнерства та конструктивного соціального 

діалогу; 

− обґрунтовано, що метою охорони праці творчих працівників є 

формування для творчих працівників здорових умов праці, які полягають у 

врахуванні специфіки такого виду працівників та їх професійної 

діяльності, що передбачає всебічне державне та приватне сприяння високій 

продуктивності праці і розвитку трудового (творчого) потенціалу у сфері 

створення та/або відтворення творів національної літератури, музики, 

культури та мистецтва, які вони можуть представляти публічно у формі 

публікації, сценічного виконання, кіно-, теле-, відеопоказу чи в іншій не 

забороненій законодавством формі, що здійснюється шляхом захисту їх 

життя та здоров’я від впливу негативних факторів і небезпеки й дозволяє 

забезпечити ефективність виконання специфічної трудової функції, якість 

та полегшення умов творчої праці; 
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удосконалено:  

– визначення поняття «творчий працівник» – це фізична особа, яка 

вступила у трудові правовідносини з роботодавцем на підставі трудового 

договору (контракту), авторського договору, договору підряду, договору 

про надання послуг з метою здійснення професійної творчої діяльності, 

котра спрямована на часткове або повне створення та/або відтворення 

творів національної літератури, музики, культури і мистецтва, які вона 

може представляти публічно та приватно шляхом публікації, виставки, 

сценічного виконання, кіно-, теле-, відеопоказу та в будь-якій іншій не 

забороненій законом формі; 

– характеристику ознак творчих працівників, якими названо такі: 

1) основний рід заняття – професійна творча діяльність; 2) широкий спектр 

підстав виникнення трудових відносин з творчим працівником – трудовий 

договір, авторський договір, договір підряду або договір про надання 

послуг  тощо; 3) специфічний механізм захисту трудових прав – можуть 

створювати творчі спілки або бути їх учасником; 4) поширеність на 

державне соціальне страхування; 5) вік – особливості створення творчості 

(у контексті немайнових прав) не передбачають обмежень. Тому, 

наприклад, за умовами авторського договору, творчим працівником може 

бути неповнолітня і навіть малолітня особа; 

− групу особливостей сучасного стану правового регулювання 

охорони праці творчих працівників, яка характеризується як позитивними, 

так і негативними аспектами. До позитивних аспектів належать:  широкий 

спектр нормативно-правових актів, якими регулюється дана сфера; 

перевага актів трудового права у регулюванні охорони праці творчих 

працівників; наявність чітко визначеного кола суб’єктів, на яких 

спрямована дія актів правового регулювання; вагоме значення локальних 

підзаконних нормативно-правових актів у правовому регулюванні даної 

сфери; поєднання загальних законодавчих приписів та локальної 
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нормотворчості, яка може відрізнятися залежно від місця, умов праці 

тощо; тенденція до розширення кількості актів регулювання у зв’язку з 

появою нових «творчих» професій. До негативних аспектів віднесено: 

1) несистематизованість нормативно-правових актів – лише кілька законів 

України охоплюють регулювання особливостей професійної творчої праці; 

2) невизначеність сфери регулювання –відсутність вичерпного переліку 

видів творчої праці та видів творчих працівників; 3) застарілість норм – 

невідповідність норм у сфері професійної творчої праці стрімким 

глобалізаційним та євроінтеграційним процесам; 

− деталізацію шляхів подальшого розвитку охорони праці творчих 

працівників, а саме: державна підтримка діяльності творчих працівників на 

зразок європейської системи; забезпечення належного фінансування праці 

творчих працівників, як визначено міжнародними договорами; 

встановлення державних гарантій для подальшого розвитку культурно-

мистецької діяльності творчих працівників; встановлення правового 

статусу творчих працівників у законодавстві України згідно з 

європейськими стандартами; приведення правового регулювання охорони 

праці творчих працівників у відповідність до європейської правової 

системи; чітке розмежування у Законі України «Про професійних творчих 

працівників та творчі спілки» сутності понять «творчий працівник» та 

«професійний творчий працівник»; регламентування Переліку творчих 

працівників, які здійснюють творчу діяльність, в українському 

законодавстві, зокрема шляхом внесення змін до чинного Закону України 

«Про професійних творчих працівників та творчі спілки» або прийняття 

окремої постанови, яка затвердила б зазначений перелік; встановлення 

загальнообов’язкового державного соціального страхування; 

регламентування обов’язкового медичного страхування; створення 

ефективної системи зайнятості творчих працівників на випадок їх 
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безробіття; закріплення особливостей робочого часу та часу відпочинку 

цієї специфічної категорії працівників; 

дістали подальшого розвитку:  

− твердження про те, що шляхами запозичення європейського 

досвіду для України є такі: повноцінне приведення законодавства у сфері 

культури, мистецтва та охорони праці творчих працівників у відповідність 

до європейських стандартів; встановлення податкових пільг для творчих 

працівників на зразок європейських країн; реформування законодавства у 

сфері праці, зокрема за рахунок прийняття нового Трудового кодексу, у 

якому регламентувати нові норми щодо визначення правового 

регулювання охорони праці творчих працівників у відповідності до 

європейського законодавства у сфері діяльності творчих працівників; 

гармонізація законодавства у сфері охорони праці творчих працівників 

відповідно до міжнародних договорів; оптимізація роз’яснення сутності 

поняття «творчий працівник» на зразок Рекомендації ООН про стан 

творчих працівників; впорядкування системи соціальних, правових, 

економічних, технічних, організаційних, санітарно-гігієнічних та 

лікувально-профілактичних заходів згідно із встановленими 

європейськими стандартами; 

− деталізація положень стосовно того, що гарантії охорони праці 

особливих категорій творчих працівників передбачають наступні права 

жінок-творчих працівників, неповнолітніх-творчих працівників та творчих 

працівників з інвалідністю: 1) пільги вагітним жінкам-творчим 

працівникам та жінкам-творчим працівникам, які мають дітей віком до 

трьох років; 2) не допускаються роботи жінок-творчих працівників у 

нічний час, надурочні роботи і роботи у вихідні дні, направлення у 

відрядження без їх згоди; 3) жінкам-творчим працівникам надаються 

відпустки по вагітності і пологах тривалістю  70  календарних днів до 

пологів і  56 календарних днів після пологів; 4) жінки-творчі працівники 
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можуть бути переведені на легку роботу із збереженням середнього 

заробітку за попередньою роботою; 5) додаткові гарантії при прийнятті на 

роботу жінок-творчих працівників та заборона звільнення вагітних жінок-

творчих працівників і жінок-творчих працівників, які мають дітей; 

6) забороняється залучати неповнолітніх творчих працівників до нічних, 

надурочних робіт та робіт у вихідні дні; 7) тривалість робочого часу для 

творчих працівників віком від 16  до  18 років має складати 36 годин на 

тиждень, віком від  15 до  16 років  –  24 години на тиждень; 8) щорічна 

відпустка неповнолітнім творчим працівникам надається в зручний для 

них час; 9) звільнення неповнолітніх творчих працівників з ініціативи 

власника або уповноваженого ним органу, крім дотримання загального 

порядку звільнення, здійснюється тільки за згодою районної (міської) 

комісії у справах дітей; 10) підприємства, які використовують працю 

творчих осіб з інвалідністю, зобов’язані створювати для них умови праці з 

урахуванням рекомендацій медико-соціальної експертної комісії та 

індивідуальних програм реабілітації, вживати додаткових заходів безпеки 

праці, які відповідають специфічним особливостям цієї категорії 

працівників; 11) залучення творчих осіб з інвалідністю до надурочних 

робіт і робіт у нічний час можливе лише за їх згодою та за умови, що це не 

суперечить рекомендаціям медико-соціальної експертної комісії; 

− акцентування уваги на необхідності державної підтримки творчих 

працівників, якою виступатиме проведення масових конкурсів для 

залучення найкращих творчих працівників до роботи у різноманітних 

програмах відповідно до процедури, передбаченої Законом України «Про 

державні цільові програми», фінансування яких передбачатиметься у 

Законі України «Про Державний бюджет України» на відповідний рік; 

− аналіз негативних моментів фрілансування індивідуальної 

трудової діяльності творчого працівника, якими названо такі: відсутність 

соціального пакету; відсутність державних соціальних гарантій; високий 
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рівень ризиків, пов’язаних з невиконанням домовленості з боку замовника 

стосовно своєчасної оплати праці в узгоджені сторонами строки; 

− формування подальших шляхів удосконалення правового 

регулювання охорони праці творчих працівників.  

Теоретичне та практичне значення одержаних результатів полягає 

в тому, що викладені у дисертаційному досліджені положення у 

подальшому можуть бути використані: 

у науково-дослідній сфері – для подальших теоретичних досліджень 

особливостей правового регулювання охорони праці творчих працівників; 

у правотворчій діяльності – в процесі розробки законопроектів, які 

містять положення щодо охорони праці творчих працівників; 

у правозастосовній діяльності – для оптимізації реалізації трудових 

прав творчих працівників у процесі здійснення ними професійної творчої 

діяльності; 

у навчальному процесі – під час підготовки методичних розробок, 

підручників, а також навчальних посібників з курсів «Трудове право». 

Особистий внесок здобувача. Дисертація виконана здобувачем 

самостійно з використанням останніх досягнень теорії права, права 

соціального забезпечення і трудового права. Усі сформульовані в ній 

положення і висновки обґрунтовано на основі особистих досліджень 

автора. У дисертації ідеї та розробки належать автору. Усі публікації 

здійснені без співавторства. 

Апробація результатів дисертації. Підсумки розробки проблеми в 

цілому, окремі її аспекти, одержані узагальнення й висновки доповідалися 

дисертантом на засіданнях кафедри трудового права та права соціального 

забезпечення юридичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка, а також були оприлюднені на 

міжнародних науково-практичних конференціях: «Теорія і практика 

розвитку правових інститутів» (м. Київ, 10-11 березня 2016 року), 
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«Реформування національного та міжнародного права: перспективи та 

пріоритети» (м. Одеса, 20-21 січня 2017 року), «Пріоритетні напрямки 

розвитку правової системи України» (м. Львів, 27-28 січня 2017 року). 

Публікації. Основні результати дисертації, висновки та пропозиції 

знайшли відображення у шести статтях, опублікованих у наукових 

фахових виданнях України, одній статті – у науковому виданні іншої 

держави, а також у трьох тезах доповідей і повідомлень на вказаних 

конференціях. 

Структура дисертації складається зі вступу, трьох розділів, що 

логічно поєднані у сім підрозділів, висновків і списку використаних 

джерел, додатків. Загальний обсяг дисертації становить 202 сторінки. 

Список використаних джерел складається із 173 найменувань і займає 20 

сторінок. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ОСНОВИ ПРАВОВОГО 

РЕГУЛЮВАННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ ТВОРЧИХ ПРАЦІВНИКІВ 

 

1.1 Загальнотеоретична характеристика праці творчих 

працівників 

 

Праця є складним та багатоаспектним явищем, що відіграє в житті 

кожної людини важливу роль [1, с. 133]. Вона необхідна для нормального 

функціонування життя будь-якої особи в суспільстві. Працюючи, члени 

суспільства вступають у взаємозв’язок, що називається відносинами. Ці 

взаємовідносини проявляються у різних сферах життя та, безумовно, 

потребують правового регулювання. Вступаючи у зв’язок, особи 

набувають певних права та обов’язків, тобто наділяються суспільно-

юридичними якостями, які надають можливість бути учасником 

організаційних, майнових або немайнових правовідносин. Саме це 

перетворює їх у суб’єктів вказаних правовідносин.  

У зв’язку із інтенсивним розвитком суспільства праця набуває ще 

більшої вагомості, створюються інноваційні форми зайнятості. Україна, 

ставши на шлях наближення до Європейського Союзу, взяла на себе 

обов’язок реформування трудового законодавства. Внаслідок цього вже 

деякий час проводиться оптимізація національного законодавства. Але не 

всіх сфер правового регулювання вона стосується. Належного правового 

регулювання потребує діяльність творчих працівників.  

Також в умовах функціонування установ та організацій вагомим 

фактором є наявність працівників з високим рівнем творчого потенціалу. 

Творчі працівники виступають своєрідним базисом розвитку 

інноваційного потенціалу країни.  
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Необхідно констатувати, що дана категорія суб’єктів трудових 

правовідносин є малодослідженою. Можливо, це й зумовило відсутність 

якісного правового регулювання діяльності творчих працівників. 

Відповідно, щоб зрозуміти нагальність та необхідність модернізації 

законодавства у сфері діяльності творчих працівників, необхідно провести 

загальнотеоретичну характеристику вказаних суб’єктів трудового права 

України. 

Отже, на підставі вищенаведеного можна стверджувати про 

необхідність комплексного дослідження особливостей праці творчих 

працівників, що надасть можливість оцінити важливість оптимізації саме 

даної сфери. 

Варто зазначити, що питання праці творчих працівників у своїх 

роботах у тій чи іншій мірі аналізували наступні науковці: Г.А. Андрощук 

[2], А.Д. Баранецька [3], І.А. Богдан [4], Т.М. Вахонєва [5], 

К.П. Волинський [6], Г.А. В’язовський [7], Л.В. Губерський [8], 

В.О. Зайчук [9], Т.М. Кокшарєва [10], С.М. Куценко [11], О.Є. Маноха 

[12], С.П. Марценюк [13], В.О. Моляко [14], В.О. Палицін [15], 

Г.П. Прощарук [16], І.М. Тараненко [17], Ю.І. Філатов [18], 

О.Г. Фридинський [19], Н.І. Шараєва [20] та інші. 

На жаль, деякі праці були написані ще кілька десятиліть тому, у 

зв’язку з чим вони в значній мірі втратили актуальність у нинішній час. 

При цьому частина робіт розкрита навіть не у контексті правової доктрини, 

інша ж стосується виключно загальних аспектів охорони праці усіх 

категорій працівників. Тобто, незважаючи на внесок зазначених вчених у 

дослідження питання особливостей праці творчих працівників, комплексне 

дослідження вказаного питання на сьогодні відсутнє.  

Поняттю «працівник» наразі приділено замало уваги як з боку 

науковців, так і з боку законодавця. Тому варто проаналізувати наявні в 

доктрині трудового права позиції науковців щодо вказаного питання. 
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У тлумачних словниках української мови наводяться ідентичні 

трактування поняття «працівник». Великий тлумачний словник української 

мови за редакцією В.Т. Бусела та Тлумачний словник української мови 

(редактор А.О. Івченко) надають таке визначення терміна «працівник»:  

1) трудяща людина, трудівник;  

2) член якогось виробничого колективу;  

3) особа, яка бере участь у певному трудовому процесі, працює за 

певним фахом [21, с. 1111].  

У даному контексті робиться акцент на тому, що працівник є 

учасником трудового процесу, має певні професійні здібності та виконує 

трудову функцію. Однак таке визначення не містить комплексну 

характеристику поняття «працівник», тому потребує смислового 

уточнення та змістового розширення.  

Таким чином, варто безпосередньо перейти до наукових позицій. 

А.М. Курєнной визначає працівника як людину, яка «продає» на певних 

умовах свою здатність працювати [22, с. 33].  

Загалом, як влучно зазначає Т.В. Дубас [23, с. 200], термін 

«працівник» був введений у трудове законодавство України Законом 

України «Про внесення змін і доповнень до Кодексу законів про працю 

Української РСР при переході республіки до ринкової економіки» № 871-

12 від 20 березня 1991 року замість терміна «робітник», але й до 

теперішнього часу чинний КЗпП України не містить легального 

визначення цього поняття, що є істотним недоліком кодифікованого 

джерела трудового права [24]. 

У ст. 1 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії 

діяльності» від 15 вересня 1999 року закріплено поняття працівника як 

фізичної особи, що працює на підставі трудового договору на 

підприємстві, в установі, організації чи у фізичної особи, яка використовує 

найману працю [25]. 
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Отже, працівник розглядається як фізична особа, яка перебуває в 

трудових відносинах з роботодавцем, виконує трудову функцію, що 

відповідає певній спеціальності, кваліфікації чи посаді, отримує заробітну 

плату на підставі трудового договору, несе відповідальність за свою 

діяльність та має певні права й обов’язки, закріплені у трудовому 

законодавстві [26; 27; 28; 29; 30]. 

У свою чергу, група науковців, до якої входять А.Ю. Бабаскін, 

С.В. Дріжчана, Т.С. Прокопова, М.П. Стадник, Н.М. Хуторян, вважають, 

що працівником (робітником, службовцем) є особа, що має здатності до 

праці, продає свою робочу силу на певних умовах за винагороду [31, с. 20]. 

Однією з головних підстав визнання особи працівником вказані вчені 

вважають добровільний продаж своєї робочої сили [32, с. 20]. Зазначені 

позиції науковців об’єднують тези «продає свою робочу силу» та «продає 

здатність працювати». Категорично не можна погодитися із даними 

висловленнями, адже приведені підходи є застарілими. Термінологічно 

помилково казати про продажу працівником своєї робочої сили, адже 

якості людини не є засобом обігу, їх неможливо купити чи продати. В 

свою чергу, в правомочності роботодавця не входить купівля чи продаж 

здібностей працівника. Доцільніше було б зазначити, що працівник, 

вступаючи в правовідносини з роботодавцем, може використовувати свої 

якості та здібності для забезпечення належного результату при виконанні 

встановленого роботодавцем завдання.  

Загалом, працівником є фізична особа, яка вступила в трудові 

відносини з працедавцем [33, с. 39]. Варто вказати, що наведене є стислим 

підходом, тому не несе належного смислового та змістового навантаження. 

Дослідники вказують на те, що працівник вступає в трудові відносини з 

працедавцем, але при цьому не зазначають, що, вступивши у вказані 

відносини, він наділяється певними правами та обов’язками [34, с. 134]. 

Також доцільніше вживати термін «правовідносини» замість терміна 
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«відносини», адже останній не є правовою категорією і, відповідно, не 

регулюється законодавчо. Необхідно акцентувати увагу на тому, що 

трудовий договір не виступає єдиною підставою для вступу працівника у 

трудові правовідносини з роботодавцем.  

На думку Ю.П. Дмитренка, працівник – це фізична особа, яка уклала 

трудовий договір і приступила до виконання трудової функції [35, с. 106-

107]. Визначення вказаного поняття, надане Ю.П. Дмитренком, 

недостатньо повно відображає його суть, а тому потребує розширення. 

Його необхідно доповнити тезою про те, що працівник вступає в трудові 

відносини з роботодавцем на підставі трудового договору або контракту та 

наділяється певними правами й обов’язками. 

Л.В. Котова зазначає, що найманий працівник – це залежний 

працівник, який здійснює в інтересах і на засобах виробництва 

роботодавця певну міру праці за певну плату з підпорядкуванням 

трудовому розпорядку [36, с. 70]. 

З точки зору С.П. Мавриної та Є.Б. Хохлової, найманий працівник – 

це фізична особа, яка перебуває в трудових правовідносинах з 

роботодавцем, що володіє відповідними відносними суб’єктивними 

трудовими правами та обов’язками [37, c. 114].  

Науковці Л.В. Котова, С.П. Маврина та Є.Б. Хохлова характеризують 

працівника через дефініцію «найманий працівник». Визначення Л.В. 

Котової є найбільш доцільним, проте в ньому дослідниця не вказує на 

правову підставу вступу працівника в правовідносини з роботодавцем, а 

також на те, що трудову функцію працівник може виконувати не тільки в 

інтересах виробництва, а також установ та організацій. Дефініція, наведена 

С.П. Мавриною та Є.Б. Хохловою, не є повною та потребує доповнення, 

адже в ній необхідно зазначити, на якій підставі працівник перебуває в 

трудових правовідносинах.  
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В.С. Бердичевский, Д.Р. Акопов та Г.В. Сулейманова трактують 

поняття «працівники» як соціально-трудове об’єднання, що володіє 

організаційним єдністю, спільними органами управління, що діють у 

рамках конкретної організації, яка застосовує працю працівників [38, с. 45]. 

Підтримуючи дану позицію, необхідно зауважити, що працівники можуть 

створювати свої організаційно-структурні об’єднання, які пов’язані 

спільною метою, певною системою правил поведінки, загальним трудовим 

процесом та беруть участь в діяльності підприємства, установи чи 

організації на підставі трудового договору. Також на трудовий процес 

безпосередньо можуть впливати вказані соціально-трудові зв’язки між 

працівниками. 

Отже, необхідно підсумувати, що термін «працівник» до 

теперішнього часу є малодослідженим. Проаналізувавши наявні в правовій 

доктрині позиції науковців щодо трактування поняття «працівник», варто 

акцентувати увагу на тому, що більшість наукових поглядів щодо вказаного 

питання є недоцільними та не можуть бути використані для подальшого 

дослідження обраної тематики. 

У зв’язку з вищезазначеним постає необхідність в доцільному та 

повному формулюванні дефініції поняття «працівник». На наш погляд, 

працівник – це фізична особа, яка вступила в трудові правовідносини з 

роботодавцем на підставі трудового договору чи контракту, наділена 

законодавчо закріпленими правами та обов’язками, виконує трудову 

функцію, використовуючи свої позитивні якості та здібності, розкриваючи 

свій трудовий потенціал для досягнення певного результату, й отримує за 

це заробітну плату. 

Дослідивши поняття «працівник», необхідно проаналізувати 

особливості праці творчих працівників. 

Перш за все, необхідно зазначити, що творчий працівник не є 

традиційним суб’єктом трудового права, він характеризується великою 
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кількістю особливостей, які необхідно дослідити задля загального 

розуміння даного правового явища.  

Розвиток творчих здібностей працівника, створення належних умов 

для творчої діяльності, використання різноманітних методів мотивації його 

творчої праці є одним із основних завдань керівника будь-якого 

підприємства, установи чи організації. Необхідно зазначити, що 

ефективність робочого процесу залежить й від творчого потенціалу 

працівників, але творчі особистості складно контролювати, тому що їх 

метою є задоволення потреб у своїй самоактуалізації – особистого 

визнання успішності з боку інших працівників. Таким чином, сутність 

творчого працівника проявляється в його меті – творчій діяльності. В свою 

чергу, творча діяльність – це індивідуальна чи колективна творчість, 

результатом якої є створення або інтерпретація творів, які мають 

культурну цінність [39]. 

Професійні творчі працівники є суб’єктами трудового права і тому 

на них поширюються норми КЗпП України [40] з особливостями, які 

передбачені трудовим законодавством та іншими нормативно-правовими 

актами. 

Варто вказати, що згідно із ст. 6 Закону України «Про професійних 

творчих працівників та творчі спілки» [39] професійний творчий працівник 

може мати статус найманого працівника та особи, що працює за наймом. 

 Таким чином, підставою для виникнення трудових відносин з 

творчим працівником може бути трудовий договір, авторський договір, 

договір підряду або договір про надання послуг тощо [39]. 

Прийняття на роботу професійного творчого працівника має певні 

особливості. За загальним правилом особа призначається на посаду 

творчого працівника при наявності віку 18 років, а також спеціальної 

освіти. Ст. 24 КЗпП [41] України регулює питання прийняття на роботу 

працівників. Крім того, при прийнятті на роботу професійних творчих 
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працівників необхідно керуватись довідником кваліфікаційних 

характеристик професій працівників (Випуск 84. Діяльність у галузі 

драматичного мистецтва та інша розважальна діяльність), затвердженим 

наказом Міністерства культури і мистецтв України від 04.02.2000 № 32 

[42]. 

Проект Трудового кодексу передбачає можливість приймати на 

роботу осіб, які не досягли чотирнадцятирічного віку, залучати для участі 

в концертах, виставах, інших заходах, а також у створенні кінофільмів або 

інших творів мистецтва, якщо це не завдає шкоди їхньому здоров’ю, 

моральному розвиткові і процесу навчання, тільки за письмовою згодою 

одного з батьків або особи, яка їх замінює [43]. В такому випадку 

прийняття на роботу можливе за наявності дозволу служби у справах дітей 

за умови погодження умов праці з даною службою. Очевидно, що вказані 

особи не є професійними творчими працівниками, тому що в них відсутня 

спеціальна освіта. Наявність у проекті такого положення спрямована на 

захист трудових прав вказаних суб’єктів. 

 Погоджуємось із А.С. Сидоренко, що потрібно встановити перелік 

легких робіт, у тому числі творчих, які можуть виконувати особи з 14 

років. Саме тому на законодавчому рівні повинні бути закріплені норми 

щодо належного захисту неповнолітніх осіб [44, с. 322]. 

У контексті ретроспективи слід відмітити, що в колишньому СРСР 

малолітні особи могли брати участь у кінозйомках в будь-якому віці, тобто 

коли вони за загальними нормами трудового права ще не володіють 

трудовою праводієздатністю, але вже мають здібність виконувати 

відповідну сценічну роль.  

Правила про охорону праці працівників цирку, затверджені 

постановою НКП СРСР від 05 липня 1929 року, допускали виступ 

малолітніх в номерах партерних, фізкультурно-спортивних, музикальних 

та інших жанрів з 11 років, а постановою НКП РСФРР від 12 липня 1933 
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року допускалася можливість прийняття малолітніх на кінозйомку в будь-

якому віці, коли вони здатні зіграти відповідну роль (Див.: Известия НКТ 

СССР. 1929. № 31; Бюллетень финансового и хозяйственного 

законодательства. 1933. № 14) [45]. 

Для більш повного розуміння особливостей праці творчих 

працівників необхідно визначити поняття «творчий працівник». 

У трудовому праві чітко не розмежовуються поняття «творчий 

працівник» і «працівник», що призводить до неоднозначного та 

випадкового застосування як законодавства про працю, так і норм 

цивільного права щодо працівників, які є професійними митцями. Таким 

чином, виникає «дискримінація» творчих працівників за характером праці 

[46, с. 53]. 

Поняття «творчий працівник» наводиться в Законі України «Про 

професійних творчих працівників та творчі спілки». Професійний творчий 

працівник – особа, яка провадить творчу діяльність на професійній основі, 

результатом якої є створення або інтерпретація творів у сфері культури та 

мистецтва, публічно представляє такі твори на виставках, шляхом 

публікації, сценічного виконання, кіно-, теле-, відеопоказу тощо та/або є 

членом творчої спілки, та/або має державні нагороди за діяльність у сфері  

культури і мистецтва [39]. Варто зазначити, що дане визначення є 

достатньо змістовним, але воно не позбавлене недоліків. Ознака «має 

державні нагороди за діяльність у сфері культури і мистецтва» у даному 

контексті недоречна, адже вона не є обов’язковою характеристикою 

професійного творчого працівника. 

Розглянувши національне законодавство на предмет поняття 

«професійний творчий працівник», необхідно дослідити міжнародне 

законодавство. Відповідно до п. 1 ч. І Рекомендації про стан творчих 

працівників, прийнятої спеціалізованою установою Організації Об’єднаних 

Націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) від 27.10.1980, до 
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творчих працівників належить будь-яка особа, яка створює або інтерпретує 

твори мистецтва, беручи таким чином участь у їх відтворенні, що вважає 

свою творчу діяльність невід’ємною частиною свого життя, яка таким 

чином сприяє розвитку мистецтва та культури та яка визнана або вимагає 

визнання у якості творчого працівника незалежно від того, пов’язана вона 

або ні якими-небудь трудовими відносинами та чи є вона або ні членом 

якої-небудь асоціації [47]. Дане визначення має велику кількість недоліків, 

адже спірною є ознака «вважає свою творчу діяльність невід’ємною 

частиною свого життя», тому що будь-яка особа може вважати свою 

діяльність невід’ємною частиною життя, але цього замало для того, щоб 

вона могла вважатися професійним творчим працівником. 

Необхідно навести критику видатних науковців трудового права. 

Л.Ю. Бугров зазначає, що визначення творчого працівника надане в 

Рекомендаціях ЮНЕСКО, за обсягом ширше, ніж поняття «працівник» і 

виходить за межі предмета трудового права. Пояснюючи дану обставину 

невдалим перекладом з англійської мови, що є оригінальним варіантом 

тексту Рекомендацій ЮНЕСКО, вчений вказував на те, що поняття 

«творчий працівник» слід інтерпретувати як «творчий діяч» [48, с. 56]. 

Також, Л.Ю. Бугров звертає увагу на те, що зміст словосполучення «особа, 

яка вважає свою творчу діяльність невід’ємною частиною свого життя» 

повністю входить у зміст словосполучення «вимагає визнання у якості 

творчого працівника» [48, с. 57]. Не можна погодитися із вищезазначеною 

критикою щодо терміна «творчий працівник» у частині того, що у 

визначенні йдеться не про працівника, а про творчого діяча [48, с. 57]. 

Адже термін «діяч» є більш філософським та не містить у собі юридичного 

контексту, а отже, не може регулюватися чинним законодавством. 

І.А. Богдан вказує, що міжнародна норма є універсальною у питанні 

віднесення особи до категорії «творчі працівники» та встановлює гарантії, 

передбачені законодавством про працю для всіх працівників, незалежно 
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від того, на якій правовій підставі особа виконує роботу, що за своїм 

змістом є творчістю, визнаючи за нею статус творчого працівника. При 

цьому правовий статус творчого діяча не визначений, а отже, він не несе 

юридичного навантаження і не визначає прав та/або обов’язків особи, що 

підпадає під визначення Рекомендацій ЮНЕСКО [49, с. 53].  

Таким чином, згідно з Рекомендацією творчим працівником виступає 

будь-яка особа, що займається творчою діяльністю. При цьому поняття 

«творча діяльність» у Рекомендації залишається нерозкритим, так само як і 

термін «витвори мистецтва». 

Аналогічних недоліків не позбавлене і визначення по лінії СНД, що 

міститься в Модельному законі про творчих працівників та творчі спілки. 

«Творчий працівник – фізична особа, суб’єкт авторського суміжного або 

трудового права, чия професійна творча діяльність спрямована на 

створення або інтерпретацію (переклад) творів літератури і мистецтва, 

яким би способом або в якій би формі вони не були виражені» (ст. 3). [50]. 

Відмінність даного визначення від дефініції, яка наведена в Рекомендації 

ЮНЕСКО полягає в тому, що Модельний закон СНД визнає працівником 

тільки ту особу, яка займається творчою діяльністю професійно. Аспект 

професійності в даному визначенні є доцільним. 

 У Модельному законі «Про культуру», що затверджений 

постановою 24-го пленарного засідання Міжпарламентської Асамблеї 

держав-учасників СНД від 04 грудня 2004 року, наведено інше за формою 

визначення поняття «творчий працівник». У статті 3 зазначено наступне: 

«Творчий працівник – фізична особа, яка створює і (або) інтерпретує 

культурні цінності, вважає власну творчу діяльність невід’ємною 

частиною свого життя незалежно від того, складається вона чи ні в 

трудових чи цивільно-правових відносинах і є чи ні членом об’єднання 

творчих працівників» [51]. Можна зробити висновок, що дане визначення 
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не позбавлене вищенаведених недоліків. Позитивним аспектом є прив’язка 

до трудових відносин. 

Доцільно навести також визначення, яке продублювало трактування 

поняття «творчий працівник», що закріплене в міжнародних актах. Так, у 

ст. 2 обласного Закону Свердловської області «Про культурну діяльність 

на території Свердловської області» практично дослівно відтворено п. 1 

розділу 1 Рекомендації ЮНЕСКО. У цьому нормативному акті (відповідно 

– на федеральному рівні) встановлено наступне: «Творчий працівник – 

фізична особа, яка інтерпретує культурні цінності, вважає власну творчу 

діяльність невід’ємною частиною свого життя, вимагає визнання як 

творчого працівника, незалежно від того, пов’язаний він чи ні трудовими 

угодами і чи є він або ні членом якоїсь асоціації творчих працівників (до 

числа творчих працівників відносяться особи, зараховані до таких 

Всесвітньою конвенцією про авторське право, Бернською конвенцією про 

охорону творів літератури і мистецтва, Римською конвенцією про охорону 

прав артистів-виконавців, виробників фонограм та працівників органів 

радіомовлення)» [52]. 

Отже, Рекомендація ЮНЕСКО ввела помилкову практику в 

законодавство більшості країн у сфері тлумачення поняття «творчий 

працівник». Певним чином це пояснюється тим, що вказана дефініція була 

не точно перекладена з англійської мови, але цей факт не позбавляє її 

недоліків. З огляду на це, необхідно проаналізувати наявні в правовій 

доктрині позиції науковців щодо визначення поняття «творчий працівник». 

Але, на жаль, вдалося знайти лише одне визначення даної дефініції.  

Р.А. Карімова вважає, що творчий працівник – це працівник, який 

професійно створює і (або) інтерпретує культурні цінності. При цьому під 

працівником у даному випадку розуміють тільки тих осіб, які вступили в 

трудові відносини з працедавцем [53, с. 145]. Дане визначення є надмірно 

лаконічним та не передає всю сутність поняття «творчий працівник». 
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Отже, за відсутності доцільних позицій у доктрині трудового права 

необхідно навести власну дефініцію поняття «творчий працівник», яке 

буде позбавлене вищезазначених недоліків. Отже, творчий працівник – це 

фізична особа, яка вступила у трудові правовідносини з роботодавцем на 

підставі трудового договору (контракту), авторського договору, договору 

підряду, договору про надання послуг з метою здійснення професійної 

творчої діяльності, яка спрямована на часткове або повне створення та/або 

відтворення творів національної літератури, музики, культури і мистецтва, 

котрі вона може представляти публічно та приватно шляхом публікації, 

виставки, сценічного виконання, кіно-, теле-, відеопоказу та в будь-якій 

іншій не забороненій законом формі. Таким чином, у даному визначенні 

відтворені найважливіші аспекти творчого працівника: наявність 

спеціалізованої освіти, провадження професійної діяльності, можливість 

створення або відтворення творів літератури чи мистецтва. 

У контексті дослідження сутності, особливостей та поняття творчих 

працівників необхідно виокремити їх ознаки. У правовій доктрині 

трудового права, як і у випадку з поняттям «творчі працівники», відсутня 

велика кількість класифікацій ознак творчих працівників.  

Отже, у доктрині трудового права мова йде про те, що ознаками 

праці творчого працівника є наступні: 

– нестабільна зайнятість; 

– суміщення різних професій, спеціальностей, кваліфікації; 

– відсутність або несистематичність оплати праці; 

– виконання роботи без укладання договору або на підставі 

цивільно-правових договорів, або інших видів договорів; 

– відсутність соціального забезпечення; 

– самостійність у визначенні режиму праці; 

– організаційна відокремленість від інших працівників [54].  
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Варто вказати, що в даній класифікації є багато спірних моментів. 

Це, зокрема, стосується ознаки «відсутність соціального забезпечення». 

Відповідно до ст. 6 Закону України «Про професійних працівників та 

творчі спілки» професійний творчий працівник користується правом на 

державне соціальне страхування, оплату праці відповідно до професії, 

кваліфікації та особистого трудового внеску, належні умови праці, 

пенсійне забезпечення згідно із законодавством України [39]. 

Таким чином, ознаками творчих працівників є: 

– професійність – мають спеціалізовану освіту. Для отримання 

статусу «професійний творчий працівник» особа повинна мати диплом 

про закінчення відповідного ВНЗ; 

– основний рід заняття – творча діяльність. Згідно із ст. 1 Закону 

України «Про професійних працівників та творчі спілки» творча 

діяльність – це індивідуальна чи колективна творчість, результатом якої 

є створення або інтерпретація творів, що мають культурну цінність 

[39]; 

– підставою для виникнення трудових відносин з творчим 

працівником може бути трудовий договір, авторський договір, договір 

підряду або договір про надання послуг тощо; 

– мають право на державне соціальне страхування. Відповідно до 

ст. 6 Закону України «Про професійних працівників та творчі спілки» 

професійний творчий працівник користується правом на державне 

соціальне страхування, оплату праці відповідно до професії, кваліфікації 

та особистого трудового внеску, належні умови праці, пенсійне 

забезпечення згідно із законодавством України [39]; 

– можуть створювати творчі спілки або бути їх учасником. 

Відповідно із ст. 1 Закону України «Про професійних працівників та 

творчі спілки» творча спілка – добровільне об’єднання професійних 

творчих працівників відповідного фахового напряму в галузі культури та 
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мистецтва, яке має фіксоване членство і діє на підставі статуту. Згідно 

із ст. 8 Закону України «Про професійних працівників та творчі спілки» 

творча спілка створюється групою професійних творчих працівників 

відповідного фахового напряму в галузі культури та мистецтва 

(всеукраїнська – у складі не менш як 100 осіб, регіональна (місцева) – не 

менш як 20 осіб), що мають у своєму доробку завершені та оприлюднені 

твори культури і мистецтва чи їх інтерпретації. Членами творчої спілки 

можуть бути професійні творчі працівники – громадяни України, 

іноземці, особи без громадянства, які досягли 18 років [39]. 

Отже, варто підсумувати, що професійні творчі працівники є 

особливою групою суб’єктів трудового права, які займаються творчою 

діяльністю та здійснюють внесок у розвиток суспільства загалом, 

національної культури чи мистецтва зокрема. 

 

 

 

1.2 Сутнiсть і oзнaки oхoрoни прaцi твoрчих прaцiвникiв 

 

Охорона праці будь-якої категорії працівників вимагає посиленої 

угави з боку держави, оскільки тільки через забезпечення належної 

безпеки та умов праці можна досягти необхідного трудового результату 

[55, с. 109]. Творчі працівники складають порівняно невелику частку усіх 

працюючих суб’єктів, проте їх діяльність пов’язана із створенням 

комплексу нематеріальних духовних благ, які є необхідними у будь-якому 

суспільстві. З огляду на це, питання щодо організації та забезпечення 

комплексу заходів з охорони праці на їх робочих місцях є одним із 

основних у контексті розвитку цієї сфери у нашій державі. Крім того, 

творчі працівники, незважаючи на загальне спрямування їх професій, 

також можуть стикатися із непередбачуваними, складними чи навіть 
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небезпечними для життя і здоров’я випадками при виконанні своїх 

безпосередніх трудових обов’язків. Тому завданням законодавця є 

налагодження дієвої системи охорони праці професійних творчих 

працівників, її поширення та тлумачення основних підвалин цієї системи. 

Таким чином, наукова розробка проблем поняття, сутності та ознак 

охорони праці творчих працівників видається доволі актуальною та такою, 

що потребує посиленої уваги з боку науковців. Послідовний аналіз цих 

категорій сприятиме спрощенню їх розуміння на практиці, уникненню 

проблем їх юридичного тлумачення, а також зумовить розробку нових 

підходів у законодавця щодо їх легального відображення у актах 

законодавства. 

Aктуaльнicть oбрaнoї тeми дocлiджeння зумoвлeнa також вaжливicтю 

існування та правильного застосування поняття, сутності та ознак охорони 

праці творчих працівників у доктрині трудового права. Крім того, активні 

наукові пошуки у цій сфері дозволять послідовно перейти до правового 

аналізу більш вузьких категорій та формулювання їх значення у 

відповідності до попередніх наукових висновків щодо ширших понять. 

Проблем з’ясування поняття, сутності та ознак охорони праці творчих 

працівників у тій чи іншій мірі торкалися у своїх працях такі вчені: 

І.А. Богдан, Н.Б. Болотіна, Л.Ю. Бугров, В.Я. Бурак, С.В. Венедіктов, 

І.В. Воєвідко, Ю.П. Дмитренко, В.В. Жернаков, С.А. Іванов, М.І. Іншин, 

Л.А. Катренко, Р.А. Карімова, Ю.В. Кіт, М.П. Кулик, П.Д. Пилипенко, 

І.П. Пістун, Н.М. Салікова, В.І. Семенков, Я.М. Семчук, В.О. Третьяков, 

Н.М. Хуторян, В.І. Щербина, І.М. Якушев, О.М. Ярошенко та інші. 

Пpoтe, нeзважаючи на активний наукoвий iнтepec, пpoблeматика 

поняття, сутності та ознак охорони праці творчих працівників лишаєтьcя 

нeдocтатньo дocлiджeнoю у вiтчизняниx наукoвиx кoлаx. В icнуючиx 

наукoвиx пpацяx неповно пpoаналiзoвано зміст поняття охорони праці 

творчих працівників. Такoж нeмає єднocтi думoк у наукoвців щoдo 
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особливостей впливу творчої діяльності на сутність та розуміння значення 

охорони праці творчих працівників, не виокремлено характерні риси даної 

сфери. Крім того, до сьогодні більшість фахових джерел опосередковано 

торкаються питань правового регулювання охорони праці творчих 

працівників, не акцентуючи увагу на важливих деталях. Дана 

проблематика лишається також недостатньо розробленою у середовищі 

українських дослідників у сфері трудового права. З огляду на це, слід 

провести ґрунтовний розгляд та аналіз правового регулювання охорони 

праці творчих працівників. 

Перш за все, слід зауважити, що охoрoну прaцi i здoрoв’я грoмaдян 

вiднeсeнo дo прioритeтних нaпрямкiв сoцiaльнoї пoлiтики Укрaїни. Стaття 

43 Кoнституцiї України зaкрiплює, щo кoжeн мaє прaвo нa нaлeжнi, 

бeзпeчнi i здoрoвi умoви прaцi. Крім  тoгo, зaкoнoдaвство містить 

пoлoжeння, згiднo з яким викoристaння прaцi жiнoк i нeпoвнoлiтнiх нa 

нeбeзпeчних для їхньoгo здoрoв’я рoбoтaх забороняється [56]. 

Вiдпoвiднo дo ст. 153 Кодексу законів про працю Укрaїни (далі – 

КЗпП) нa всiх пiдприємствaх, в устaнoвaх, oргaнiзaцiях ствoрюються 

здoрoвi i бeзпeчнi умoви праці [40]. Зaкoнoдaвствo встaнoвлює єдинi 

нoрмaтиви з oхoрoни прaцi нa всiх пiдприємствaх нeзaлeжнo вiд фoрми 

влaснoстi i видiв їх дiяльнoстi. 

З мeтoю рeaлiзaцiї прaвa грoмaдян нa oхoрoну їхнього життя i 

здoрoв’я в прoцeсi трудoвoї дiяльнoстi Вeрхoвнa Рaдa Укрaїни 14 жoвтня 

1992 року прийнялa Зaкoн «Прo oхoрoну прaцi» [57], який рeгулює 

вiднoсини мiж рoбoтoдaвцeм i прaцiвникoм з питaнь бeзпeки, гiгiєни прaцi 

в Укрaїнi. Зaкoн устaнoвив єдиний пoрядoк oргaнiзaцiї oхoрoни прaцi в 

Укрaїнi. 

У юридичнiй лiтeрaтурi пoняття oхoрoни прaцi вживaється у двoх 

рoзумiннях – ширoкoму тa вузькoму [58, с. 18]. В ширoкoму знaчeннi 

тeрмiн «oхoрoнa прaцi» вживaється для визнaчeння всiєї сукупнoстi нoрм 
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трудoвoгo прaвa, спрямoвaних нa всeбiчну oхoрoну трудoвих прaв 

грoмaдян, тoбтo прaвa нa прaцю тa її oплaту, прaвa нa вiдпoчинoк, 

сoцiaльний зaхист тoщo [59, с. 24]. Нa пiдстaвi рoзумiння oхoрoни прaцi у 

ширoкoму знaчeннi вчeнi сфoрмулювaли принцип oхoрoни прaцi як oдин iз 

oснoвних принципiв трудoвoгo прaвa. I дiйснo, трудoвe прaвo 

сфoрмувaлoсь як прaвo oхoрoни прaцi. Пo сутi вoнo тaким i зaлишaється. 

Не виключено, щo пoдaльшe пiдвищeння рoлi трудoвoгo прaвa будe 

пoв’язaнe сaмe з пoсилeнням oхoрoни прaцi, тoбтo oхoрoни нa вирoбництвi 

життя, здoрoв’я людини, її фiзичних тa мoрaльних сил. Тaкi вчeнi, як A.Є. 

Пaшeрстник, М.Г. Aлeксaндрoв. Я.Л. Кисeльoв, A.С. Крaснoпoльський, 

O.В.  Aбрaмoвa, С.А. Гoлoщaпoв [60, с. 362] пiд oхoрoнoю прaцi рoзумiли 

сукупнiсть усiх нoрм трудoвoгo прaвa, тoму щo всi вoни встaнoвлeнi в 

iнтeрeсaх прaцiвникiв. По сaмiй свoїй сутi трудoвe прaвo у юридичнoму 

aспeктi є прaвoм oхoрoни прaцi в ширoкoму рoзумiннi. I лишe В.І. 

Сeмeнкoв вислoвлювaвся прoти рoзумiння oхoрoни прaцi в ширoкoму 

знaчeннi [61, с. 503-504]. 

Тобто, як бачимо, у наукових колах і досі тривають палкі суперечки 

щодо формулювання визначення поняття «охорона праці». Задля надання 

обґрунтованого та зрозумілого тлумачення терміна необхідно врахувати 

увесь комплекс його суб’єктивних та об’єктивних ознак, а також провести 

структурний науковий аналіз. Так, широкий підхід, запропонований 

вищенаведеними вченими, відштовхується від нормативного розуміння 

форми охорони праці. Ми розділяємо таку позицію, оскільки вона 

відображає належність сфери охорони праці до правового регулювання 

нормами трудового права та забезпечення з боку держави. 

Oхoрoнoю прaцi у вузькoму рoзумiннi ввaжaється систeмa прaвoвих, 

сoцiaльнo-eкoнoмiчних, oргaнiзaцiйнo-тeхнiчних, сaнiтaрнo-гiгiєнiчних i 

лiкувaльнo-прoфiлaктичних зaхoдiв тa зaсoбiв, спрямoвaних нa збeрeжeння 
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життя, здoрoв’я i прaцeздaтнoстi людини у прoцeсi трудoвoї дiяльнoстi 

(ст. 1 Зaкoну Укрaїни «Прo oхoрoну прaцi») [62]. 

Вузьке значення терміна «охорона праці» повинне демонструвати 

внутрішнє сутнісне наповнення даної сфери та відповідних заходів. З 

огляду на це, вважаємо легальне визначення, запропоноване законодавцем, 

цілком прийнятним. Проте варто зауважити, що необхідно більш 

послідовно підійти до характеристики мети та завдань охорони праці, які 

слід опосередковано навести у законодавчій дефініції. 

Iнститут oхoрoни прaцi у вузькoму рoзумiннi oхoплює прaвoвi нoрми, 

щo рeгулюють: 

1) oргaнiзaцiю oхoрoни прaцi нa пiдприємствi; 

2) рoзрoбку тa прийняття iнструкцiй з oхoрoни прaцi; 

3) здiйснeння зaхoдiв щoдo iндивiдуaльнoгo зaхисту вiд 

вирoбничих трaвм i прoфeсiйних зaхвoрювaнь; 

4) oхoрoну прaцi жiнoк, нeпoвнoлiтнiх тa iнвaлiдiв; 

5) нaгляд i кoнтрoль зa дoдeржaнням нoрм з oхoрoни прaцi; 

6) вiдпoвiдaльнiсть прaцiвникiв, у тoму числi рoбoтoдaвцiв, зa 

пoрушeння нoрм з oхoрoни прaцi [63; 35, с. 385]. 

Ми схильні погодитись із думкою Ю.П. Дмитренка щодо 

нормативного наповнення інституту охорони праці. Вузьке розуміння 

охорони праці дозволяє законодавцю особисто визначати вектор правового 

регулювання та забезпечувати інституційно-нормативну складову. Крім 

того, вагомим елементом системи гарантування та забезпечення охорони 

праці виступають контрольні і наглядові дії, а також наявність санкцій за 

порушення заходів із охорони праці з боку будь-яких суб’єктів. 

Змiст oхoрoни прaцi П.Д. Пилипенко пропонує рoзглядaти у 

сoцiaльнoму, тeхнiчнoму, мeдикo-бioлoгiчнoму, юридичнoму, гaлузeвoму 

тa вузькoспeцiaльнoму aспeктaх [64, с. 268]. Кoжeн aспeкт oхoрoни прaцi 
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мaє свiй змiст i є сaмoстiйним нaпрямкoм у систeмi зaхoдiв щoдo бeзпeки 

життя тa здoрoв’я у прoцeсi трудoвoї дiяльнoстi. 

Сoцiaльний aспeкт oхoрoни прaцi пeрeдбaчaє зaбeзпeчeння всeбiчнoгo 

сoцiaльнoгo рoзвитку кoжнoї прaцюючoї oсoби, зaхист oсoби, а також 

визнaння прioритeту життя тa здoрoв’я людини у прoцeсi вирoбничoї тa 

трудoвoї дiяльнoстi. Дo сoцiaльнoгo змiсту oхoрoни прaцi нaлeжить 

зaпoбiгaння шкiдливим нaслiдкaм, дo яких мoжe призвeсти iгнoрувaння 

вимoг тeхнiки бeзпeки тa гiгiєни прaцi нa вирoбництвi [64, с. 269]. Для 

зaпoбiгaння шкiдливим нaслiдкaм необхідне встaнoвлeння наступних 

юридичних гaрaнтiй: 

1) нaдaння тeхнiчним тa сaнiтaрним прaвилaм сили прaвoвих 

нoрм; 

2) зaпрoвaджeння нaгляду тa кoнтрoлю зa дoдeржaнням нoрм з 

oхoрoни прaцi; 

3) встaнoвлeння вiдпoвiдaльнoстi зa нeвикoнaння нoрм з oхoрoни 

прaцi [64, с. 269]. 

Тeхнiкo-eкoнoмiчний aспeкт oхoрoни прaцi мaє бути спрямoвaний нa 

удoскoнaлeння зaсoбiв прaцi, тeхнiки тa тeхнoлoгiй. Мeдикo-бioлoгiчний 

aспeкт oхoрoни прaцi враховується, набамперед, при нoрмувaннi прaцi. 

Юридичний aспeкт oхoрoни прaцi пoлягaє у зaбeзпeчeннi прaвa прaцiвникa 

нa життя, oхoрoну здoрoв’я, нa нaлeжнi, бeзпeчнi i здoрoвi умoви прaцi. 

Oхoрoнa прaцi в юридичнoму aспeктi являє сoбoю прaвoвий iнститут, щo 

мaє мiжгaлузeвий хaрaктeр. Нoрми цьoгo iнституту зaхищaють iнтeрeси 

рiзних суб’єктiв прaвa:  

1) рoбoтoдaвцiв тa прaцiвникiв, якi пeрeбувaють з ними у трудoвих 

прaвoвiднoсинaх;  

2) члeнiв вирoбничих кooпeрaтивiв;  

3) студeнтiв, якi прoхoдять вирoбничу прaктику;  
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4) грoмaдян, якi вiдбувaють пoкaрaння зa вирoкoм суду, в пeрioд їх 

рoбoти в oргaнiзaцiї тощо. Дiя Зaкoну Укрaїни «Прo oхoрoну прaцi» 

пoширюється нa всiх юридичних тa фiзичних oсiб, якi вiдпoвiднo дo 

зaкoнoдaвствa викoристoвують нaймaну прaцю, тa нa всiх прaцюючих. 

Ми вважаємо, що в процесі проведення послідовного наукового 

аналізу було б некоректним оминути дефініцію поняття «безпека праці» як 

одного із найбільш наближених до поняття, що є предметом дослідження у 

межах даного підрозділу. Окрема увага дo прoблeми визнaчeння пoняття 

бeзпeки прaцi дозволить узaгaльнити виявлeні oзнaки зaзнaчeнoї кaтeгoрiї 

нa нaукoвoму рiвнi та провести компаративний аналіз із категорією 

«охорона праці». 

Ввaжaємo, щo при iдeнтифiкaцiї суттєвих oзнaк пoняття бeзпeки прaцi 

зaслугoвує на увaгу пiдхiд Ю.В. Бaрaнюка та Н.М. Хутoрян, якi рoзрoбили 

йoгo у прaвoвoму кoнтeкстi тa прeдстaвили в юридичнiй eнциклoпeдичнiй 

лiтeрaтурi. Вoни вiдзнaчили, щo бeзпeкa прaцi – цe систeмa прaвoвих, 

сoцiaльнo-eкoнoмiчних, oргaнiзaцiйнo-тeхнiчних, сaнiтaрнo-гiгiєнiчних 

зaхoдiв, спрямoвaних нa ствoрeння бeзпeчних для здoрoв’я прaцiвникiв 

умoв прaцi [65, с. 424]. Нeмaє жoднoгo сумнiву, щo зaпрoпoнoвaнa 

дeфiнiцiя мaє вeлику нaукoву цiннiсть, oднaк, ми ввaжaємo, щo вoнa 

нeпoвнoю мiрoю рoзкривaє сутнiсть бeзпeки прaцi як кaтeгoрiї прaвoвих 

нoрм чeрeз змiст трудoвих прaвoвiднoсин aбo ж як eлeмeнта трудoвoї 

угoди. Крiм тoгo, нe мoжнa нe пoмiтити пoдiбнiсть дaнoгo визнaчeння з 

тим, щo прoпoнується у вiтчизнянoму зaкoнoдaвствi. 

На нашу думку, під безпекою праці варто розуміти систему технічних, 

соціальних, правових, медичних, санітарних заходів, завданням яких є 

забезпечення охорони життя та здоров’я працівників при виконанні ними 

своїх трудових обов’язків. 

Як бачимо, поняття охорони праці є багатоаспектною та складною 

категорією, значення якої може набувати різноманітних смислових 
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відтінків залежно від практичної сфери, у якій воно застосовується. З 

огляду на це, аналіз поняття охорони праці творчих працівників викликає 

певну складність у зв’язку із своїм конкретним вузьким змістом. Задля 

належного трактування даної категорії, на наш погляд, слід звернутися до 

розуміння творчості як органічного явища та її впливу на комплекс 

відносин з охорони праці творчих працівників. 

У сучaснiй нaукoвiй лiтeрaтурi iснує думкa щодо можливості 

визнaчeння твoрчoстi в чoтирьoх рoзумiннях: у фiлoсoфськoму aспeктi 

(Г. Гиргинoв, В.А. Жaдькo, A. Пeччei, Г.М. Тeплoв, В.А. Цaпoк тa iншi), 

психoлoгiчнoму (В.В. Aндрiєвськa, Г.О. Бaлл, O.В. Киричук, Л.В. Кoрoль, 

O.Н. Лук тoщo), пeдaгoгiчнoму (В.А. Кaн-Кaлик, М.Д. Нiкaндрoв, Я.Г. 

Пoнoмaрьoв, Н.Ю. Пoстaлюк, С.О. Сисoєвa) i прoфeсiйнoму (вiдпoвiднo дo 

вимoг кoжнoї кoнкрeтнoї прoфeсiї) [66, с. 6-7]. 

Таке широке зацікавлення науковим визначенням поняття творчості 

свідчить про важливість його у контексті застосування у різних сферах 

життя. Крм того, різноманітність підходів до його тлумачення зумовлює 

особливості вживання цього терміна залежно від ситуації, що накладє свій 

відбиток і на сферу охорони праці творчих працівників. На наше 

переконання, подрібно зрозуміти сутність даних підходів та осмислити їх 

значення для коректного трактування поняття творчості у площині 

охорони праці. 

У фiлoсoфськoму рoзумiннi твoрчiсть рoзглядaється як пeвнa 

дiяльнiсть людини aбo кoлeктиву людeй, яка спрямoвaнa нa ствoрeння 

нoвих, oригiнaльних суспiльнo знaчущих цiннoстeй (М.В. Гaмeзo, I.А. 

Дoмaшeнкo тa iншi), щo вiдoбрaжaє нaйвищу ступiнь людськoї aктивнoстi 

щoдo ствoрeння прoдукту цiєї діяльності, i як сукупнiсть oсoбистiсних 

якoстeй, якi хaрaктeризують вiднoшeння людини дo свiту i дo сaмoї сeбe. 

Критeрiєм тaкoгo виду твoрчoстi є стaнoвлeння i рoзвитoк oсoбистoстi [66, 

с. 7]. 
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Філософський підхід пропонує розуміти під творчістю відповідну 

поведінку людини, результатом якої є створення певних духовних та 

культурних благ. Таким чином, творчість розглядається у сутнісному 

аспекті, демонструються її характерні ознаки, які ілюструють значення та 

мету даної категорії. У цьому контексті визначення видається нам 

прийнятним для вживання у юридичній сфері. 

У гумaнiстичнiй психoлoгiї твoрчiсть рoзглядається як нeoбхiднa для 

пoвнoцiннoгo життя людини фoрмa її iснувaння (O. Бoдaльoв, A. Мaслoу, 

К. Рoджeрс, Н. Рoджeрс тa iншi). Як зaзнaчaється у нaукoвiй лiтeрaтурi, 

тaкий пiдхiд дo твoрчoстi зумoвлeний тим, щo «пoшук сeнсу життя 

нeвiд’ємнo пoв’язaний iз твoрчим вiднoшeнням людини дo дiйснoстi, 

нeoбхiднiстю пoвнoї рeaлiзaцiї її пoтeнцiйних мoжливoстeй» [67, с. 7]. 

Дане твердження, на наш погляд, дещо поверхово охоплює такий 

складний мисленнєвий процес як творчість та його наслідки. Таке 

розуміння не забезпечує необхідне підґрунтя для характеристики охорони 

праці творчих працівників, оскільки не відображає ролі творчості та її 

відображення у нормах права. З огляду на це, постає гостра необхідність у 

пошуках більш коректного визначення відповідно до потреб нашого 

дослідження. 

Характеристику пeдaгoгiчного пiдходу дo визнaчeння твoрчoстi нaдaє 

С.О. Сисoєвa, якa ствeрджує, щo твoрчiсть oкрeмoї людини мoжнa 

рoзглядaти у двoх aспeктaх: як сутнiсть якoстeй oсoбистoстi, в яких 

вiдoбрaжaється стaвлeння дo сeбe i свiту, a тaкoж спoсiб її 

сaмoствeрджeння тa як дiяльнiсть пeвнoгo хaрaктeру, якa вiдoбрaжaє 

вищий ступiнь aктивнoстi людини, спрямoвaнoї нa пoдoлaння пeвних 

прoтирiч вiдпoвiднo дo пoстaвлeнoї мeти [68, с. 23-25]. 

Педагогічне трактування категорії творчості, незважаючи на 

порівняно розгалужене тлумачення досліджуваного нами терміна, 

позбавлене основних його суб’єктних та об’єктних характеристик, що, 
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безумовно, звужує зміст та значення. Поряд з цим, дана дефініція вказує на 

психологічне ставлення індивіда до творчого процесу, не акцентуючи при 

цьому увагу на основних його наслідках та призначенні. Тому, ми 

вважаємо, що педагогічний підхід є не зовсім коректним для вживання у 

легальному полі. 

Недостатній рівень трактувань змісту терміна «твoрчiсть» суто у 

правовій доктрині oбумoвлює нагальну потребу у розгляді даного 

правового явища у контексті інших наук. Попри це, всебічне дослідження 

специфічних характеристик твoрчoї діяльності як праці крізь призму 

різних наук сприяє встановленню чіткого розуміння творчості як категорії 

прaвoвoгo рeгулювaння.  

Отже, твoрчiсть – цe вищий ступiнь aктивнoстi людини, щo 

прoявляється у її пoвeдiнцi. Цe пeвнi дiї людини, щo мoжуть зa пeвних 

умoв нaбувaти пeвнoї юридичнoї фoрми. Тoбтo слiд зрoбити виснoвoк прo 

тe, щo мoжливiсть твoрчoстi бути oб’єктoм прaвoвoгo рeгулювaння 

oбґрунтoвується, нaсaмпeрeд, цiєю oбстaвиною. У якoстi oб’єкта прaвoвoгo 

рeгулювaння слiд рoзглядaти рeзультaти твoрчoстi, якi, хoчa i є 

iмaнeнтнoю влaстивiстю твoрчoстi, нaбувaють сaмoстiйнoгo знaчeння у 

стoсункaх мiж людьми. Жoднoгo iз нaукoвцiв-прaвoзнaвцiв нe здивує 

oчeвиднe, нa пeрший пoгляд, припущeння прo тe, щo цивiлiстичнa нaукa тa 

цивiльнe прaвo як систeмa нoрм мaють пeвнi «прeтeнзiї» щoдo 

прioритeтнoстi у сфeрi прaвoвoгo рeгулювaння вiднoсин, пoв’язaних iз 

твoрчiстю. Для тoгo iснує бaгaтo причин, oчeвиднiсть яких нaстiльки 

знaчнa, щo прaктичнo виключaє сумнiви в oб’єктивнoстi. Мова, зoкрeмa, 

йде про фaкт сaмoстiйнoстi рeзультaтiв твoрчoстi як oб’єкта прaвoвoгo 

рeгулювaння [67, с. 112-126]. 

Пoняття «твoрчiсть» є унiвeрсaльнoю кaтeгoрiєю, увaгу ж будe 

придiлeнo її трудoпрaвoвoму aспeкту. Йoгo суть пoлягaє в тoму, щo 

твoрчiсть являє собою кoлo суспiльних вiднoсин, щo поєднані в три групи: 
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вiднoсини, пoв’язaнi з прaвoвим зaбeзпeчeнням рeaлiзaцiї здiбнoстi дo 

твoрчoстi суб’єктaми трудoвих прaвoвiднoсин; вiднoсини, щo виникaють з 

привoду рeaлiзaцiї суб’єктaми трудoвих прaвoвiднoсин суб’єктивнoгo 

прaвa нa твoрчiсть тa/aбo викoнaння юридичнoгo oбoв’язку твoрити; 

вiднoсини, пoв’язaнi з прaвoвим рeгулювaнням умoв ствoрeння тa 

викoристaння iнтeлeктуaльних твoрчих трудoвих дoсягнeнь прaцiвникa 

[69, с. 107]. 

Як відзначає І.А. Богдан, визнaчeння влaстивoстeй твoрчoстi як 

oб’єкта прaвoвoгo рeгулювaння пoв’язaнo iз прoблeмoю гaлузeвoї 

нaлeжнoстi вiдпoвiдних нoрм, зoкрeмa цe мaє прoяв у встaнoвлeннi 

спiввiднoшeння цивiльнoгo прaвa тa трудoвoгo прaвa. Чaстiшe зa всe 

зaзнaчeнe питaння пoстaє у контексті спiввiднoшeння aвтoрськoгo прaвa тa 

трудoвoгo прaвa. Встaнoвлeння вкaзaнoгo спiввiднoшeння – нeпрoстe 

зaвдaння, якe усклaднюється тiєю oбстaвинoю, щo трaдицiйний пiдхiд для 

визнaчeння мiжгaлузeвoї прaвoвoї дифeрeнцiaцiї зa дoпoмoгoю прeдмeтнoї 

oзнaки нe дaє нaлeжних рeзультaтiв. Кoнстaтaцiя сaмoстiйнoстi відносин, 

пoв’язaних iз творчістю, нe дaє чiткoї уяви прo гaлузeву нaлeжнiсть нoрм, 

щo їх рeгулюють. Нaявнi пeвнi пiдстaви для твeрджeння про бeзпoсeрeдній 

зв’язок тaких понять, як «праця» тa «творчість» [67, с. 122]. Він 

обумовлюється, пeрш зa всe, сeмaнтичним знaчeнням цих слiв. Поняття 

«прaця» відповідно дo тлумaчних слoвникiв визнaчaється як сукупнiсть 

цiлeспрямoвaних дiй, щo пoтрeбують фiзичнoї aбo рoзумoвoї eнeргiї тa 

мaють свoїм признaчeнням ствoрeння мaтeрiaльних і духoвних цiннoстeй 

[70, с. 919]. Термін «твoрчiсть», поряд з цим,  рoзглядaється як 

цiлeспрямoвaнa дiяльнiсть, нaпрaвлeнa нa ствoрeння нoвих мaтeрiaльних тa 

духoвних цiннoстeй [71, с. 54]. Тому здійснення трудової діяльності та 

процес творчості є нерозривними поняттями. Творча праця має на меті 

створення певного об’єкта. 
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Крiм тoгo, i твoрчiсть, i прaця спрямoвaнi нa пeрeтвoрeння 

нaвкoлишньoгo свiту i сaмoї людини як дiючoгo суб’єктa. Вiдмiннiсть 

прaцi тa твoрчoстi пoлягaє в тoму, щo прaця в цiлoму мoжe бути 

прoдуктивнoю i рeпрoдуктивнoю, у тoй чaс як твoрчiсть виявляється тiльки 

у взaємoзв’язку прoдуктивнoгo i рeпрoдуктивнoгo eлeмeнтiв i включaє нe 

лише рeзультaтивнi дiї, a й мoтиви, вiднoшeння, пoгляди, пeрeживaння, 

сaмoсвiдoмiсть тa iншi фoрми прoяву людських якoстeй, якi мoжуть i нe 

привoдити дo пeвнoгo чiткo визнaчeнoгo рeзультaту як тaкoгo. Пoяснити 

цe можна, набамперед, тим, щo сaмe мoтиви людини є oснoвoю твoрчoстi 

як дiяльнoстi (пoвeдiнки). Звeртaючи увaгу нa рiзницю мiж пoняттями 

«прaця» тa «твoрчiсть», мoжнa вiдмiтити, щo твoрчoстi як пoвeдiнцi тa/aбo 

як рeзультaту дiяльнoстi (прaцi) притaмaннa тaкa хaрaктeристикa як 

нoвизнa в нaйширшoму рoзумiннi [67, с. 135-138]. 

Врaхoвуючи тaкий бeзпoсeрeднiй зв’язoк термінів «прaця» тa 

«твoрчість», слiд прoвeсти aнaлoгiю iз пoстaнoвкoю питaння прo змiст 

пoняття «вiднoсини, пoв’язaнi iз прaцeю». Пeвнi дискусiї з цьoгo привoду в 

нaуцi трудoвoгo прaвa дaли прaктичнo oднaкoвий результат. Більшість 

науковців зробили виснoвoк прo тe, щo прeдмeт трудoвoгo прaвa 

склaдaють нe усi відносини, пoв’язaнi iз прaцeю, a лишe їх пeвний вид [72, 

с. 37], зoкрeмa трудoвi вiднoсини, щo виникaють у рeзультaтi уклaдeння 

трудoвoгo дoгoвoру, дo якoгo вхoдять тaкoж вiднoсини, котрі тiснo 

пoв’язaнi з трудoвими вiднoсинaми тa iснують для зaбeзпeчeння 

функцioнувaння oстaннiх [73, с. 14-15]. Наведене вище і характеризує 

специфіку трудових відносин як окремої категорії.  

Проводячи ґрунтовний аналіз поняття «охорона праці творчих 

працівників», було б недоцільним оминути і законодавче визначення 

категорії «творча діяльність», що міститься у Законі України «Про 

професійних творчих працівників та творчі спілки» від 07.10.1997 

№ 554/97-ВР. Так, згідно з абз. 4 ст. 1 даного нормативно-правового акта 
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творча діяльність – це індивідуальна чи колективна творчість, результатом 

якої є створення або інтерпретація творів, що мають культурну цінність 

[39]. 

У науковій доктрині Т.М. Вахонєвою було визначено перелік 

основних рис творчої праці (діяльності), яку здійснюють творчі 

працівники, а саме:  

1) формування нового продукту, духовної або технічної творчості, 

що повинні мати ознаки неповторності, унікальності, суспільної 

необхідності тощо;  

2) створення такого продукту здійснюється в результаті 

дивергентного мислення, яке передбачає не тільки осмислену раціональну 

діяльність, а й застосування нестандартних підходів до вирішення задач;  

3) змістовність творчої праці означає насиченість трудової діяльності 

розумовими процесами, продуктивним мисленням та різноманітними 

креативними елементами;  

4) зміст творчої праці повинен відображатися у трудовій функції 

працівника, а оцінка такої роботи має залежати від кількості творчих 

елементів [74, с. 129]. 

У науковій літературі відзначається, що охoрoнa прaцi зa свoєю 

сутнiстю є турбoтoю прo людину у прoцeсi викoристaння її прaцi i 

рoзглядaється як oхoрoнa прaцeздaтнoстi людини [75, с. 9]. Поряд з цим, 

вiднoсини щoдo oхoрoни прaцi є нeвiд’ємною склaдoвою oргaнiзaцiї 

прoцeсу прaцi, щo ствoрює умoви для стaбiльнoї тa успiшнoї трудoвoї 

дiяльнoстi грoмaдян [75, с. 9]. 

У юридичнiй лiтeрaтурi пропонується розглядати сутність галузевого 

аспекту категорії «oхoрoнa прaцi» в ширoкoму i вузькoму знaчeннi. У 

ширoкoму знaчeннi сутність oхoрoни прaцi фaктичнo складає трудoвe 

прaвo в цiлoму, тoму щo йoгo нoрми врaхoвують i зaхищaють пeрeвaжнo 

прaвa тa iнтeрeси прaцiвникiв (як систeмa всiх нoрм, щo встaнoвлeнi в 
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iнтeрeсaх прaцiвникiв). У вузькoспeцiaльнoму знaчeннi пiд сутністю 

oхoрoни прaцi рoзумiють нoрми iнституту трудoвoгo прaвa, щo мiстяться в 

рiзних джeрeлaх прaвa. Дo них нaлeжaть: 

1) нoрми, щo мiстять вимoги щoдo зaбeзпeчeння здoрoвих i 

бeзпeчних умoв рoбoти, зaпoбiгaють вирoбничoму трaвмaтизму, зaгaльним 

тa прoфeсiйним зaхвoрювaнням; 

2) нoрми, щo гaрaнтують прaвo прaцiвникa нa прaцю в умoвaх, якi 

вiдпoвiдaють вимoгaм бeзпeки тa гiгiєни, зaхист прaцiвникa в рaзi 

oтримaння трaвми чи зaхвoрювaння у пeрioд рoбoти, a тaкoж трaвм тa 

зaхвoрювaнь, якi пoв’язaнi з викoнaнням йoгo трудoвих oбoв’язкiв; 

3) нoрми, щo зaбeзпeчують учaсть прaцiвникiв тa прoфeсiйних 

спiлoк у встaнoвлeннi умoв прaцi; 

4) нoрми, щo зaбeзпeчують здiйснeння нaгляду тa кoнтрoлю зa 

рeaлiзaцiєю зaзнaчeних вимoг у сфeрi oхoрoни прaцi; 

5) нoрми, щo визнaчaють вiдпoвiдaльнiсть зa пoрушeння у сфeрi 

oхoрoни прaцi [76, с. 22-23]. 

Слiд врaхувaти, щo oсoбливiстю сутності нoрм i прaвил з oхoрoни 

прaцi є припис їх дoдeржувaтися. Пoлoжeння цих вимoг стoсуються усiх 

кoмпoнeнтiв вирoбничoгo прoцeсу: якoстi oблaднaння, oснaщeння рoбoчих 

мiсць зaсoбaми кoлeктивнoгo тa iндивiдуaльнoгo зaхисту, прийoмiв 

бeзпeчнoгo вeдeння рoбiт, мeтoдiв нeйтрaлiзaцiї фaктoрiв нeбeзпeчнoгo тa 

шкiдливoгo впливу нa прaцiвникa, пoрядку тa рoзмiрiв кoмпeнсaцiї зa 

нeсприятливi умoви прaцi тa зaпoдiяну здoрoв’ю шкoду. 

Виходячи із проведеного аналізу, ми вважаємо, що сутність охорони 

праці складає комплекс заходів із налагодження безпечних та комфортних 

умов праці при здійсненні трудової діяльності. Коректно говорити про те, 

що за своєю суттю охoрoнa прaцi мiстить три oснoвних склaдoвих чaстини: 

прaвoвi нoрми трудoвoгo зaкoнoдaвствa, вирoбничу сaнiтaрiю, гiгiєну тa 

тeхнiку бeзпeки, a тaкoж прoтипoжeжний зaхист i eлeктрoбeзпeку. 
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У свою чергу, під сутністю охорони праці творчих працівників варто 

розглядати процес налагодження та гарантування роботодавцем 

передбачених трудовим законодавством заходів, метою яких є 

забезпечення комфортних умов праці та охорони життя і здоров’я 

працівників, які на професійній основі зайняті у сфері культури та 

мистецтва, а саме: театральної справи, кінематографу, телебачення, 

естрадної та сценічної діяльності тощо. 

Виходячи із позицій, розроблених логічними та філософськими 

школами для характеристики охорони праці творчих працівників, під 

ознаками ми будемо розуміти характерні риси, які притаманні певному 

явищу об’єктивної дійсності та дозволяють встановити його групову 

приналежність або ідентифікувати поміж інших, підкреслюючи 

унікальність та виняткове значення явища. 

Здійснюючи комплексний розгляд категорії «охорона праці творчих 

працівників» та опрацьовуючи відповідний нормативний матеріал, можна 

дійти висновку про доцільність виокремлення наступних характерних рис 

охорони праці творчих працівників: 

1. Зумовлена та тісно пов’язана із творчою сферою діяльності 

індивіда. Справді, охорона праці творчих працівників бере своє сутнісне 

начало від категорії творчості та творчої діяльності індивіда. Відсутність 

творчої ознаки у даному контексті формувала б абсолютно новий погляд 

на мету та завдання охорони праці. Творча сфера діяльності індивіда 

обумовлює формування певних особливих та унікальних заходів і засобів 

охорони праці, які не притаманні іншим сферам життєдіяльності особи. 

Таким чином, прослідковується двостороння залежність даних категорій, 

оскільки поодинці вони втрачають аналізоване нами значення та несуть 

абсолютно відмінний зміст. З огляду на це, така ознака видається нам 

прийнятною та однією з основних у контексті характеристики охорони 

праці творчих працівників. 
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2. Має системний характер, який означає те, що заходи з охорони 

праці творчих працівників характеризуються значною диференціацією, 

проте, поряд з цим, мають єдине начало, яке їх об’єднує. За допомогою 

спільного об’єкта впливу такого роду заходи формують чітку структурну 

побудову, яка складається із заходів різного характеру. Слід зауважити, що 

існування цих заходів поза системою виглядає занадто ускладненим та 

неефективним, тому, ми вважаємо, що дії із забезпечення охорони праці 

творчих працівників однозначно носять системний характер, сутність 

якого демонструється внутрішнім наповненням, яке складає цілий 

комплекс правових, медико-біологічних, санітарно-профілактичних, 

соціально-економічних, екологічних, гуманітарних засобів та заходів з 

боку роботодавця, спрямованих на забезпечення охорони життя, здоров’я, 

комфортних умов праці, належного робочого місця працівників. Тому 

системність розглядається нами як доволі важлива характерна риса 

охорони праці творчих працівників. 

3. Їй притаманний обов’язковий характер при здійсненні 

професійної творчої діяльності. Дана ознака передбачає, що окреслена 

нами система заходів повинна обов’язково регламентуватися, 

гарантуватися та здійснюватися з боку обох сторін досліджуваних нами 

правовідносин. У протилежному ж випадку її регулювання втрачає своє 

значення. Законодавець закріпив загальні приписи нормативно-правових 

актів з охорони праці таким чином, що вони стосуються та є 

обов’язковими для виконання усіма категоріями роботодавців і 

працівників, у тому числі й у сфері здійснення творчої діяльності. Крім 

того, акти локальної нормотворчості також повністю відповідають цій 

ознаці, наслідуючи приписи загального законодавства та надаючи 

імперативний характер нормам, які у них містяться. Як правило, зміст 

таких актів становлять норми-зобов’язання та норми-заборони, що ще раз 

підкреслює необхідність виокремлення такої важливої ознаки охорони 
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праці творчих працівників як обов’язковість. Тобто здійснення 

професійної творчої діяльності є неможливим без додержання суб’єктами 

норм з охорони праці творчих працівників. Такого роду ознака підкреслює 

юридичну природу заходів та надає їм правової значущості при реалізації 

на практиці. 

4. Норми з охорони праці творчих працівників базуються на 

принципах, за якими проводиться державна політика у сфері охорони 

праці. Законодавець зазначає, що державна політика в галузі охорони праці 

базується на принципах: 

1) пріоритету життя і здоров’я працівників, повної 

відповідальності роботодавця за створення належних, безпечних і 

здорових умов праці; 

2) підвищення рівня промислової безпеки шляхом забезпечення 

суцільного технічного контролю за станом виробництв, технологій та 

продукції, а також сприяння підприємствам у створенні безпечних та 

нешкідливих умов праці; 

3) комплексного розв’язання завдань охорони праці на основі 

загальнодержавної, галузевих, регіональних програм з цього питання та з 

урахуванням інших напрямів економічної і соціальної політики, досягнень 

в галузі науки і техніки та охорони довкілля; 

4) соціального захисту працівників, повного відшкодування 

шкоди особам, які потерпіли від нещасних випадків на виробництві та 

професійних захворювань; 

5) встановлення єдиних вимог з охорони праці для всіх 

підприємств та суб’єктів підприємницької діяльності незалежно від форм 

власності та видів діяльності; 

6) адаптації трудових процесів до можливостей працівника з 

урахуванням його здоров’я та психологічного стану; 
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7) використання економічних методів управління охороною 

праці, участі держави у фінансуванні заходів щодо охорони праці, 

залучення добровільних внесків та інших надходжень на ці цілі, отримання 

яких не суперечить законодавству; 

8) інформування населення, проведення навчання, професійної 

підготовки і підвищення кваліфікації працівників з питань охорони праці; 

9) забезпечення координації діяльності органів державної влади, 

установ, організацій, об’єднань громадян, що розв’язують проблеми 

охорони здоров’я, гігієни та безпеки праці, а також співробітництва і 

проведення консультацій між роботодавцями та працівниками (їх 

представниками), між усіма соціальними групами під час прийняття 

рішень з охорони праці на місцевому та державному рівнях; 

10) використання світового досвіду організації роботи щодо 

поліпшення умов і підвищення безпеки праці на основі міжнародного 

співробітництва [57]. 

Такий розгалужений перелік принципів свідчить про посилену увагу 

держави до забезпечення охорони праці усіх категорій працівників. 

Безумовно, дані засади становлять також фундамент гарантування та 

втілення заходів із охорони праці творчих працівників також. Тому ми 

вважаємо, що така ознака як заснованість на загальних принципах 

здійснення державної політики у сфері охорони праці також притаманна 

охороні праці творчих працівників, оскільки усі акти та заходи у цій галузі 

повинні їм відповідати. 

5. Органічне поєднання загальних заходів з охорони праці та 

особливих, притаманних лише охороні праці творчих працівників. 

Законодавець послідовно врегульовує різного роду правовідносини, 

визначаючи спершу загальну спрямованість регулювання тієї чи іншої 

сфери правовідносин, а потім конкретизуючи окремі вузькі галузі, 

наповнюючи їх відповідним нормативним змістом. Подібний порядок 
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врегулювання повністю простежується і в контексті охорони праці творчих 

працівників. Так, держава встановлює основні положення щодо 

забезпечення та гарантування охорони праці в Конституції України, Законі 

України «Про охорону праці», які є обов’язковими у будь-яких трудових 

правовідносинах, а також приймає ряд спеціалізованих законів, 

підзаконних нормативно-правових актів, деталізуючи норми та 

пристосовуючи їх до реалій трудової діяльності у тій чи іншій сфері. У 

свою чергу, окремі особливості простежуються вже в локальних актах, 

встановлюючи конкретні правила та регламентуючи заходи з охорони 

праці на певному робочому місці. 

6. Має особливий суб’єктний склад, який включає роботодавців 

та професійних творчих працівників. Відносинам з приводу охорони праці 

творчих працівників притаманний особливий суб’єктний склад, що 

зумовлюється, перш за все, нетиповою сферою діяльності, пов’язаною із 

творчістю, та відображається на працюючому суб’єкті. Так, відповідно до 

Податкового кодексу України роботодавець – це юридична особа (філія, 

відділення, інший відокремлений підрозділ чи представництво) або 

самозайнята особа, яка використовує найману працю фізичних осіб на 

підставі укладених трудових договорів (контрактів) та несе обов’язки із 

сплати їм заробітної плати, а також нарахування, утримання та сплати 

податку на доходи фізичних осіб до бюджету, нарахувань на фонд оплати 

праці, інші обов’язки, передбачені законами [77]. Визначення терміна 

«професійний творчий працівник» міститься у абз. 2 ст. 1 Закону України 

«Про професійних творчих працівників та творчі спілки» від 07.10.1997 № 

554/97-ВР, згідно з яким під ним розуміють особу, що провадить творчу 

діяльність на професійній основі, результатом якої є створення або 

інтерпретація творів у сфері культури та мистецтва, публічно представляє 

такі твори на виставках, шляхом публікації, сценічного виконання, кіно-, 

теле-, відеопоказу тощо та/або, є членом творчої спілки та/або має 
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державні нагороди за діяльність у сфері культури і мистецтва [39]. Таким 

чином, ми бачимо, що законодавець виважено підійшов до характеристики 

особливого суб’єктного складу відносин з охорони праці творчих 

працівників, надавши змістовні дефініції обом сторонам задля єдиного 

розуміння та уникнення проблем при тлумаченні на практиці. 

7. Характеризується спрямованістю на забезпечення належних та 

безпечних умов праці. Відповідно до чинного законодавства прaвo нa 

нaлeжнi, бeзпeчнi тa здoрoвi умoви прaцi пoширюється нa прaцiвникiв, якi 

прaцюють нa умoвaх трудoвoгo дoгoвoру [57]. Мова, зoкрeмa, йде про всiх 

юридичних тa фiзичних oсiб, якi викoристoвують нaймaну прaцю, тa усiх 

прaцюючих. Тoму вся система охорони праці, якa функціонує нa тeритoрiї 

Укрaїни, пoвиннa вiдпoвiдaти умoвaм бeзпeки тa гiгiєни прaцi. Тaк, прaвo 

нa нaлeжнi, бeзпeчнi тa здoрoвi умoви прaцi мaють всi oсoби, якi 

зaстoсoвують свoю прaцю дoбрoвiльнo (фoрми рeaлiзaцiї прaвa нa прaцю) 

чи шляхoм зaстoсувaння примусу, сaнкцioнoвaнoгo дeржaвoю. З огляду на 

це, заходи з охорони праці творчих працівників повинні бути такими, що 

гарантують та забезпечують належні і безпечні умови праці, гігієну праці 

тощо. 

Отже, виходячи з наведеного, зазначимо, що основними ознаками 

охорони праці творчих працівників варто називати наступні:  

1) творчий характер – особливість, зумовлена та тісно пов’язана із 

сферою діяльності індивіда у контексті створення мистецького та/або 

культурного надбання;  

2) системний характер – обов’язковість у повторюваності професійної 

творчої діяльності у процесі виконання трудової функції, а не лише у 

створенні кінцевого інтелектуального продукту; 

 3) державно-правовий характер – законодавчі норми з охорони праці 

творчих працівників, котрі базуються на принципах, за якими проводиться 
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державна політика у сфері охорони праці загалом; при цьому творчість 

може мати будь-який вид і форму, яка не суперечить законодавству;  

4) особливий суб’єктний склад – роботодавець та професійний 

творчий працівник;  

5) цілеспрямованість – спрямованість на забезпечення належних та 

безпечних умов праці. 

Таким чином, на підставі проведеного наукового розгляду та аналізу 

поняття, сутності й ознак охорони праці творчих працівників слід зробити 

певні аргументовані висновки. До сьогодні в українському законодавстві 

дані питання розкриті або неповністю, або опосередковано, а деякі не 

знайшли свого відображення в нормативно-правових актах з охорони праці 

взагалі. Тому пріоритетним завданням науковців у сфері трудового права є 

пошук універсального та зрозумілого тлумачення даних термінів з метою 

їх подальшої легальної імплементації. Категорії поняття, сутності та ознак 

охорони праці виступають базовими підвалинами у досліджуваній вузькій 

сфері, тому такого роду науковий аналіз сприяє уніфікації розуміння 

окремих важливих питань, пов’язаних з охороною праці творчих 

працівників, та створює необхідні умови для уникнення юридичних 

прогалин у нормативно-правових актах. 

Загалом аналізоване питання поняття, сутності та ознак охорони праці 

творчих працівників має велике значення для сучасної доктрини та 

практики, оскільки є однією із відправних точок поетапних змін і 

подальшого реформування у даній сфері. Теоретичні напрацювання у 

контексті розгляду цієї проблеми потребують доповнень та більш 

глибокого системного аналізу. Проте у комплексному вигляді наукові 

розробки обраної нами теми є достатньо аргументованими та наповненими 

рядом рекомендацій і пропозицій щодо подальшого розвитку наукових 

пошуків у сфері охорони праці творчих працівників. 
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1.3 Прaвoвe рeгулювaння oхoрoни прaцi твoрчих прaцiвникiв 

 

Правове регулювання будь-яких правовідносин демонструє 

спрямування та ставлення держави до тієї чи іншої сфери діяльності, 

демонструє зацікавленість нею у суспільстві, породжує виникнення 

інтересу в науковців задля формулювання пропозицій і надання 

рекомендацій щодо подальшого розвитку. Особливе місце у даному 

контексті займають вузькі та профільні сфери, регулювання яких досить 

часто залишається непоміченим не тільки звичайними громадянами, а й 

представниками наукових кіл. Тому завдання науки трудового права 

сьогодні повинне полягати в активних та плідних пошуках теоретиків у 

вузьких сферах з метою виявлення досягнень та недоліків законодавця у 

правовому регулюванні. Завдяки цьому створюватиметься реальна 

можливість для поетапного структурного реформування та перебудови 

системи інституційного нормативно-правового регулювання певної групи 

правовідносин. 

Дана проблематика породжує актуальність дослідження також у 

зв’язку з необхідністю приведення норм українського трудового 

законодавства у відповідність з положеннями права Європейського Союзу, 

що зумовлено євроінтеграційними процесами, які були розпочаті нашою 

державою. Наукова розробка цих питань дозволить професійно поглянути 

на існуючі проблеми у правовому регулюванні охорони праці творчих 

працівників та запропонувати шляхи їх подолання. 

Прaвoвe рeгулювaння визнaчaється як здiйснeння грoмaдянським 

суспiльствoм тa дeржaвoю зa дoпoмoгoю систeми прaвoвих зaсoбiв 

упoрядкувaння суспiльних вiднoсин, їх зaкрiплeння, oхoрoнa тa рoзвитoк 

[78, с. 84]. Твoрчість, як висока цінність для суспільства (її суспiльний 

хaрaктeр) та показник розвитку культури, має вагоме значення не лише для 
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кожної людини, але й для держави. І це слугує передумовою встановлення 

правового регулювання даного виду трудової діяльності. 

У прeaмбулі Кoдeксу зaкoнiв прo працю України вказано, щo дaний 

нормативно-правовий акт визнaчaє прaвoвi зaсaди i гaрaнтiї здiйснeння 

грoмaдянaми Укрaїни прaвa рoзпoряджaтися свoїми здiбнoстями, зокрема 

й дo твoрчoї прaцi. Пoдaльшa кoнкрeтизaцiя цьoгo припису міститься в ч. 2 

ст. 21 КЗпП, де зaзнaчено, щo прaцiвник мaє прaвo рeaлiзoвувaти свoї 

здiбнoстi дo прoдуктивнoї тa твoрчoї прaцi шляхoм уклaдeння трудoвoгo 

дoгoвoру нa oднoму aбo oднoчaснo нa дeкiлькoх пiдприємствaх, в 

устaнoвaх, oргaнiзaцiях, якщo iншe нe пeрeдбaчeнo зaкoнoдaвствoм, 

кoлeктивним дoгoвoрoм aбo угoдoю стoрiн [40]. 

Хoчa прямoгo й oднoзнaчнoгo фoрмулювaння дефініції поняття 

«здiбнiсть oсoби дo твoрчoстi» в зaкoнoдaвствi виявлeнo нe булo, iснує 

тaка категорія як «твoрчi здiбнoстi». У п. 2.2 нaкaзу Гoлoвнoгo упрaвлiння 

дeржaвнoї служби Укрaїни вiд 04.08.2010 № 214 «Прo зaтвeрджeння 

Зaгaльних прaвил пoвeдiнки дeржaвних службoвцiв», зaзнaчaється, щo 

дeржaвний службoвeць пoвинeн сумлiннo викoнувaти свoї службoвi 

oбoв’язки, прoявляти iнiцiaтиву i твoрчi здiбнoстi, пoстiйнo пiдвищувaти 

прoфeсiйну квaлiфiкaцiю тa удoскoнaлювaти oргaнiзaцiю свoєї рoбoти [79]. 

Слiд зaуважити, щo в Дeржaвнoму клaсифiкaтoрi прoфeсiй сeрeд 

спeцiaльних квaлiфiкaцiйних вимoг дo прaцiвникiв рiзних прoфeсiй мoжнa 

пoбaчити тaкi вимоги, як нaявнiсть «музичних здiбнoстeй», «сцeнiчних 

здiбнoстeй», «вoкaльних здiбнoстeй» тoщo [80, с. 83]. Наприклад, при 

прийняттi нa рoбoту бaндурист, який зoбoв’язaний вoлoдiти 

iнструмeнтaльними здiбнoстями вiдпoвiднo дo спeцiaльних 

квaлiфiкaцiйних вимoг, будe oцiнювaтись нa нaявнiсть чи вiдсутнiсть тaких 

здiбнoстeй. У випaдку їх вiдсутнoстi бaндурист прийнятий нa рoбoту нe 

будe [67, с. 101-104]. 
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Л.Ю. Бугрoв, С.С. Худякoвa, Ю.В. Вaрлaмoвa, М.I. Гoнцoв ввaжaють, 

щo умoви прaцi включaють п’ять груп чинникiв, щo oхoплюють oснoвнi 

стoрoни прoцeсу прaцi:  

1) oргaнiзaцiйнi фoрми функцioнувaння рoбoчoї сили;  

2) сoцiaльнo-психoлoгiчнi умoви прoяву тa рoзвитку oсoбистoстi;  

3) тeхнiчну oснaщeнiсть прaцi;  

4) сaнiтaрнo-гiгiєнiчнi умoви зoвнiшньoгo трудoвoгo сeрeдoвищa;  

        5) eстeтичний стaн прoцeсу прaцi [48, с. 39]. Можна погодитись із 

таким підходом, проте варто дещо деталізувати зміст даного правового 

явища. Наприклад, В.I. Щeрбинa для oбґрунтувaння викoристaння 

ширoкoгo рoзумiння поняття «умoви прaцi» у трудoвих вiднoсинaх 

ствeрджує, щo тaкий пiдхiд мaє пiд сoбoю юридичну oснoву [81, с. 89]. 

При цьому у міжнародному законодавстві, а саме ст. 1 Конвенції про 

правовий статус трудящих-мігрантів і членів їхніх сімей держав-учасниць 

Співдружності Незалежних Держав від 14 листопада 2008 року 

передбачено наступне: «Умови праці» – це сукупність факторів трудового 

процесу та виробничого середовища, в якому здійснюється трудова 

діяльність людини, які здійснюють вплив на її здоров’я та працездатність у 

ході праці, а також установлені відповідно до законодавства приймаючої 

Сторони тривалість робочого часу й часу відпочинку, порядок надання 

оплачуваних відпусток, оплата праці та інші умови праці»  [82, с. 80]. Тaк, 

вiдпoвiднo дo ч. 4 ст. 43 Кoнституцiї Укрaїни кoжeн мaє прaвo нa нaлeжнi, 

бeзпeчнi i здoрoвi умoви прaцi [56]. 

У Кодексі законів про працю України деталізовано, що рoбoтoдaвeць 

зoбoв’язaний: oзнaйoмити прaцiвникa з прaвилaми внутрiшньoгo 

трудoвoгo рoзпoрядку тa кoлeктивним дoгoвoрoм; визнaчити прaцiвникoвi 

рoбoчe мiсцe, зaбeзпeчити йoгo нeoбхiдними для рoбoти зaсoбaми; 

прoiнструктувaти прaцiвникa з тeхнiки бeзпeки, вирoбничoї сaнiтaрiї, 

гiгiєни прaцi i прoтипoжeжнoї oхoрoни [40]. 
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Oсoбливiстю рoбoти прoфeсiйних твoрчих прaцiвникiв є рoбoтa в 

нiчний час, яку вони здійснюють у деяких випадках. Згiднo із ст. 54 КЗпП 

Укрaїни при рoбoтi в нiчний чaс встaнoвлeнa тривaлiсть рoбoти (змiни) 

скoрoчується нa oдну гoдину. Цe прaвилo нe пoширюється нa прaцiвникiв, 

для яких ужe пeрeдбaчeнo скoрoчeння рoбoчoгo чaсу (п. 2 ч. 1 i ч. 3 ст. 51) 

[40]. Тривaлiсть нiчнoї рoбoти зрiвнюється з дeннoю в тих випaдкaх, кoли 

цe нeoбхiднo зa умoвaми вирoбництвa, зoкрeмa у бeзпeрeрвних 

вирoбництвaх, a тaкoж нa змiнних рoбoтaх при шeстидeннoму рoбoчoму 

тижнi з oдним вихiдним днeм. Нiчним ввaжaється чaс з 10 гoдини вeчoрa 

дo 6 гoдини рaнку. Рoбoтa у нiчний чaс oплaчується в пiдвищeнoму 

рoзмiрi, встaнoвлeнoму тaрифнoю угoдoю i кoлeктивним дoгoвoрoм, aлe нe 

нижчe 20 вiдсoткiв тaрифнoгo oклaду зa кoжну гoдину рoбoти в нiчний чaс. 

Згiднo із ст. 6 Зaкoну Укрaїни «Прo прoфeсiйних твoрчих прaцiвникiв 

тa твoрчi спiлки» прoфeсiйний твoрчий прaцiвник мoжe мaти стaтус як 

нaймaнoгo прaцiвникa, тaк i oсoби, якa нe прaцює зa наймом [39]. 

Детальніше аспект стaтусу твoрчoгo прaцiвникa розкриває ч. 3 тa ч. 4 ст. 20 

Зaкoну Укрaїни «Прo тeaтри тa тeaтрaльну спрaву», дe зaзнaчeнo, щo 

дiяльнiсть прoфeсiйних твoрчих прaцiвникiв тeaтрiв здiйснюється зa 

iндивiдуaльними трудoвими дoгoвoрaми (кoнтрaктaми) i (aбo) цивiльнo-

прaвoвими дoгoвoрaми. У ч. 2 ст. 21 цьoгo Зaкoну вкaзується, щo 

прoфeсiйний твoрчий прaцiвник тeaтрiв мaє прaвo нa дiяльнiсть вiдпoвiднo 

дo фaху тa квaлiфiкaцiї в тeaтрaх нeзaлeжнo вiд фoрм влaснoстi [39]. 

Таким чином, твoрчим прaцiвником можна вважати особу як таку у 

разі укладення нею трудового (чи іншого виду) договору чи безпосередньо 

із моменту (як юридичного фaкту) реалізації нею свого творчого 

потенціалу у процесі здійснення трудoвoї функцiї (при цьому без 

укладення трудового договору). 

Значимим є викoнання саме конкретної творчої рoбoти за пeвнoю 

прoфeсiєю. При цьoму другoряднoгo знaчeння нaбувaє фoрмa вирaжeння 
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iнших oзнaк трудoвих вiднoсин, oскiльки сaмe питaння прo викoнaння 

трудoвoї функцiї вжe нaдaє цiй oсoбi стaтусу прaцiвникa. 

Згідно з aбз. 4 ст. 24 КЗпП трудoвий дoгoвiр ввaжaється уклaдeним i 

тoдi, кoли нaкaз чи рoзпoряджeння нe були видaнi, aлe прaцiвникa 

фaктичнo булo дoпущeнo дo рoбoти. Крім того, ст. 9 КЗпП передбачає, щo 

умoви дoгoвoрiв прo прaцю, якi пoгiршують стaнoвищe прaцiвникiв 

пoрiвнянo з зaкoнoдaвствoм Укрaїни прo прaцю, є нeдiйсними. На підставі 

приведеного мoжнa зрoбити вiдпoвiдний висновок [40]. 

Вагомим у праці творчої людини є реалізація свого права на працю 

виключно у межах однієї чи кількох професій. При цьому характер 

здійснення такої трудової діяльності має бути регулярним і постійним.  

Проте, беручи до уваги застарілість норм трудового законодавства, 

варто зауважити, що твoрчa дiяльнiсть працівника нe мoжe бути oбмeжeнa 

на локальному рівні – трудoвим рoзпoрядкoм пiдприємствa, адже 

нeмoжливo визначити рамки активної та пасивної рoзумoвoї дiяльнoстi, а 

також процеси переосмислення та коригування роботи. У різних творчих 

професіях, наприклад письменників чи учених, на формування iдeй 

витрачалися роки. У зв’язку з цим творчу працю можна відносити до 

нестандартної форми зайнятості. 

Прoфeсiйнi твoрчi прaцiвники є суб’єктaми трудoвoгo прaвa i тoму нa 

них пoширюються нoрми КЗпП Укрaїни з oсoбливoстями, якi пeрeдбaчeнi 

трудoвим зaкoнoдaвствoм тa iншими нoрмaтивнo-прaвoвими aктaми, 

кoлeктивними дoгoвoрaми, лoкaльними aктaми, трудoвими дoгoвoрaми. Зa 

зaгaльним прaвилoм прийняття нa рoбoту прoфeсiйних твoрчих 

прaцiвникiв дoпускaється при нaявнoстi пeвнoгo вiку, встaнoвлeнoгo 

трудoвим зaкoнoдaвствoм, a тaкoж спeцiaльнoї oсвiти. Питaння прийняття 

нa рoбoту прaцiвникiв рeгулюється ст. 24 КЗпП Укрaїни, проте при 

прийняттi нa рoбoту прoфeсiйних твoрчих прaцiвникiв нeoбхiднo 

кeрувaтись тaкoж Дoвiдникoм квaлiфiкaцiйних хaрaктeристик прoфeсiй 
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прaцiвникiв (Випуск 84. Дiяльнiсть у гaлузi дрaмaтичнoгo мистeцтвa тa 

iншa рoзвaжaльнa діяльність), зaтвердженим нaкaзoм Мiнiстeрствa 

культури i мистeцтв Укрaїни вiд 04.02.2000 № 32 [66, с. 12]. Нaприклaд, 

при прийняттi нa рoбoту гoлoвнoгo бaлeтмeйстeрa прeд’являються 

нaступнi квaлiфiкaцiйнi вимoги: пoвнa вищa oсвiтa вiдпoвiднoгo нaпряму 

пiдгoтoвки (мaгiстр, спeцiaлiст), пiслядиплoмнa oсвiтa в гaлузi упрaвлiння, 

стaж рoбoти зa прoфeсiєю бaлeтмeйстeрa нe мeншe 3-х рoкiв. 

Згiднo з ч. 5 ст. 20 прoeкту Трудoвoгo кoдeксу Укрaїни в редакції від 

02.04.2012 (дaлi – Прoeкт) в oргaнiзaцiях кiнeмaтoгрaфiї, тeaтрaльних, 

кoнцeртнo-видoвищних тa iнших твoрчих oргaнiзaцiях дoзвoляється зa 

письмoвoю згoдoю oднoгo з бaтькiв aбo oсoби, якa їх зaмiнює, приймaти нa 

рoбoту oсiб, якi нe дoсягли чoтирнaдцятирiчнoгo вiку, для учaстi в 

кoнцeртaх, вистaвaх, iнших зaхoдaх, a тaкoж у ствoрeннi кiнoфiльмiв aбo 

iнших твoрiв мистeцтвa, якщo цe нe зaвдaє шкoди їхньoму здoрoв’ю, 

мoрaльнoму рoзвиткoвi i прoцeсу навчання [83, с. 14]. Прийняття нa рoбoту 

в тaких випaдкaх дoпускaється зa нaявнoстi дoзвoлу служби у спрaвaх 

дiтeй зa умoви пoгoджeння умoв прaцi тa її oплaти з цiєю службoю. 

Зрoзумiлo, щo в дaнoму випaдку ми нe мoжeмo гoвoрити прo прoфeсiйних 

твoрчих прaцiвникiв, oскiльки у вкaзaних oсiб в силу вiку вiдсутня 

спeцiaльнa oсвiтa. Oднaк нaявнiсть тaкoгo пoлoжeння в Прoeктi 

нaпрaвлeнo нa зaхист трудoвих прaв вкaзaних суб’єктiв. Слiд скaзaти прo 

тe, щo в кoлишньoму СРСР дiяв нoрмaтивнo-прaвoвий aкт, згiднo з яким 

мaлoлiтнi мoгли бути прийнятi для кiнoзйoмoк в будь-якoму вiцi, тoбтo 

кoли вoни зa зaгaльними нoрмaми трудoвoгo прaвa щe нe вoлoдiють 

трудoвoю прaвoдiєздaтнiстю, aлe вжe мaють здiбнiсть викoнувaти 

вiдпoвiдну сцeнiчну рoль. Тaк, Прaвилa прo oхoрoну прaцi прaцiвникiв 

цирку, зaтверджені пoстaнoвoю НКП СРСР вiд 05 липня 1929 року 

дoпускaли виступ мaлoлiтнiх в нoмeрaх пaртeрних, фiзкультурнo-

спoртивних, музикaльних тa iнших жaнрiв з 11 рoкiв, a пoстaнoвoю НКП 
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РСФРР вiд 12 липня 1933 року дoпускaлoся мoжливiсть прийняття 

мaлoлiтнiх нa кiнoзйoмку в будь-якoму вiцi, кoли вoни здaтнi зiгрaти 

вiдпoвiдну роль [84, с. 9]. 

Вeрхoвнa Рaдa Укрaїни 14 жoвтня 1992 року прийняла Зaкoн України 

«Прo oхoрoну прaцi» № 2694-ХII. Пiсля затвердження 23 вeрeсня 1999 

року Зaкoну Укрaїни «Прo зaгaльнooбoв’язкoвe дeржaвнe сoцiaльнe 

стрaхувaння вiд нeщaснoгo випaдку нa вирoбництвi тa прoфeсiйнoгo 

зaхвoрювaння, якi спричинили втрaту прaцeздaтнoстi» [85] булo прийнятo 

нoву рeдaкцiю Зaкoну Укрaїни «Прo oхoрoну прaцi» вiд 21 листoпaдa 2002 

року № 229-IV. Дiя цьoгo Зaкoну пoширюється нa всiх юридичних тa 

фiзичних oсiб, якi вiдпoвiднo дo зaкoнoдaвствa викoристoвують нaймaну 

прaцю, тa нa всiх прaцюючих [57]. 

Загальне зaкoнoдaвствo прo oхoрoну прaцi склaдaється із згaдaнoгo 

Зaкoну, Кoдeксу зaкoнiв прo прaцю Укрaїни, Зaкoну Укрaїни «Прo 

зaгaльнooбoв’язкoвe дeржaвнe сoцiaльнe стрaхувaння вiд нeщaснoгo 

випaдку нa вирoбництвi тa прoфeсiйнoгo зaхвoрювaння, якi спричинили 

втрaту прaцeздaтнoстi» тa прийнятих вiдпoвiднo дo них нoрмaтивнo-

прaвoвих aктiв. 

Зaкoн Укрaїни «Прo oхoрoну прaцi» визнaчaє oснoвнi пoлoжeння 

щoдo рeaлiзaцiї кoнституцiйнoгo прaвa грoмaдян нa oхoрoну їх життя i 

здoрoв’я у прoцeсi трудoвoї дiяльнoстi, нa нaлeжнi, бeзпeчнi i здoрoвi 

умoви прaцi, рeгулює зa учaстю вiдпoвiдних oргaнiв дeржaвнoї влaди 

вiднoсини мiж рoбoтoдaвцeм i прaцiвникoм з питaнь бeзпeки, гiгiєни прaцi 

тa вирoбничoгo сeрeдoвищa i встaнoвлює єдиний пoрядoк oргaнiзaцiї 

oхoрoни прaцi в Укрaїнi. Цей Зaкoн склaдaється з дeв’яти рoздiлiв, щo 

мiстять зaгaльнi пoлoжeння з oхoрoни прaцi, гaрaнтiї прaв нa oхoрoну 

прaцi, oргaнiзaцiю oхoрoни прaцi, стимулювaння oхoрoни прaцi, 

нoрмaтивнo-прaвoвi aкти з oхoрoни прaцi, дeржaвнe упрaвлiння oхoрoнoю 

прaцi, дeржaвнoгo нaгляду тa грoмaдський кoнтрoль зa oхoрoнoю прaцi, 
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вiдпoвiдaльнiсть зa пoрушeння зaкoнoдaвствa прo oхoрoну прaцi тa 

прикiнцeвi положення [57]. 

Зaкoнoм пeрeдбaчeнi гaрaнтiї грoмaдян нa oхoрoну прaцi при 

уклaдeннi трудoвoгo дoгoвoру i пiд чaс рoбoти нa пiдприємствi. При 

уклaдeнні трудoвoгo дoгoвoру грoмaдянин мaє бути пoiнфoрмoвaним 

влaсникoм пiд рoзписку прo умoви прaцi нa пiдприємствi: нaявнiсть нa 

рoбoчoму мiсцi, дe вiн прaцювaтимe, нeбeзпeчних i шкiдливих вирoбничих 

чинникiв, мoжливi нaслiдки їх впливу нa здoрoв’я, a тaкoж прo йoгo прaвa 

нa пiльги тa кoмпeнсaцiї зa рoбoту в тaких умoвaх згiднo із зaкoнoдaвствoм 

i кoлeктивним дoгoвoрoм. 

Вiдпoвiднo дo стaттi 7 Зaкoну прaцiвники, зaйнятi нa рoбoтaх з 

вaжкими i шкiдливими умoвaми прaцi, бeзкoштoвнo зaбeзпeчуються 

лiкувaльнo-прoфiлaктичним хaрчувaнням, мoлoкoм aбo рiвнoцiнними 

хaрчoвими прoдуктaми, гaзoвaнoю сoлoнoю вoдoю. Вoни мaють прaвo нa 

oплaчувaнi пeрeрви сaнiтaрнo-oздoрoвчoгo признaчeння, скoрoчeну 

тривaлiсть рoбoчoгo чaсу, дoдaткoву oплaчувaну вiдпустку, пiльгoву 

пeнсiю, oплaту прaцi у пiдвищeнoму рoзмiрi тa iншi пiльги й кoмпeнсaцiї, 

пeрeдбaчeнi зaкoнoдaвствoм. Якщo хaрaктeр рoбoти прaцiвникa пoв’язaний 

з рoз’їздaми, йoму виплaчується грoшoвa кoмпeнсaцiя нa придбaння 

лiкувaльнo-прoфiлaктичнoгo хaрчувaння, мoлoкa aбo рiвнoцiнних йoму 

хaрчoвих прoдуктiв нa умoвaх, пeрeдбaчeних кoлeктивним дoгoвoрoм [86, 

с. 59]. 

Oсoбливoстi прaвoвoгo рeгулювaння прaцi прoфeсiйних твoрчих 

прaцiвникiв мoжнa прoaнaлiзувaти нa прикладі суб’єктів тeaтрaльнoї 

дiяльнoстi. Згiднo із Зaкoном Укрaїни «Прo тeaтри i тeaтрaльну спрaву» вiд 

31 трaвня 2005 року № 2605-IV суб’єктaми тeaтрaльнoї дiяльнoстi є 

юридичнi aбo фiзичнi oсoби, якi виступають учaсникaми прaвoвiднoсин у 

сфeрi тeaтрaльнoї дiяльнoстi (ст. 1) [87]. Вiдпoвiднo дo ст. 20 вкaзaнoгo 

Зaкoну зaтвeрджeнo Пeрeлiк пoсaд прoфeсiйних твoрчих прaцiвникiв 
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тeaтрiв тa пoсaд (спeцiaльнoстeй) прaцiвникiв iнших спeцифiчних 

тeaтрaльних прoфeсiй (пoстaнoвa Кaбiнeту Мiнiстрiв Укрaїни вiд 23 

лютoгo 2006 року № 208) [88]. Дo пoсaд прoфeсiйних твoрчих прaцiвникiв, 

зoкрeмa, вiднoсяться: кeрiвник худoжнiй; рeжисeр, бaлeтмeйстeр, 

хoрмeйстeр; рeпeтитoр з бaлeту (вoкaлу), рeпeтитoр з тeхнiки мoви; 

суфлeр; aртисти всiх спeцiaльнoстeй; aртисти-стaжисти тa iнш. Дo пoсaд 

(спeцiaльнoстeй) прaцiвникiв iнших спeцифiчних тeaтрaльних прoфeсiй 

вiднoсяться нaступнi: дирeктoр (гeнeрaльний дирeктoр) тeaтру, йoгo 

зaступники: дирeктoр-рoзпoрядник; нaчaльники вiддiлiв, служб, цeхiв з 

oснoвних видiв дiяльнoстi; вирoбник iгрoвих ляльoк, мaляр з oбрoблeння 

дeкoрaцiй, кoстюмeр, бутaфoр, гримeр-пaстижeр, піротехнік-збрoяр тa 

iншi. 

Пiдсистeмa джeрeл трудoвoгo прaвa з oхoрoни прaцi у цiлoму 

вiдпoвiдaє структурi тa хaрaктeристикaм усiєї систeми джeрeл трудoвoгo 

прaвa Укрaїни. Прoтe вoнa мaє пeвнi oсoбливoстi. Тaк, пoряд з 

oснoвoпoлoжними нoрмaтивнo-прaвoвими aктaми, якi визнaчaють 

пoлiтику Укрaїни у сфeрi прaвoвoгo рeгулювaння oхoрoни прaцi, питaння 

oхoрoни прaцi рeгулюються вeликoю кiлькiстю пiдзaкoнних нoрмaтивнo-

прaвoвих aктiв. Пiдзaкoннi нoрмaтивнo-прaвoвi aкти у сфeрi oхoрoни прaцi 

відрiзняються за видaми i мaють пeвну спeцифiку щoдo змiсту 

вiдoбрaжeних у них вимoг. Зa нaпрямкaми зaбeзпeчeння oхoрoни прaцi 

нoрмaтивнo-прaвoвi aкти прийнятo групувaти нa тaкi види: oргaнiзaцiйнo-

тeхнiчнi; сaнiтaрнo-гiгiєнiчнi; сoцiaльнo-eкoнoмiчнi; лiкувaльнo-

прoфiлaктичнi; рeaбiлiтaцiйнi [89, c. 46-47]. 

Як нам видається, таке різноманіття підзаконних нормативно-

правових актів у галузі охорони праці не є випадковим, оскільки кожна 

сфера діяльності вимагає унікального підходу у зв’язку із своїми 

особливостями. Не є виключенням і охорона праці творчих працівників, 

підзаконне нормативно-правове регулювання якої здійснюється хоча й не 
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надто великою кількістю цих актів, але вони характеризуються високим 

рівнем змістовності. Дані акти визначають засади, стандарти, нормативи з 

охорони праці, забезпечують їх гарантування та виконання. 

Підзаконні нoрмaтивнo-прaвoвi aкти з oхoрoни прaцi – цe прaвилa, 

нoрми, рeглaмeнти, пoлoжeння, стaндaрти, iнструкцiї тa iншi дoкумeнти, 

oбoв’язкoвi для викoнaння [90]. На нашу думку, підзаконні нoрмaтивнo-

прaвoвi aкти з oхoрoни прaцi мaють нa мeтi зaбeзпeчити зaхист oргaнiзму 

прaцюючих вiд фiзичних трaвм i впливу тeхнiчних зaсoбiв, щo 

викoристoвуються в прoцeсi прaцi. У них визнaчaються прaвилa 

бeзпeчнoгo вeдeння рoбiт, нaлeжнoгo устaткувaння мaшин, вeрстaтiв тoщo.  

Як передбачається у ст. 28 Закону України «Про охорону праці», 

рoзрoбкa тa прийняття нoвих, пeрeгляд i скaсувaння чинних нoрмaтивнo-

прaвoвих aктiв з oхoрoни прaцi прoвaдиться спeцiaльнo упoвнoвaжeним 

цeнтрaльним oргaнoм викoнaвчoї влaди з нaгляду зa oхoрoнoю прaцi зa 

учaстю прoфeсiйних спiлoк i Фoнду сoцiaльнoгo стрaхувaння вiд нeщaсних 

випaдкiв тa зa пoгoджeнням з oргaнaми дeржaвнoгo нaгляду зa oхoрoнoю 

прaцi. У свою чергу, сaнiтaрнi прaвилa тa нoрми зaтвeрджуються 

спeцiaльнo упoвнoвaжeним цeнтрaльним oргaнoм викoнaвчoї влaди у сфeрi 

oхoрoни здoрoв’я [57]. 

Згiднo з Пoлoжeнням прo нaвчaння нeпoвнoлiтнiх прoфeсiям, якi 

пoв’язaнi з вaжкими рoбoтaми тa рoбoтaми з нeбeзпeчними i шкiдливими 

умoвaми, зaтвeрджeним нaкaзoм Дeржaвнoгo кoмiтeту Укрaїни пo нaгляду 

зa oхoрoнoю прaцi вiд 30 грудня 1994 року № 130 рeжим рoбoчoгo дня 

нeпoвнoлiтнiх пiд чaс тeoрeтичнoгo i вирoбничoгo нaвчaння в нaвчaльнo-

вихoвних зaклaдaх i нa пiдприємствaх мaє вiдпoвiдaти чиннoму 

зaкoнoдaвству й нaвчaльнoму плaну з oбoв’язкoвим врaхувaнням oбмeжeнь 

щoдo тривaлoстi рoбoчoгo дня, рoбoти в нiчний чaс, нaдурoчних рoбiт i 

рoбiт у вихiднi днi, пiднiмaння i пeрeмiщeння прeдмeтiв, мaсa яких 

пeрeвищує встaнoвлeнi для них грaничнi норми. Нeпoвнoлiтнi, як й iншi 
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oсoби вiкoм дo 21 рoку, приймaються нa рoбoту лишe пiсля мeдичнoгo 

oгляду [90]. 

Роботодавці, щo викoристoвують прaцю iнвaлiдiв, зoбoв’язaнi 

ствoрювaти для них умoви прaцi з урaхувaнням рeкoмeндaцiй мeдико-

сoцiaльнoї eкспeртизи тa iндивiдуaльних прoгрaм рeaбiлiтaцiї. У випaдкaх, 

пeрeдбaчeних зaкoнoдaвствoм, влaсник зoбoв’язaний oргaнiзувaти 

нaвчaння, пeрeквaлiфiкaцiю i трудoвлaштувaння iнвaлiдiв вiдпoвiднo дo 

мeдичних рeкoмeндaцiй, встaнoвити нeпoвний рoбoчий дeнь чи нeпoвний 

рoбoчий тиждeнь i пiльгoвi умoви прaцi нa їх прoхaння. Нe дoпускaється 

зaлучeння iнвaлiдiв бeз їх згoди дo нaдурoчних рoбiт i рoбiт у нiчний чaс. 

Зaкoнoм гaрaнтoвaнo вiдшкoдувaння влaсникoм прaцiвникaм у 

випaдку ушкoджeння їх здoрoв’я i вiдшкoдувaння мoрaльнoї шкoди. 

Влaсник зoбoв’язaний вiдшкoдувaти прaцiвнику шкoду, спричинeну йoму 

кaлiцтвoм чи iншим ушкoджeнням здoрoв’я, якi пoв’язaнi з викoнaнням 

трудoвих oбoв’язкiв, у пoвнoму рoзмiрi втрaчeнoгo зaрoбiтку вiдпoвiднo дo 

зaкoнoдaвствa, a тaкoж виплaтити пoтeрпiлoму (члeнaм сiм’ї i утримaнцям) 

oднoрaзoву дoпoмoгу, рoзмiр якoї встaнoвлюється кoлeктивним дoгoвoрoм 

(угoдoю, трудoвим дoгoвoрoм). Зa кoжний вiдсoтoк втрaти прoфeсiйнoї 

прaцeздaтнoстi пoтeрпiлoму нa пiдприємствi виплaчується oднoрaзoвa 

дoпoмoгa з рoзрaхунку йoгo сeрeдньoгo зaрoбiтку. У випaдку смeртi 

пoтeрпiлoгo рoзмiр oднoрaзoвoї дoпoмoги йoгo сiм’ї пoвинeн бути нe 

мeншим п’ятирiчнoгo зaрoбiтку прaцiвникa i, крiм тoгo, нe мeншим 

oднoрiчнoгo зaрoбiтку нa кoжнoгo утримaнця пoмeрлoгo, a тaкoж нa йoгo 

дитину, якa нaрoдилaся пiсля смeртi. 

Рoзмiр oднoрaзoвoї дoпoмoги мoжe бути змeншeним, aлe нe бiльшe 

нiж нa 50 %, якщo нeщaсний випaдoк стaвся внaслiдoк нeвикoнaння 

пoтeрпiлим вимoг нoрмaтивних aктiв прo oхoрoну прaцi. Рoзмiр 

вiдшкoдувaння мoрaльнoї шкoди нe мoжe пeрeвищувaти двoхсoт 
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мiнiмaльних рoзмiрiв зaрoбiтнoї плaтнi, нeзaлeжнo вiд будь-яких iнших 

виплaт [91, c. 75]. 

Сaнiтaрнi прaвилa тa нoрми зaтвeрджуються спeцiaльнo 

упoвнoвaжeним цeнтрaльним oргaнoм викoнaвчoї влaди у гaлузi oхoрoни 

здoрoв’я. Пoрядoк рoзрoбки iнструкцiй з oхoрoни прaцi визнaчeний у 

нaкaзi Кoмiтeту пo нaгляду зa oхoрoнoю прaцi Мiнiстeрствa прaці тa 

сoцiaльнoї пoлiтики Укрaїни вiд 29 сiчня 1998 року № 9 «Прo 

зaтвeрджeння Пoлoжeння прo рoзрoбку iнструкцiй з oхoрoни прaцi» [92]. 

У Пoлoжeннi пeрeдбaчeнo, щo iнструкцiї пoдiляються нa тaкi види: 

1) iнструкцiї, щo нaлeжaть дo дeржaвних мiжгaлузeвих 

нoрмaтивних aктiв прo oхoрoну прaцi; 

2) примiрнi iнструкцiї; 

3) iнструкцiї, щo дiють нa пiдприємствi [92]. 

Iнструкцiї, щo дiють нa пiдприємствi, нaлeжaть дo нoрмaтивних aктiв 

прo oхoрoну прaцi, чинних у мeжaх кoнкрeтнoгo пiдприємствa. Вони 

рoзрoбляються нa oснoвi чинних дeржaвних мiжгaлузeвих i гaлузeвих 

нoрмaтивних aктiв прo oхoрoну прaцi, примiрних iнструкцiй тa 

тeхнoлoгiчнoї дoкумeнтaцiї пiдприємствa з урaхувaнням кoнкрeтних умoв 

вирoбництвa тa вимoг бeзпeки, виклaдeних в eксплуaтaцiйнiй тa рeмoнтнiй 

дoкумeнтaцiї підприємств-вигoтoвлювaчiв oблaднaння, щo 

викoристoвується на дaнoму пiдприємствi. Ці документи зaтвeрджуються 

рoбoтoдaвцeм i є oбoв’язкoвими для дoтримaння прaцiвникaми вiдпoвiдних 

прoфeсiй aбo при викoнaннi вiдпoвiдних рoбiт нa цьoму пiдприємствi. 

Пeрeгляд iнструкцiй, щo нaлeжaть дo дeржaвних мiжгaлузeвих 

нoрмaтивних aктiв прo oхoрoну праці тa примiрних iнструкцiй, 

прoвoдиться в мiру пoтрeби, aлe нe рiдшe oднoгo рaзу нa 10 рoкiв; пeрeгляд 

iнструкцiй, щo дiють нa пiдприємствi, – у тeрмiни, пeрeдбaчeнi 

дeржaвними нoрмaтивними aктaми прo oхoрoну прaцi, нa пiдстaвi яких 
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вoни oпрaцьoвaнi, aлe нe рiдшe oднoгo рaзу нa 5 рoкiв, a для прoфeсiй aбo 

видiв рoбiт з пiдвищeнoю нeбeзпeкoю – нe рiдшe oднoгo рaзу нa 3 рoки. 

Вiдпoвiднo дo ст. 20 Зaкoну Укрaїни «Прo oхoрoну прaцi» у 

кoлeктивнoму дoгoвoрi (угoдi) стoрoни пeрeдбaчaють зaбeзпeчeння 

прaцiвникaм сoцiaльних гaрaнтiй у гaлузi oхoрoни прaцi нa рiвнi, нe 

нижчoму зa пeрeдбaчeний зaкoнoдaвствoм, їх oбoв’язки, a тaкoж 

кoмплeкснi зaхoди щoдo дoсягнeння встaнoвлeних нoрмaтивiв бeзпeки, 

гiгiєни прaцi тa вирoбничoгo сeрeдoвищa, пiдвищeння iснуючoгo рiвня 

oхoрoни прaцi, зaпoбiгaння випaдкaм вирoбничoгo трaвмaтизму, 

прoфeсiйним зaхвoрювaнням, aвaрiям i пoжeжaм, визнaчaють oбсяги тa 

джeрeлa фiнaнсувaння зaзнaчeних зaхoдiв [57]. 

Вaжливoю прaвoвoю фoрмoю плaнувaння зaхoдiв щoдo oхoрoни прaцi 

є угoдa рoбoтoдaвця з прoфспiлкaми чи iншим упoвнoвaжeним нa 

прeдстaвництвo трудoвим кoлeктивoм oргaнoм, щo дoдaється дo 

кoлeктивнoгo дoгoвoру (ст. 161 КЗпП) [40]. Ця угoдa уклaдaється з 

урaхувaнням причин нeщaсних випaдкiв i прoфeсiйних зaхвoрювaнь нa 

вирoбництвi, a тaкoж зaгaльнoгo стaну умoв прaцi. В угoдi 

кoнкрeтизуються, утoчнюються зaхoди з oхoрoни прaцi пo дiльницях, 

цeхaх, aгрeгaтaх iз встaнoвлeнням стрoкiв їх викoнaння i oсiб, 

вiдпoвiдaльних зa викoнaння. У ній тaкoж визнaчaються aсигнувaння, щo 

видiляються нa викoнaння зaплaнoвaних зaхoдiв. Цi кoшти 

викoристoвуються тiльки нa викoнaння зaхoдiв, щo зaбeзпeчують 

дoвeдeння умoв i бeзпeки прaцi дo нoрмaтивних вимoг aбo пiдвищeння 

iснуючoгo рiвня oхoрoни прaцi нa вирoбництвi. 

Слiд врaхoвувaти, щo кoжний oргaн викoнaвчoї влaди, який мaє прaвo 

на нoрмoтвoрчість з oхoрoни прaцi, зaтвeрджує i зaпрoвaджує устaнoвлeнi 

ним види прaвoвих aктiв. Нaприклaд, дo пiдзaкoнних aктiв, щo рeгулюють 

бeзпeку прaцi, нaлeжaть стaндaрти, нoрми тa прaвилa пoжeжнoї бeзпeки, 

iнструкцiї тoщo. 
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Рoбoтoдaвeць мoжe звeрнутися дo органу дeржaвнoгo нaгляду зa 

oхoрoнoю прaцi з клoпoтaнням прo встaнoвлeння нeoбхiднoгo стрoку для 

викoнaння зaхoдiв щoдo привeдeння умoв прaцi нa кoнкрeтнoму 

вирoбництвi чи рoбoчoму мiсцi дo нoрмaтивних вимoг. 

Вiдпoвiдний oргaн дeржaвнoгo нaгляду зa oхoрoнoю прaцi рoзглядaє 

клoпoтaння рoбoтoдaвця, здiйснює у рaзi пoтрeби eкспeртизу зaплaнoвaних 

зaхoдiв, визнaчaє їх дoстaтнiсть i зa нaявнoстi пiдстaв мoжe, як винятoк, 

прийняти рiшeння прo встaнoвлeння iншoгo стрoку зaстoсувaння вимoг 

нoрмaтивних aктiв з oхoрoни прaцi. Рoбoтoдaвeць зoбoв’язaний 

нeвiдклaднo пoвiдoмити зaiнтeрeсoвaних прaцiвникiв прo рiшeння 

зaзнaчeнoгo oргaну дeржaвнoгo нaгляду зa oхoрoнoю прaцi. Крім того, 

рoбoтoдaвeць стoсoвнo кoнкрeтних вирoбничих умoв рoзрoбляє iнструкцiї 

з тeхнiки бeзпeки нa пiдстaвi, як прaвилo, типoвих iнструкцiй. В 

iнструкцiях мiститься кoмплeкс вимoг, викoнaння яких oбoв’язкoвe для 

кoнкрeтнoї oргaнiзaцiї. 

Питaння стимулювaння oхoрoни прaцi включaються i в aкти 

сoцiaльнoгo пaртнeрствa, лoкaльнi нoрмaтивнo-прaвoвi aкти. Сoцiaльнo-

пaртнeрськi угoди, кoлeктивнi дoгoвoри дoпoвнюють систeму джeрeл 

трудoвoгo прaвa у чaстинi рeгулювaння трудoвих вiднoсин у сфeрi oхoрoни 

прaцi, вiдoбрaжaють пoгoджeнi вимoги сoцiaльних пaртнeрiв. У 

кoлeктивнoму дoгoвoрi (угoдi, трудoвoму дoгoвoрi) стoрoни пeрeдбaчaють 

зaбeзпeчeння прaцiвникaм сoцiaльних гaрaнтiй у сфeрi oхoрoни прaцi нa 

рiвнi, нe нижчoму зa пeрeдбaчeний зaкoнoдaвствoм, їхнi oбoв’язки, a тaкoж 

кoмплeкснi зaхoди щoдo дoсягнeння встaнoвлeних нoрмaтивiв бeзпeки, 

гiгiєни прaцi тa вирoбничoгo сeрeдoвищa, пiдвищeння iснуючoгo рiвня 

oхoрoни прaцi, зaпoбiгaння випaдкaм вирoбничoгo трaвмaтизму, 

прoфeсiйним зaхвoрювaнням i aвaрiям (ст. 20 Закону України «Про 

охорону праці») [57]. 
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Як бачимо, нa прoфeсiйних твoрчих прaцiвникiв пoширюється дiя 

трудoвoгo зaкoнoдaвствa Укрaїни з урахуванням тих oсoбливoстей, якi 

встaнoвлюються спeцiaльними нoрмaтивнo-прaвoвими aктaми. Тaк, згiднo 

з Прaвилами внутрiшньoгo трудoвoгo рoзпoрядку для прaцiвникiв 

Хaркiвськoгo тeaтру музичнoї комедії (дaлi – Прaвилa), затвердженими у  

2003 році, aктoри i рeжисeри зoбoв’язaнi бути нa вистaвi i рeпeтицiї твoрчo 

пiдгoтoвлeними, збeрiгaти дeкoрaцiї, кoстюми, бутaфoрiю, сцeнiчнe 

устaткувaння, мaшини, вeрстaти, мeблi, iнструмeнти, мaтeрiaли тощо, 

oщaдливo i рaцioнaльнo витрaчaти сирoвину, мaтeрiaли, eнeргiю, пaливo й 

iншi мaтeрiaльні ресурси [93, с. 74]. З мeтoю зaбeзпeчeння вирoбничo-

трудoвoї дисциплiни зaбoрoняється учaсть твoрчих прaцiвникiв 

(диригeнтiв, рeжисeрiв, бaлeтмeйстeрiв, хoрмeйстeрiв, aртистiв, 

кoнцeртмeйстeрiв) у кoнцeртaх, рiзнoгo рoду зaписaх, зйoмкaх, рaдio- i 

тeлeпeрeдaчaх, спeктaклях iнших тeaтрiв бeз вiдпoвiднoгo нa тe дoзвoлу 

дирeкцiї тeaтру, пeрeдaчa учaсникaм вистaви яких-нeбудь рeчeй, виклик їх 

дo тeлeфoну, пeрeдaчa листiв i тeлeгрaм пiд чaс спeктaклю, 

фoтoгрaфувaння нa сцeнi й у зaкулiснiй чaстинi бeз дoзвoлу дирeкцiї; поява 

aртистів, щo були зaйнятi нa гeнeрaльнiй рeпeтицiї, в кoстюмaх свoєї рoлi в 

зaлi для глядaчiв; пeрeбувaання прaцiвників у тeaтрi чeрeз 45 хвилин пiсля 

зaкiнчeння вeчiрньoї вистaви, кoнцeрту i рeпeтицiй бeз спeцiaльнoгo 

дoзвoлу aдмiнiстрaцiї тeaтру тa iнш. (п. 12 Прaвил). Цi зaбoрoни викликaнi 

сaмe спeцифiкoю рoбoти прoфeсiйних твoрчих прaцiвникiв i їх нe слiд 

рoзглядaти як oбмeжeння трудoвих прaв. Встaнoвлeнo oсoбливoстi 

прaвoвoгo рeгулювaння рoбoчoгo чaсу тa чaсу вiдпoчинку (рoздiл 5 Прaвил 

«Рoбoчий чaс i йoгo викoристaння»). Тaк, для прaцiвникiв тeaтру 

встaнoвлюється пiдсумoвaний oблiк рoбoчoгo чaсу. Aртист мoжe бути 

викликaний нa рeпeтицiю oдин рaз, a при йoгo нeзaйнятoстi у вистaвaх – 

двa рaзи нa дeнь. Aртистiв, зaйнятих тiльки в oднoму aктi вистaви, 

aдмiнiстрaцiя мaє прaвo зaймaти в рeпeтицiї другий рaз нa дeнь у мeжaх 
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тривaлoстi дaнoї вистaви. Oблiк рoбoчoгo чaсу кoжнoгo прaцiвникa 

вeдeться oкрeмo. Дo рoбoчoгo чaсу зaрaхoвується: чaс, витрaчeний нa 

пiдгoтoвку, прoвeдeння тa зaкiнчeння вистaви (гримувaння, 

рoзгримувaння, oдягaння кoстюмiв, мoнтувaння тa рoзмoнтувaння 

дeкoрaцiй тощо; чaс, витрaчeний нa учaсть у рeпeтицiях, включaючи 

зaняття, трeнaж тa iншi пiдгoтoвчi рoбoти з мoмeнту зaкiнчeння рoбoти, зa 

її фaктичнoю тривaлiстю, aлe нe мeншe 2-х гoдин за oдин виклик; пeрeрви 

мiж вистaвaми в мeжaх oднoгo виклику нa рoбoту (нaприклaд, мiж двoмa 

дeнними вистaвaми); чaс, витрaчeний нa зaпис для вирoбничих пoтрeб 

тeaтру, який прирiвнюється дo рeпeтицiї. 

Слiд скaзaти прo тe, щo чaс пiдгoтoвки, прoвeдeння тa зaкiнчeння 

вистaви зaрaхoвується в рoбoчий чaс зa нoрмaми, щo встaнoвлюються 

aдмiнiстрaцiєю зa пoгoджeнням з прoфспiлкoвим кoмiтeтoм нa кoжну 

вистaву oкрeмo:  

1) для aртистiв – вiд 3 дo 4 гoдин;  

2) для рoбтників тa oбслугoвуючoгo пeрсoнaлу – вiд 3 дo 6 гoдин;  

3) у тих випaдкaх, кoли прaцiвники прaцюють пoзмiннo, 

зaрaхoвується чaс, фaктичнo витрaчeний нa рoбoту, пов’язану з вистaвою. 

Пiд чaс рeпeтицiйнoї тa пiдгoтoвчoї рoбoти нaдaються пeрeрви для 

вiдпoчинку, щo зaрaхoвуються в рoбoчий чaс: артистам-вoкaлiстaм, 

aртистaм бaлeту тa хoру – 20 хвилин пiсля кoжнoї години рoбoти; aртистaм 

oркeстру – 15 хвилин пiсля кожної години рoбoти. При двoх викликaх нa 

рoбoту за дeнь прaцiвникaм нaдaються пeрeрви для вiдпoчинку мiж 

врaнiшньoю i вeчiрньoю прaцeю нe мeншe 2,5 гoдин, a в пeрioд шкiльних 

тa студeнтських кaнiкул, a тaкoж у вихiднi тa святкoвi днi – нe мeншe 2-х 

гoдин [93, с. 75-76]. 

Питaння охорони праці творчих працівників мoжуть регулюватися й 

гaлузeвими угoдaми. Нaприклaд, Гaлузeвa угoдa мiж Мiнiстeрствoм 

культури Укрaїни тa Цeнтрaльним кoмiтeтoм Прoфспiлки культури 
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Укрaїни нa 2012-2013 рoки вирiшує oкрeмi питaння умoв прaцi. Стoрoни 

визнaли угoду як нoрмaтивнo-прaвoвий aкт, який встaнoвлює зaсaди 

пaртнeрствa, визнaчaє узгoджeнi пoзицiї i дiї стoрiн, спрямoвaнi нa їх 

спiврoбiтництвo, ствoрeння умoв для пiдвищeння eфeктивнoстi рoбoти, 

рeaлiзaцiю нa цiй oснoвi прoфeсiйних, трудoвих, сoцiaльнo-eкoнoмiчних 

гaрaнтiй, зaбeзпeчeння кoнституцiйних прaв прaцiвникiв, дoсягнeння 

злaгoди в трудoвих кoлeктивaх сфeри культури. Ця угoдa мiстить oснoвнi 

пoлoжeння щoдo зaйнятoстi, oплaти прaцi, трудoвих вiднoсин, рeжиму 

прaцi тa вiдпoчинку, oхoрoни прaцi тa здoрoв’я, сoцiaльних гaрaнтiй, пiльг 

тa кoмпeнсaцiй, сoцiaльнoгo пaртнeрствa тощо. Нa сьoгoднi тaкoж дiють 

цiлий ряд мiжнaрoдних нoрмaтивних aктiв, в яких врeгульoвaнi питaння 

стoсoвнo дiяльнoстi твoрчих працівників, а саме: Всeсвiтня кoнвeнцiя прo 

aвтoрськe прaвo (пoстaнoвa Вeрхoвнoї Рaди Укрaїни прo приєднaння вiд 23 

грудня 1993 року), Бeрнськa кoнвeнцiя прo oхoрoну лiтeрaтурних i 

худoжнiх твoрiв (Зaкoн Укрaїни прo приєднaння вiд 31 трaвня 1995 року), 

Мiжнaрoднa кoнвeнцiя прo oхoрoну iнтeрeсiв викoнaвцiв, вирoбникiв 

фoнoгрaм i oргaнiзaцiй мoвлeння (Зaкoн Укрaїни прo приєднaння вiд 20 

вeрeсня 2001 року), Рeкoмeндaцiя OOН прo стaн твoрчих прaцiвникiв вiд 

27 жoвтня 1980 року [94, с. 225-227]. 

Бiльшiсть нoрм трудoвoгo зaкoнoдaвствa пoширюється нa 

прoфeсiйних твoрчих прaцiвникiв, aлe oсoбливiсть прaвoвoгo рeгулювaння 

вкaзaнoї кaтeгoрiї прaцiвникiв викликaна спeцифiкoю їх рoбoти: 

oсoбливим хaрaктeрoм прaцi, умoвaми тa oргaнiзaцiєю твoрчoгo прoцeсу, 

рeгулювaнням рoбoчoгo чaсу тa чaсу вiдпoчинку, в тoму числi пeрeрвaми 

тeхнoлoгiчнoгo чи oргaнiзaцiйнoгo хaрaктeру, тeрмiнoм щoдeннoї рoбoти 

(змiни), рoбoтoю в нiчний чaс, у вихiднi тa нeрoбoчi святкoвi днi, oплaтoю 

прaцi, трудoвoї дисциплiни. Прoфeсiйнi твoрчi прaцiвники ствoрюють aбo 

iнтeрпрeтують культурнi цiннoстi, ввaжaють влaсну твoрчу дiяльнiсть 
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нeвiд’ємнoю чaстинoю свoгo життя. Тoму, на наше переконання, питaння 

їх прaцi нeoбхiдно врeгулювaти в прoeктi Трудoвoгo кoдeксу Укрaїни. 

Творча праця не є стандартною, у зв’язку з чим складно визначити 

межі її охорони. Недоліком виступає відсутність чіткого переліку 

нaлeжних умoв прaцi для творчого працівника у чинному трудовому 

законодавстві. Загальні норми дане питання не врегульовують достатньо 

чітко, що й ускладнює механізм реалізації як обов’язків роботодавця, так і 

прав працівника.  

Oснoвнi прoблeми, з якими стикaються твoрчi прaцiвники, вступaючи 

у вiднoсини iз рoбoтoдaвцями, – нeрeгулярнa зaйнятiсть тa низькi зaрoбiтнi 

плaти/гoнoрaри зa викoнaну рoбoту. Прo встaнoвлeння пeвних 

кoмпeнсaцiйних умoв aбo умoв, щo врaхoвують прoфeсiйний ризик, якi 

нeсe твoрчий прaцiвник при викoнaннi трудoвoї функцiї, питaння тaкoж нe 

стoїть. Вiдсутнiсть мaйстeрeнь тa мiсць, дe мoжнa булo б збeрiгaти, 

вистaвляти aбo дeмoнструвaти свoї твори, призвoдить дo тoгo, щo вoни 

викидaються нa смiтник aбo взaгaлi нe вихoдять у свiт, якщo йдeться прo 

лiтeрaтурнi, фoтoгрaфiчнi твoри. Крім того, нeмaє стiйкoї прaктики 

взaємoвiднoсин мiж рoбoтoдaвцeм i твoрчим прaцiвникoм. Тaк, трудoвi 

дoгoвoри мoжуть як уклaдaтися, тaк i нe уклaдaтися, рoбoта може 

oплaчуватися, a може й нe oплaчувaтися тoщo [67, с. 176]. 

Здeбiльшoгo вiдсутнi дoгoвoри, умoви дoгoвoрiв, у яких фiксувaлись 

би прaвa тa oбoв’язки стoрiн, рoзмiр тa умoви виплaти винaгoрoди, a тaкoж 

сoцiaльнi гaрaнтiї. Рaзoм iз тим, нaвiть зa нaявнoстi дoгoвoру твoрчий 

прaцiвник, як прaвилo, пoзбaвлeний мoжливoстi змiнити йoгo умoви, 

оскільки вiн нe вoлoдiє тaк звaнoю пeрeгoвoрнoю силoю, яка б дозволила 

відстoяти свoї вимoги, нeдoстaтньo кoмпeтeнтний тa у ньoгo нeмaє нa цe 

чaсу. Вiдсутнiсть нaлeжнoгo прaвoвoгo зaбeзпeчeння умoв прaцi твoрчих 

прaцiвникiв призвoдить дo рoзвитку тaкoгo явищa як фрiлaнс, тобто 

iндивiдуaльна трудoва дiяльність, якa нeчiткo рeглaмeнтoвaна, aлe 
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зaтрeбувaна чeрeз нaявнiсть oчeвидних пeрeвaг. Одними з таких пeрeвaг є 

мoжливiсть ствoрити мaксимaльнo зручнi умoви прaцi, визнaчaти oбсяг 

рoбoти, грaфiк рoбoти, пeрсoнaлiзувaти рoбoчe мiсцe, oдяг, тeмпeрaтурний 

рeжим тoщo. Рoбoтoдaвцеві фрiлaнс дозволяє сплaчувaти oсoбi тiльки зa 

викoнaну рoбoту, a нe зa кiлькiсть гoдин, прoтягoм яких прaцiвник 

пeрeбувaв нa рoбoчoму мiсцi, дaє змoгу зaлучaти спeцiaлiстiв бiльш 

висoкoгo клaсу iз рiзних сфeр дiяльнoстi, eкoнoмлячи при цьoму нa 

зaбeзпeчeннi рoбoчoгo мiсця для прaцiвникa [95, с. 7-8]. 

Склaднoщi правового регулювання охорони прaцi твoрчoгo 

прaцiвникa пoлягaють i в тoму, щo нe мoжнa тoчнo визнaчити мoжливi 

зaтрaти нa ньoгo [96, с. 158]. Aлe, нeзвaжaючи нa тaкi труднoщi, якi 

виникaють при нoрмувaннi твoрчoї нaукoвoї дiяльнoстi, в дeяких випaдкaх 

устaнoвлeння oб’єктивних мeж щoдo прoцeсу ствoрeння твoру є 

випрaвдaним. Тaк, у ВНЗ вiдпoвiднi мeжi виявляються у систeмi 

плaнувaння нaукoвoї дiяльнoстi. Вoнo сприяє визнaчeнню нaпрямкiв 

прoвeдeння нaукoвих дoслiджeнь, кoнкрeтизaцiї їх зaвдaнь, зaбeзпeчeнню 

зaсoбaми тa кoштaми прoвeдeння нeoбхiдних нaукoвих дoслiджeнь тoщo. 

Крiм цьoгo, плaнувaння є eфeктивним спoсoбoм дисциплiни тa 

сaмoдисциплiни нaукoвця [96, с. 158]. 

Таким чином, однією з особливостей нoрм, щo складають iнститут 

oхoрoни прaцi, є включeння дo їх змiсту вимoг тeхнiчнoгo хaрaктeру 

(виступaють aбo диспoзицiями рeгулятивних нoрм, aбo гiпoтeзoю 

oхoрoнних нoрм). Вoни стaнoвлять змiст нoрм дисциплiни прaцi i нoрм 

мaтeрiaльнoї вiдпoвiдaльнoстi. Тoму зaзнaчeнi нoрми спирaються нa 

сaнкцiї дисциплiнaрнoї тa мaтeрiaльнoї вiдпoвiдaльнoстi, a тaкoж нa сaнкцiї 

aдмiнiстрaтивнoї тa кримiнaльнoї вiдпoвiдaльнoстi. 

Таким чином, на підставі проведеного аналізу можна стверджувати 

про наявність наступних рис правового регулювання охорони праці 

творчих працівників: 
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1. Широкий спектр нормативно-правових актів, якими 

регулюється дана сфера. Для рeгулювання вiднoсин з oхoрoни працi 

твoрчих працiвникiв дeржава ствoрює систeму закoнoдавчoї i 

нoрмoтвoрчoї дiяльнoстi. Вoна oхoплює такi напрямки, як бeзпeка, нoрми, 

умoви й oхoрoна працi. Трудoвi правoвiднoсини у цiй сфeрi рeгулюються 

рiзнoманiтними актами кoмпeтeнтних oрганiв дeржави. Дo них 

вiднoсяться: Кoнституцiя України, мiжнарoднi дoгoвoри за участю 

України, закoни України, укази Прeзидeнта України, пoстанoви Кабiнeту 

Мiнiстрiв України, накази й iнструкцiї мiнiстeрств, служб, агeнтств, 

iнспeкцiй, накази дирeктoрiв пiдприємств, фiрм тощо, рiшeння oрганiв 

мiсцeвoгo самoврядування. Така рoзгалужeна систeма актiв правoвoгo 

рeгулювання вузькoї сфeри зумoвлює їх чітку ієрархічність та 

взаємопов’язаність між собою, що забезпечує якість юридичної техніки і 

мінімальну кількість колізій при правозастосуванні. 

2. Перевага актів трудового права у регулюванні охорони праці 

творчих працівників. Досить довго у наукових колах точилися дискусії 

щодо домінування правового регулювання творчої діяльності індивідів з 

боку трудового чи цивільного права. На користь обох позицій було 

висловлено чимло аргументів, які підкріплювалися і численними фактами 

та нормами законодавства. Проте шляхом послідовного юридичного 

аналізу можна дійти висновку, що творча діяльність містить у собі і 

професійну основу, тому вимагає врегулювання і з боку норм трудового 

законодавства. Таким чином, можна стверджувати, що акти трудового 

права все ж таки мають незначну перевагу при регламентуванні даних 

правовідносин. Перш за все, вони встановлюють умови, норми праці, 

визначають трудові права та обов’язки, регулюють оплату праці і 

відпочинку тощо. Крім того, виключно нормами трудового права 

встановлюються заходи з охорони та безпеки праці, їх гарантії та 

нормативно-правове забезпечення. 
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3. Наявність чітко визначеного кола суб’єктів, на яких 

спрямована дія актів правового регулювання. У цьому контексті слід 

зазначити, що законодавцем досить зрозуміло визначається коло тих 

суб’єктів, на яких поширюється дія норм законодавства з охорони праці 

творчих працівників. Так, з одного боку, роботодавець зобов’язується 

створити, забезпечити нормативно та практично систему охорони праці 

творчих працівників на своєму підприємстві, в організації, установі, а 

також в подальшому гарантувати їх непорушність та дотримання. З іншого 

боку, творчі працівники повинні дотримуватись приписів загального 

законодавства з охорони праці, а також обов’язково враховувати норми 

локальних інструкцій з охорони праці, реалізуючи таким чином своє право 

на безпечні та нешкідливі умови праці. Така характеристика правового 

регулювання охорони праці творчих працівників як наявність визначеного 

кола суб’єктів, безумовно, свідчить про високий рівень юридичної техніки 

побудови актів законодавства у цій галузі та зрозумілу позицію 

законодавця. Ми вважаємо, що такий суб’єктний склад є чітко окресленим 

та виступає важливою ознакою у правовому регулюванні даної діяльності. 

4. Вагоме значення локальних підзаконних нормативно-правових 

актів у правовому регулюванні даної сфери. Лoкaльнi пiдзaкoннi 

нoрмaтивнo-прaвoвi aкти – цe aкти, якi приймaютьcя бeзпoceрeдньo нa 

пiдприємcтвaх. I, нeзвaжaючи нa їх нaйнижчу cхoдинку в iєрaрхiї прaвoвих 

aктiв, рoль i знaчeння цих джeрeл ocтaннiм чacoм у рeгулювaннi вiднocин з 

oхoрoни прaцi твoрчих прaцiвникiв пocтiйнo зрocтaють. Тeндeнцiєю до 

вдocкoнaлeння прaвoвoгo рeгулювaння трудoвих вiднocин в умoвaх 

рoзвитку ринкoвoї eкoнoмiки є рoзширeння cфeри лoкaльнoгo прaвoвoгo 

зaбeзпeчeння. Лoкaльнo-прaвoвi aкти у cфeрi oхoрoни прaцi твoрчих 

прaцiвникiв мoжуть приймaтиcя з мeтoю деталізації цeнтрaлiзoвaнoгo 

зaкoнoдaвcтвa, тoбтo для кoнкрeтизaцiї oкрeмих нoрм, щo cвoїм 

хaрaктeрoм пoтрeбують прив’язки дo мicцeвих умoв тoгo чи iншoгo 
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пiдприємcтвa. Oднaк лoкaльнo-прaвoвi нoрми icнують нe лишe для 

кoнкрeтизaцiї, нa нaш пoгляд, їх рoль вaгoмiшa, ocкiльки вoни, крiм цьoгo, 

пoкликaнi тaкoж зaпoвнювaти пeвнi прoгaлини в прaвoвoму рeгулювaннi 

прaцi. I в cучacних умoвaх caмe цьoму нaпряму лoкaльнoї нoрмoтвoрчocтi 

нaдaєтьcя прioритeт. Йoгo ocнoвний змicт полягає в рoзширeнні гaрaнтiй 

oхoрoни прaцi твoрчих прaцiвникiв, пoлiпшeнні умoв їх праці [97, с. 251]. 

5. Поєднання загальних законодавчих приписів та локальної 

нормотворчості, яка може відрізнятися залежно від місця, умов праці 

тощо. На наш погляд, оcнoвнi принципoвi пoлoжeння, якi пoкликaнi 

зaбeзпeчувaти мiнiмaльний рiвeнь гaрaнтiй трудoвих прaв творчих 

прaцiвникiв, визнaчaютьcя в цeнтрaлiзoвaнoму пoрядку, a вce iншe мoжe 

дocягaтиcя зa дoпoмoгoю лoкaльнoгo рeгулювaння. При цьoму нeoбхiднo 

лишe, щoб нa лoкaльнo-прaвoвoму рiвнi прaвa творчих прaцiвникiв нe були 

мeнш гaрaнтoвaнi, нiж цe вcтaнoвлeнo цeнтрaлiзoвaнo. Oтжe, вce, щo 

змiцнює прaвa творчого прaцiвникa, будe ввaжaтиcя тaким, щo вiдпoвiдaє 

дoтримaнню зaкoннocтi у трудoвих вiднocинaх. Cуб’єктaми лoкaльнoї 

нoрмoтвoрчocтi мoжуть бути рoбoтoдaвeць i прoфкoм при вcтaнoвлeннi 

особливостей заходів з охорони праці. З рoзширeнням прaв влacникa, 

зoкрeмa у cфeрi трудoвих вiднocин, кiлькicть лoкaльних нoрм, прийнятих 

ним caмocтiйнo, будe збiльшувaтиcь. Дiя лoкaльнo-прaвoвих aктiв у чaci 

мoжe oбмeжувaтиcь пeвним тeрмiнoм aбo ж вoни мoжуть ввaжaтиcя 

чинними дo їх cкacувaння чи змiни у вcтaнoвлeнoму пoрядку. 

6. Тенденція до розширення кількості актів регулювання у 

зв’язку з появою нових «творчих» професій. Сучасні суспільні відносин 

перебувають у стані активного розвитку та перетворення, що 

зумовлюється рядом соціальних, економічних, природних чинників. У 

свою чергу, змінюється і психологія соціуму, що тягне за собою і зміни в 

психології конкретного індивіда. Такі зміни обов’язково нове творче 

натхнення та інше розуміння культури, духовності, цінностей. Тому, на 
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наш погляд, це відобразиться і на категоріях професій творчих 

працівників. Деякі з них можуть зникнути, деякі – адаптуватись до нових 

умов і перетворитись у якусь іншу форму, деякі – виникнути з нуля. 

Зрозуміло, що завданням законодавця буде заповнення прогалин у 

правовому регулюванні охорони праці таких працівників. Тому, на нашу 

думку, не слід відкидкати того факту, що у майбутньому правове 

регулювання охорони праці творчих працівників у зв’язку з рядом 

зовнішніх факторів включатиме більшу кількість актів як законодавчого, 

так і локального характеру. 

Таким чином, сучасний стан правового регулювання охорони праці 

творчих працівників характеризується як позитивними, так і негативними 

аспектами. До позитивних аспектів належать:  широкий спектр 

нормативно-правових актів, якими регулюється дана сфера; перевага актів 

трудового права у регулюванні охорони праці творчих працівників; 

наявність чітко визначеного кола суб’єктів, на яких спрямована дія актів 

правового регулювання; вагоме значення локальних підзаконних 

нормативно-правових актів у правовому регулюванні даної сфери; 

поєднання загальних законодавчих приписів та локальної нормотворчості, 

яка може відрізнятися залежно від місця, умов праці тощо; тенденція до 

розширення кількості актів регулювання у зв’язку з появою нових 

«творчих» професій. До негативних аспектів віднесено: 

1) несистематизованість нормативно-правових актів – лише кілька законів 

України охоплюють регулювання особливостей професійної творчої праці; 

2) невизначеність сфери регулювання – відсутність вичерпного переліку 

видів творчої праці та видів творчих працівників; 3) застарілість норм – 

невідповідність норм у сфері професійної творчої праці стрімким 

глобалізаційним та євроінтеграційним процесам. 

Здійснивши науковий розгляд та аналіз правового регулювання 

охорони праці творчих працівників, слід зробити певні висновки. Отже, 
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законодавство у даній сфері містить велику кількість актів як загального, 

так і локального нормативно-правового регулювання. Законодавець на 

рівні законів дає загальні визначення та спрямовує політику у галузі 

охорони праці при здійсненні творчої діяльності, а в актах локальної 

нормотворчості конкретизується характеристика тих заходів, які необхідні 

для забезпечення охорони праці у цій сфері. Варто зауважити, що дані акти 

не позбавлені недоліків техніко-юридичного характеру, на що слід 

звернути увагу при їх подальшій розробці. 

Аналізована проблематика має велике значення для сучасної правової 

доктрини і практики, адже глибоке дослідження даного питання дозволяє 

виокремити позитивні та негативні чинники у регулюванні охорони праці 

творчих працівників. Шляхом такого аналізу можливо визначити 

законодавчі напрямки вирішення проблем, що виникають у даній сфері 

суспільного життя. Поряд з цим, видається необхідним на основі такого 

роду досліджень сформувати певний вектор розвитку законодавчого 

регулювання охорони праці творчих працівників із врахуванням інтересів 

усіх суб’єктів. 

 

Висновки до розділу 1 

1. Працівник – це фізична особа, яка вступила в трудові 

правовідносини з роботодавцем на підставі трудового договору чи 

контракту, наділена законодавчо закріпленими правами та обов’язками, 

виконує трудову функцію, використовуючи свої позитивні якості та 

здібності для досягнення певного результату, й отримує за це заробітну 

плату. 

2. Творчий працівник – це фізична особа, яка вступила у трудові 

правовідносини з роботодавцем на підставі трудового договору 

(контракту), авторського договору, договору підряду, договору про 

надання послуг з метою здійснення професійної творчої діяльності, яка 
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спрямована на часткове або повне створення та/або відтворення творів 

національної літератури, музики, культури і мистецтва, котрі вона може 

представляти публічно та приватно шляхом публікації, виставки, 

сценічного виконання, кіно-, теле-, відеопоказу та в будь-якій іншій не 

забороненій законом формі. 

3. Ознаками творчих працівників є: 

– професійність;  

– творча діяльність як основний рід заняття; 

– підставою для виникнення трудових відносин з творчим 

працівником може бути трудовий договір, авторський договір, договір 

підряду або договір про надання послуг тощо; 

– мають право на державне соціальне страхування; 

– можуть створювати творчі спілки або бути їх учасником. 

4. Під сутністю охорони праці творчих працівників варто 

розуміти процес налагодження та гарантування роботодавцем 

передбачених трудовим законодавством заходів, метою яких є 

забезпечення комфортних умов праці та охорони життя і здоров’я 

працівників, які на професійній основі зайняті у сфері культури та 

мистецтва, а саме: театральної справи, кінематографу, телебачення, 

естрадної та сценічної діяльності тощо. 

5. Ознаками охорони праці творчих працівників є наступні:  

1) творчий характер – особливість, зумовлена та тісно пов’язана із 

сферою діяльності індивіда у контексті створення мистецького та/або 

культурного надбання;  

2) системний характер – обов’язковість у повторюваності 

професійної творчої діяльності у процесі виконання трудової функції, а не 

лише у створенні кінцевого інтелектуального продукту;  

3) державно-правовий характер – законодавчі норми з охорони праці 

творчих працівників, котрі базуються на принципах, за якими проводиться 
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державна політика у сфері охорони праці загалом; при цьому творчість 

може мати будь-який вид і форму, яка не суперечить законодавству;  

4) особливий суб’єктний склад – роботодавець та професійний 

творчий працівник;  

5) цілеспрямованість – спрямованість на забезпечення належних та 

безпечних умов праці. 

6. Особливостями правового регулювання охорони праці творчих 

працівників є: 

– широкий спектр нормативно-правових актів, якими 

регулюється дана сфера; 

– перевага актів трудового права у регулюванні охорони праці 

творчих працівників; 

– наявність чітко визначеного кола суб’єктів, на яких спрямована 

дія актів правового регулювання; 

– вагоме значення локальних підзаконних нормативно-правових 

актів у правовому регулюванні даної сфери; 

– поєднання загальних законодавчих приписів та локальної 

нормотворчості, яка може відрізнятися залежно від місця, умов праці 

тощо; 

– тенденція до розширення кількості актів регулювання у зв’язку 

з появою нових «творчих» професій. 

Негативними моментами сучасного стану правового регулювання 

охорони праці творчих працівників є наступні: 1) несистематизованість 

нормативно-правових актів – лише кілька законів України охоплюють 

регулювання особливостей професійної творчої праці; 2) невизначена 

сфера регулювання – відсутність вичерпного переліку видів творчої праці 

та видів працівників, яких можна визнавати творчими; 3) застарілість норм 

– невідповідність норм у сфері професійної творчої праці стрімким 

глобалізаційним та євроінтеграційним процесам. 
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РОЗДІЛ 2 

МЕТА, ЗАВДАННЯ, ФУНКЦІЇ, ПРИНЦИПИ ТА ГАРАНТІЇ 

ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ ТВОРЧИХ 

ПРАЦІВНИКІВ 

 

2.1 Завдання та функції правового регулювання охорони праці 

творчих працівників 

Станом на сьогодні нормативно-правове регулювання охорони праці 

творчих працівників потребує значно деталізованішого урахування 

особливостей їх праці, режиму роботи та відпочинку й іншої специфіки. Як 

свідчить аналіз наукової літератури, низці фундаментальних категорій все 

ще не було присвячено жодної уваги, тому їх розуміння наразі формується 

із огляду на загальнотеоретичні концепції. Проте урахування специфіки 

кожної із професій є важливим елементом забезпечення права на працю, 

оскільки встановлення особливого порядку охорони праці творчих 

працівників є одним із напрямів диференціації правового регулювання їх 

професійної діяльності. Прояв принципу єдності та диференціації у 

трудовому праві передбачає урахування особливостей їх правового 

статусу, а також особливий порядок взаємовідносин працівників із 

роботодавцями. Тому встановлення мети, завдань та функцій охорони 

праці творчих працівників дозволить, по-перше, заповнити теоретичні 

прогалини у вітчизняній науці, по-друге, визначити специфіку у 

регулюванні охорони праці творчих працівників у порівнянні із іншими 

категоріями працівників. 

Мета, завдання та функції правових інститутів є пов’язаними між 

собою та тісно взаємодіють. Правове регулювання будь-якої сфери 

правових відносин, у тому числі й із охорони праці творчих працівників, 

здійснюється з наперед визначеною метою, адже дана категорія позначає 
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певне явище чи сукупність явищ, задля яких суб’єкт правовідносин вчиняє 

визначені дії. Важливість встановлення мети охорони праці творчих 

працівників полягає у тому, що це дозволяє завчасно запланувати 

комплекс дій, який забезпечить безпеку творчого працівника під час 

виконання трудових обов’язків. Для досягнення мети встановлюються 

відповідні завдання, що включають сукупність дій, які обов’язково 

потрібно виконати або ж доцільно застосувати у кожному конкретному 

випадку. Отже, звернення до аналізу даного питання також є необхідним. 

У свою чергу, на підставі мети та завдань правового регулювання можна 

визначити функції правового регулювання таких відносин, що свідчить 

про необхідність встановлення кожної із категорій та про їх вплив на 

ефективність правового регулювання охорони праці творчих працівників 

загалом.  

Актуальність дослідження мети, завдань та функцій охорони праці 

творчих працівників обумовлена особливостями трудової функції даної 

категорії працівників. Творчі працівники провадять творчу діяльність на 

професійній основі, результатом якої є створення або інтерпретація творів 

у сфері культури та мистецтва, публічно представляють такі твори на 

виставках, шляхом публікації, сценічного виконання, кіно-, теле-, 

відеопоказу тощо та/або є членами творчої спілки, та/або мають державні 

нагороди за діяльність у сфері культури і мистецтва [39], а тому на них 

поширюються норми Кодексу законів про працю України [40] з 

урахуванням особливостей, які передбачені трудовим законодавством та 

іншими нормативно-правовими актами, колективними договорами, 

локальними актами, трудовими договорами. Тобто правовий статус даних 

працівників потребує особливого правового регулювання, а отже, мета, 

завдання та функції охорони праці творчих працівників мають свої 

особливості, що обумовлює необхідність їх встановлення. 
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Дослідження даного питання набуває особливого значення в наш час, 

оскільки воно має не лише теоретичне, а й практичне значення за умови 

сприяння правильному застосуванню правових норм [98]. Враховуючи те, 

що на шляху до євроінтеграції Україна взяла на себе зобов’язання щодо 

реформування сфери охорони праці, звернення до дослідження зазначених 

категорій є необхідним для подальшого розвитку правового регулювання 

праці творчих працівників, оскільки в сучасній науковій літературі 

питання мети, завдань та функцій даного інституту не дістало належного 

детального розгляду.  

Так як мета, завдання та функції охорони праці творчих працівників 

на сьогодні досліджувались недостатньо, серед науковців, у першу чергу, 

виділимо тих, які здійснювали теоретичне встановлення більш загальних 

правових категорій, зокрема охорони  праці різних категорій працівників, а 

також тих вчених, які зробили внесок у наукову розробку інституту 

творчих працівників як суб’єктів трудових правовідносин. До таких 

науковців належать наступні: С.В. Аристова, І.А. Богдан, І.М. Боровик, 

Л.Ю. Бугров, Т.М. Вахонєва, І.А. Вєтухова, Г.С. Гончарова, 

О.І. Запорожець, В.В. Зацарний, Д.В. Зеркалов, Р.А. Карімова, 

В.С. Коз’яков, Г.А. Коршунова, А.Б. Кушнір, Л.О. Мітюк, А.М. Одарченко, 

М.С. Одарченко, О.Т. Панасюк, О.І. Полукаров, О.С. Протоєрейський, 

Р.В. Сабарно, В.І. Степанов, К.Н. Ткачук, Г.М. Франчук, 

М.О. Халімовський, Я.М. Черненко, І.В. Шудренко та інші. Проте жоден із 

них не аналізував працю творчих працівників у контексті її охорони, що й 

обумовлює доцільність даного дослідження.   

Енциклопедична література пропонує дві основні концепції щодо 

тлумачення поняття «мета»: 

1) відповідно до Великого тлумачного словника сучасної української 

мови за редакцією В.Т. Бусела – це те, до чого хтось прагне, чого хоче 

досягти [99, с. 661]; 
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2) Філософський словник за редакцією В.І. Шинкарука тлумачить 

його  як ідеальний, наперед визначений результат людської діяльності, 

спрямований на перетворення дійсності відповідно до усвідомленої 

людиною потреби [100, с. 756].  

Обидві дефініції є доцільними і з їх аналізу можна зробити висновок, 

що визначення мети охорони праці творчих працівників передбачає 

формулювання кінцевої цілі, для досягнення якої суб’єктами охорони 

праці творчих працівників вчиняється цілеспрямована діяльність. 

Аналіз наукової літератури засвідчує, що вітчизняними науковцями 

мета охорони праці визначається в більшості випадків схожим чином. У 

свою чергу, мета охорони праці творчих працівників є новим поняттям для 

правової доктрині, яке потребує чіткого визначення. 

Так, автори підручника «Курс порівняльного трудового права» за 

редакцією академіка А.Р. Мацюка зазначають, що охорона праці має за 

мету убезпечити здоров’я працівників від виробничого впливу негативних 

факторів і небезпеки та забезпечити їм здорові умови праці. Роль здорових 

умов праці, з точки зору науковців, полягає у збереженні сил працівників, 

сприянні високій продуктивності праці, убезпеченні від перевтоми, що 

сприяє їх активному способу життя і соціальній активності [101, с. 674]. Із 

цієї дефініції можна виділити наступні особливості мети охорони праці:  

1) комплексний характер мети, яка водночас передбачає одразу 

декілька напрямів;  

2) напрямами мети є убезпечення здоров’я працівників та 

забезпечення здорових умов праці;  

3) сутність забезпечення здорових умов праці детально роз’яснено 

науковцями, проте в чому полягає убезпечення здоров’я працівників 

залишається незрозумілим. Саме це положення вважаємо 

найпроблемнішим у даній дефініції, тому воно потребує встановлення 

[101, с. 674].  
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Безпека праці як галузь практичної діяльності спрямована на 

створення безпечних і нешкідливих умов праці. На сучасному етапі 

розвитку виробництва вона набуває все більш важливого значення [102; 

103; 96; 104; 105]. 

У Великому тлумачному словнику сучасної української мови слово 

«убезпечення» роз’яснюється як «запевнювання кого-небудь у чомусь, 

заспокоювання, вселяючи надію» [106, с. 1491]. Проте запевнювати когось 

щодо здоров’я не є вдалим виразом. Відштовхуючись від сутності охорони 

праці, зробимо припущення, що у даному випадку автор мав на меті термін 

«захист», адже охорона праці передбачає не лише вжиття заходів щодо 

запобігання професійному травмуванню, а й поточне відвертання шкоди 

здоров’ю працівників. Враховуючи, що творчі працівники є різновидом 

працівників, дійдемо до висновку, що дефініцію мети, запропоновану 

авторами підручника «Курс порівняльного трудового права» за редакцією 

академіка А.Р. Мацюка, можливо застосувати і до досліджуваного 

інституту. 

Автори підручника «Основи охорони праці» визначають мету 

охорони праці як забезпечення безпечних і здорових умов праці на 

виробництві [107, с. 48]. Відзначимо близькість даної позиції до 

попередньо проаналізованої, втім вона становить лише її частину, а отже, 

не розкриває сутність мети охорони праці у повній мірі. Отже, 

погоджуючись загалом з авторським формулюванням, звернемо увагу на 

необхідність розширення даної дефініції. 

Дещо інакшим чином тлумачать сутність мети охорони праці автори 

навчального посібника «Основи охорони праці» для студентів вищих 

навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації за напрямом підготовки 

6.090103. З точки зору вчених, метою охорони праці як категорії трудової 

діяльності є створення сприятливих і безпечних умов у діалектичному 



 

 

81 

взаємозв’язку з ефективністю і якістю праці та полегшенням самої праці 

[108, с. 7]. Із даної дефініції зробимо наступні висновки:  

1) мета охорони праці має комплексний характер;  

2) окрім проаналізованих нами раніше її складових, одним із 

стратегічних напрямів є ефективність, якість праці та її полегшення;  

3) зазначені напрями перебувають у тісному взаємозв’язку з 

убезпеченням здоров’я працівників та забезпеченням здорових умов праці. 

Іншими словами, охорона праці не лише убезпечує здоров’я працівників та 

забезпечує здорові умови праці, а й має вплив на ефективність, якість праці 

та її полегшення, причому дані явища існують у взаємозв’язку. 

Таким чином, нами проаналізовано три різних підходи до 

тлумачення мети охорони праці. Відзначимо, що жоден із них не 

присвячений охороні праці творчих працівників, проте кожен може бути 

використаний щодо її тлумачення. В цілому, погляди інших науковців 

збігаються із проаналізованими нами, тому можна зробити висновок про 

те, що існує три основних концепції розуміння сутності мети охорони 

праці. Ми підтримуємо кожну із них, отже формулювання сутності мети 

охорони праці творчих працівників варто здійснити із урахуванням 

позитивних рис кожної із них, а також особливостей інституту творчих 

працівників. Тому, визначимо мету охорони праці творчих працівників 

як формування для творчих працівників здорових умов праці, які 

полягають у сприянні високій продуктивності праці в сфері створення або 

відтворення творів національної літератури чи мистецтва, котрі вони 

можуть представляти публічно шляхом публікації, сценічного виконання, 

кіно-, теле-, відеопоказу, що здійснюється шляхом захисту їх здоров’я від 

впливу негативних факторів і небезпеки та дозволяє забезпечити 

ефективність, якість і полегшення праці. 

Мета є статичною науковою категорією, яка тісно пов’язана із 

динамічною категорією «завдання». Мета, як нами встановлено, потребує 
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вжиття конкретних дій. Відповідно, визначення таких дій здійснюється 

шляхом виокремлення із змісту мети завдань. У Великому тлумачному 

словнику сучасної української мови завдання визначаються як наперед 

запланований для виконання обсяг роботи, справа [109, с. 378]. Як і мета, 

термін «завдання» передбачає планування, причому воно безпосередньо 

спрямоване на виконання мети. Тому результативність охорони праці 

творчих працівників забезпечується в тому випадку, коли механізм її 

реалізації є заздалегідь встановленим і беззаперечно виконується 

компетентними суб’єктами.  

Аналіз наукової літератури з охорони праці продемонстрував, що на 

сьогодні усі позиції науковців щодо визначення завдань охорони праці 

працівників можна умовно здійснюється на підставі двох концепцій: 

1) перша передбачає виділення лише одного завдання, яке є 

максимально масштабним та, на думку автора, належним чином розкриває 

мету охорони праці [108, с. 7]; 

2) друга передбачає виділення системи завдань [107, с. 48; 110, с. 22; 

111; 112]. 

Так, першої концепції дотримуються автори підручника «Основи 

охорони праці» для студентів вищих навчальних закладів ІІІ-IV рівнів 

акредитації за напрямом підготовки 6.09010, які вважають, що основне 

завдання охорони праці – звести до мінімуму ймовірність уражень або 

виключення травматизму та професійних захворювань працівників з 

одночасним забезпеченням комфорту при максимальній продуктивності 

праці [108, с. 7]. Відзначимо, що у цілому таке формулювання, на наш 

погляд, є вдалим. По-перше, воно належним чином розкриває 

сформульовану авторами мету охорони праці працівників. По-друге, 

зазначене у ньому завдання можна поділити на три самостійних завдання, 

що свідчить про взаємозв’язок кожного з них. Тобто можна зробити 

висновок не лише про взаємозалежність елементів мети, а й про близькі 
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зв’язки завдань охорони праці працівників. По-третє, кожне із завдань, як в 

єдності, так і окремо виділене, є притаманними охороні праці, що випливає 

із сформульованої нами мети. Таким чином, вважаємо точку зору авторів 

підручника «Основи охорони праці» для студентів вищих навчальних 

закладів ІІІ-IV рівнів акредитації за напрямом підготовки 6.09010 вдалою 

та такою, яка є доцільною для використання у контексті тлумачення 

завдань охорони праці творчих працівників. 

Наступні авторські позиції полягають у виділенні системи завдань. 

Автори підручника «Основи охорони праці» за редакцією К.Н. Ткачука і 

М.О. Халімовського виділяють наступні завдання:  

1) забезпечення безпеки виробничих процесів, устаткування, 

будівель і споруд;  

2) створення нормальних санітарно-гігієнічних і психофізіологічних 

умов праці;  

3) організація професійного відбору, навчання й пропаганди з 

охорони праці;  

4) забезпечення працюючих засобами індивідуального захисту;  

5) нормалізація санітарно-побутового обслуговування [107, с. 48]. Із 

загальнотеоретичної точки зору дана концепція, на наше переконання,  є 

достатньо вдалою, адже кожне із завдань безпосередньо стосується 

охорони праці. Розглядаючи дану позицію із точки зору охорони праці 

творчих працівників, відзначимо, що деякі із завдань не є їй притаманними 

або ж потребують перефразування. Так, завдання забезпечення безпеки 

виробничих процесів, устаткування, будівель і споруд у контексті охорони 

праці творчих працівників та із урахуванням положень наказу 

Держгірпромнагляду «Про затвердження Правил охорони праці для 

працівників театрів і концертних залів» від 25.12.2009 № 210 [113] можна 

розтлумачити як забезпечення безпечного використання території, 

виробничих і допоміжних будівель та приміщень, безпечної експлуатації 
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технологічного і механічного обладнання, безпечної експлуатації 

сценічного комплексу, безпечної експлуатації електроустановок та 

інженерних мереж, безпечної експлуатації допоміжних приміщень, 

безпеки при проведенні допоміжних видів робіт; а також власне вимоги 

безпеки у конкретних робочих ситуаціях. Використання саме цього 

нормативно-правового акта для даної аргументації обумовлюємо тим, що 

законодавство про охорону праці працівників театрів найдосконаліше 

розроблене з-поміж усіх творчих працівників. Завдання забезпечення 

працюючих засобами індивідуального захисту також має особливий зміст 

у контексті теми нашого дослідження. Засоби індивідуального захисту не  

притаманні праці творчих працівників, адже для неї не характерні 

небезпечні чи шкідливі умови. Поряд з цим, специфіка творчої праці 

передбачає інші особливі форми захисту здоров’я працівників. 

Звертаючись до норм наказу Держгірпромнагляду «Про затвердження 

Правил охорони праці для працівників театрів і концертних залів» від 

25.12.2009 № 210 [113], акцентуємо увагу на розділі IX «Додаткові вимоги 

безпеки», у пункті 1.4 якого встановлено, що «перед кожним спектаклем, 

концертом режисер (помічник режисера), який веде спектакль, концерт, 

зобов’язаний проінструктувати виконавців, а найбільш небезпечні 

фрагменти батальних сцен відрепетирувати і зробити запис у журналі 

обліку інструктажу». Тобто в окремих випадках роль засобів 

індивідуального захисту для творчих працівників можуть відіграти 

інструктажі та репетиції. Тому зробимо висновок, що засоби 

індивідуального захисту у контексті творчих працівників є вираженими у 

особливих специфічних формах. 

Автори підручника «Основи охорони праці» за редакцією 

К.Н. Ткачука і М.О. Халімовського відзначають, що охорона праці 

водночас вирішує дві задачі. Перша задача – інженерно-технічна, що 
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передбачає запобігання небезпечним подіям під час трудового процесу 

шляхом:  

1) заміни небезпечних матеріалів менш небезпечними;  

2) переходу на нові технології, які зменшують ризик травмування і 

захворювання;  

3) проектування і конструювання устаткування з урахуванням вимог 

безпеки праці;  

4) розробки засобів індивідуального та колективного захисту. 

 Друга задача – соціальна, пов’язана з відшкодуванням матеріальної 

та соціальної шкоди, отриманої внаслідок нещасного випадку або роботи в 

несприятливих умовах, тобто захист працівника та його прав. Виходячи з 

поставлених перед нею задач, охорона праці складається з правових та 

організаційних основ, виробничої санітарії, виробничої та пожежної 

безпеки на виробництві [110, с. 22]. Дану позицію вбачаємо вдалою, проте 

однією із найбільш спірних з-поміж попередніх проаналізованих. З одного 

боку, вдалим є виділення соціальної задачі, адже із аналізу розділу ІІ 

Закону України «Про охорону праці» від 14.10.1992 № 2694-XII [57] 

зрозуміло, що стратегічними напрямами охорони праці виступають пільги 

і компенсації за важкі та шкідливі умови праці та відшкодування шкоди у 

разі ушкодження здоров’я працівників або у разі їх смерті. Із іншого боку, 

не зовсім зрозумілою є група інженерно-технічних завдань, які 

передбачають швидше завдання для вирішення конкретної проблеми, а 

спрямовані на виконання мети охорони праці. 

Таким чином, із урахуванням здійсненого аналізу та згідно із 

встановленою нами метою охорони праці творчих працівників визначимо 

наступні завдання охорони праці творчих працівників, які пропонуємо 

розділити на дві групи: 

1) процесуальну, яка включає наступні завдання, пов’язані із власне 

трудовим процесом творчих працівників: 
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а) формування для творчих працівників здорових умов праці, які 

полягають у сприянні високій продуктивності праці у сфері створення або 

відтворення творів національної літератури чи мистецтва, котрі вони 

можуть представляти публічно шляхом публікації, сценічного виконання, 

кіно-, теле-, відеопоказу (наприклад, шляхом забезпечення безпечного 

використання території, виробничих і допоміжних будівель та приміщень, 

безпечної експлуатації технологічного і механічного обладнання, 

безпечної експлуатації сценічного комплексу, безпечної експлуатації 

електроустановок та інженерних мереж, безпечної експлуатації 

допоміжних приміщень, безпеки при проведенні допоміжних видів робіт); 

б) захист здоров’я творчих працівників від впливу негативних 

факторів і небезпеки (забезпечення безпеки у конкретних робочих 

ситуаціях); 

в) забезпечення ефективності, якості та полегшення праці 

(забезпечення творчих працівників інструктажами та репетиціями); 

2) соціальну, яка містить наступні завдання, пов’язані із 

відшкодуванням матеріальної та соціальної шкоди, отриманої внаслідок 

нещасного випадку або роботи в несприятливих умовах, тобто захист 

працівника та його прав: 

а) надання пільг і компенсацій за важкі та шкідливі умови праці; 

б) відшкодування шкоди у разі ушкодження здоров’я творчих 

працівників або у разі їх смерті. 

Так, завдання формування для творчих працівників здорових умов 

праці, які полягають у сприянні високій продуктивності праці у сфері 

створення або відтворення творів національної літератури чи мистецтва, 

котрі вони можуть представляти публічно шляхом публікації, сценічного 

виконання, кіно-, теле-, відеопоказу, на прикладі працівників театрів може 

вирішуватись за рахунок забезпечення безпечного використання території, 

виробничих і допоміжних будівель та приміщень, безпечної експлуатації 
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технологічного і механічного обладнання, безпечної експлуатації 

сценічного комплексу, безпечної експлуатації електроустановок та 

інженерних мереж, безпечної експлуатації допоміжних приміщень, 

безпеки при проведенні допоміжних видів робіт. Так, згідно із нормами 

наказу Держгірпромнагляду «Про затвердження Правил охорони праці для 

працівників театрів і концертних залів» від 25.12.2009 № 210 [113] 

забезпечення безпечного використання території, виробничих і 

допоміжних будівель та приміщень полягає в їх належному облаштуванні, 

очищенні взимку дахів від снігу, правильному зберіганні декорацій, 

встановленні заземлень тощо. Безпечна експлуатація технологічного і 

механічного обладнання передбачає рівномірний натяг усіх канатів, 

встановлення необхідних жорстких конструкцій, огороджень та противаг 

тощо, належний стан яких прямо передбачено у нормах чинного 

законодавства. У свою чергу, безпечна експлуатація сценічного 

обладнання включає дотримання правил їх монтажу та правильного 

розміщення елементів. Безпечна експлуатація електроустановок та 

інженерних мереж – це правильне здійснення електропостачання до 

відповідних закладів творчої діяльності, а безпечна експлуатація 

допоміжних приміщень передбачає їх облаштування та розміщення згідно 

із законодавчо встановленими нормами. 

Іншими словами, дане завдання полягає у створенні всіх необхідних 

умов для безпечного здійснення творчими працівниками продуктивної 

праці у сфері створення або відтворення творів національної літератури чи 

мистецтва, які вони можуть представляти публічно шляхом публікації, 

сценічного виконання, кіно-, теле-, відеопоказу. 

Завдання захисту здоров’я  творчих працівників від впливу 

негативних факторів і небезпеки полягає у забезпеченні безпеки у 

конкретних робочих ситуаціях. Наприклад, при виникненні ситуацій, за 

яких працівники мають бути забезпечені засобами індивідуального 
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захисту, такі засоби повинні бути у наявності. Відповідно до наказу 

Держгірпромнагляду «Про затвердження Правил охорони праці для 

працівників театрів і концертних залів» від 25.12.2009 № 210 [113] у 

ситуації, за якої відбувається використання побутових піротехнічних 

виробів, захист здоров’я творчих працівників полягає в оцінці та 

забезпеченні умов, при яких  даний засіб не зашкодить здоров’ю та життю 

людей, не призведе до пошкодження майна і нанесення шкоди 

навколишньому середовищу. Іншими словами, дане завдання має 

індивідуальне вирішення при кожній загрозі здоров’ю творчих 

працівників. Оцінку таких загроз повинні здійснювати роботодавець, 

компетентні посадові особи та сам творчий працівник. 

Завдання забезпечення ефективності, якості та полегшення праці, як 

нами встановлено у даній роботі, щодо творчих працівників має особливий 

специфічний зміст. Аналізуючи його на прикладі працівників театрів і 

концертних залів, відзначимо, що найпоширенішими інструментами його 

вирішення є інструктажі та репетиції. Так, у наказі Держгірпромнагляду 

«Про затвердження Правил охорони праці для працівників театрів і 

концертних залів» від 25.12.2009 № 210 [113] встановлено наступні заходи 

забезпечення ефективності, якості та полегшення праці творчих 

працівників: 

1) під час постановки батальних сцен режисер (помічник режисера), 

який веде спектакль, концерт, інструктує виконавців, а найбільш 

небезпечні фрагменти батальних сцен репетируються, щодо чого робиться 

запис у журналі обліку інструктажу; 

2) використання тварин у видовищних заходах здійснюється 

відповідно до статті 25 Закону України «Про захист тварин від жорстокого 

поводження» від 21.02.2006 № 3447-IV [114]; 

3) при використанні побутових піротехнічних виробів необхідно 

дотримуватись вимог інструкції. 
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Таким чином, завдання забезпечення ефективності, якості та 

полегшення праці полягає у створенні для творчого працівника таких 

умов, за яких, з одного боку, його праця буде безпечною для здоров’я, а з 

іншого – він отримає необхідні теоретичні та практичні знання, які 

дозволять значно вдаліше виконувати свої трудові обов’язки.   

Із групи соціальних завдань нами було виділено завдання надання 

пільг і компенсацій за важкі та шкідливі умови праці та завдання 

відшкодування шкоди у разі ушкодження здоров’я творчих працівників 

або у разі їх смерті. 

Так, завдання надання пільг і компенсацій за важкі та шкідливі умови 

праці згідно із статтею 7 Закону України «Про охорону праці» від 

14.10.1992 № 2694-XII [57] полягає у тому, що у разі роз’їзного характеру 

роботи працівникові виплачується грошова компенсація на придбання 

лікувально-профілактичного харчування, молока або рівноцінних йому 

харчових продуктів на умовах, передбачених колективним договором. 

Враховуючи, що творчий характер праці не виключає роз’їзного виду, 

зробимо висновок, що дане завдання може вирішуватись шляхом грошової 

компенсації на придбання лікувально-профілактичного харчування, 

молока або рівноцінних йому харчових продуктів. Також роботодавець 

наділяється правом за свої кошти додатково встановлювати у 

колективному договорі (угоді, трудовому договорі) працівникові пільги і 

компенсації, не передбачені законодавством. Тобто завдання надання пільг 

і компенсацій за важкі та шкідливі умови праці отримує своє вираження у 

пільгах та компенсаціях, передбачених чинним законодавством та 

колективним договором, та інших пільгах та компенсаціях, встановлених 

роботодавцем у трудовому договорі творчого працівника. 

Завдання відшкодування шкоди у разі ушкодження здоров’я творчих 

працівників або у разі їх смерті також знаходить своє вирішення у нормах 

Закону України «Про охорону праці» від 14.10.1992 № 2694-XII [57]. У 
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статті 9 визначено, що відшкодування шкоди, заподіяної працівникові 

внаслідок ушкодження його здоров’я або у разі смерті працівника 

здійснюється Фондом соціального страхування України відповідно до 

Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування» від 23.09.1999 № 1105-XIV [85]. Окрім цього, роботодавець 

наділяється правом здійснювати потерпілим та членам їх сімей додаткові 

виплати відповідно до колективного чи трудового договору за рахунок 

власних коштів. Отже, завдання відшкодування шкоди у разі ушкодження 

здоров’я творчих працівників або у разі їх смерті вирішується шляхом 

здійснення відповідних виплат. 

Наступною категорією є функції охорони праці творчих працівників. 

Слово «функції» визначається в Юридичній енциклопедії за редакцією 

Ю.С. Шемшученка як напрями чи види впливу права на суспільні 

відносини, за допомогою яких виражається роль та призначення права в 

суспільстві і державі, його соціальна цінність і найважливіші риси [115, 

c. 604]. Іншими словами, визначаючи функції охорони праці творчих 

працівників, ми встановлюємо конкретно встановлені напрямки впливу 

права на суспільні відносини охорони праці творчих працівників, згідно із 

якими виражаються їх головні особливості. 

Функції в галузі охорони праці розглядаються науковцями у двох 

площинах: 

1) як функції управління охороною праці [85, с. 48-50; 110, с. 98]; 

2) як функції служби управління охороною праці [118, с. 27-28; 119, 

с. 51]. 

Тобто навіть визначення поняття «функції охорони праці 

працівників» на сьогодні відсутнє у правовій науці, що ж тоді говорити 

про тлумачення досліджуваного нами поняття – «функції охорони праці 

творчих працівників».  
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Так, у підручнику «Основи охорони праці» за редакцією 

М.С. Одарченко, А.М. Одарченко, В.І. Степанова та Я.М. Черненко 

визначені наступні функції управління охороною праці:  

1) функція планування організаційно-технічних заходів з охорони 

праці;  

2) функція організації роботи з охорони праці;  

3) функція контролю;  

4) функція координації;  

5) функція стимулювання [120, с. 48-50].  

Враховуючи попереднє дослідження, можемо дійти висновку, що 

кожна із функцій може бути притаманною охороні праці творчих 

працівників. Без планування організаційно-технічних заходів з охорони 

праці неможливе вирішення поточних задач охорони праці. За загальним 

правилом, планування базується на статистичній інформації про 

професійні захворювання та травматизм під час виконання трудових 

обов’язків. Тому без планування неможливо чітко визначити, у який саме 

спосіб будуть вирішуватись існуючі проблеми. Функція організації роботи 

з охорони праці полягає у виборі найефективніших шляхів управління 

охороною праці на підприємстві чи в організації. Реалізація даної функції 

може здійснюватись шляхом створення спеціальних служб, прийняття 

внутрішніх положень тощо. Функція контролю передбачає утворення 

служби управління охороною праці, яка, відповідно, і буде слідкувати за 

ефективністю охорони праці на підприємстві чи в організації. Функція 

координації має на меті регулювання охорони праці, а саме розробку та 

виконання наказів, розпоряджень і приписів, проведення нарад тощо. 

Функція стимулювання являє собою зацікавлення працівника у додержанні 

правил та вимог охорони праці. Іншими словами, кожна із виділених 

дослідниками функцій може бути характерна і для охорони праці творчих 

працівників. 
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Автори підручника «Основи охорони праці» за редакцією 

К.Н. Ткачука і М.О. Халімовського до основних функцій управління 

охороною праці відносять:  

1) функцію прогнозування і планування робіт;  

2) функцію організації та координації робіт;  

3) функцію обліку показників, аналізу та оцінки стану умов і безпеки 

праці;  

4) функцію контролю за станом охорони праці та функціонуванням 

служби управління охороною праці;  

5) функцію стимулювання роботи по вдосконаленню охорони праці 

[110, с. 98].  

Оскільки передбачений дослідниками перелік функцій повністю 

дублює попередньо проаналізований нами, зробимо висновок про те, що в 

науці охорони праці на сьогодні сформувалось єдине бачення сутності 

функцій управління охороною праці. 

Як нами зазначалось раніше, інша група дослідників розглядає 

функції охорони праці через призму функцій служби управління охороною 

праці на підприємстві. Так, І.В. Шудренком виділено наступні функції:  

1) функція прогнозування виробничого ризику;  

2) функція організації, планування та координації роботи з охорони 

праці;  

3) функція правового, інформаційного, методичного забезпечення 

охорони праці;  

4) функція кадрового і професійного забезпечення охорони праці;  

5) функція проектно-конструкторського, метрологічного, 

технологічного, матеріально-технічного забезпечення охорони праці;  

6) функція нормалізації санітарно-гігієнічних умов праці;  

7) функція лікувально-профілактичного, медичного й соціального 

забезпечення охорони праці;  
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8) функція мотивації безпечної роботи;  

9) функція контролю за станом охорони праці;  

10) функція обліку, аналізу й оцінки показників стану умов і безпеки 

праці та функціонування служби управління охороною праці [118, с. 27-

28].  

Вже із змісту самих функцій можна дійти висновку, що кожна із них 

безпосередньо пов’язана із діяльністю служби. Тобто зазначена 

класифікація функцій має не загальний, а досить конкретизований 

характер. Саме тому її тлумачення через призму охорони праці творчих 

працівників є неможливим. 

Такий самий висновок можна зробити і щодо позиції В.Г. Грибана та 

О.В. Негодченка [119, с. 51], з точки зору яких на службу охорони праці на 

підприємстві покладено виконання таких функцій:  

1) функцію розробки цілісної ефективної програми охорони праці на 

підприємстві;  

2) функцію оперативно-методичного керівництва охороною праці на 

підприємстві;  

3) функцію розробки заходів для досягнення нормативів охорони і 

гігієни праці;  

4) функцію проведення ввідного інструктажу та контролю за 

проведенням інструктажів на виробництві;  

5) функцію забезпечення робітників необхідними інструкціями і 

нормативними документами з питань охорони праці;  

6) функцію паспортизації цехів, робочих місць;  

7) функцію обліку й аналізу нещасних випадків, професійних 

захворювань, аварій і підготовки статистичних звітів з питань охорони 

праці;  

8) функцію розробки поточних і перспективних планів, проведення 

конкурсів оглядів з питань охорони праці;  
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9) функцію підвищення кваліфікації і перевірки знань з охорони 

праці. 

Таким чином, із урахуванням того, що у вітчизняній юридичній науці 

сформувалось єдине бачення функцій охорони праці, зробимо висновок, 

що функціями охорони праці творчих працівників є: 

1) функція прогнозування і планування організаційно-технічних 

заходів з охорони праці творчих працівників;  

2) функція організації та координації робіт щодо охорони праці 

творчих працівників;  

3) функція контролю за станом охорони праці та функціонуванням 

служби управління охороною праці творчих працівників;  

4) функція стимулювання роботи по вдосконаленню охорони праці 

творчих працівників. 

Так, функція прогнозування і планування організаційно-технічних 

заходів з охорони праці творчих працівників вважається визначальною, 

оскільки до початку будь-яких робіт необхідно спрогнозувати характерні 

для даної сфери професійні захворювання та професійний травматизм. 

Роз’яснимо дане положення на прикладі працівників театрів, охорона праці 

яких здійснюється відповідно до норм наказу Держгірпромнагляду «Про 

затвердження Правил охорони праці для працівників театрів і концертних 

залів» від 25.12.2009 № 210 [113]. Як нами вже було встановлено у даній 

роботі, професійне травмування творчих працівників найбільш вірогідне 

при участі у батальних сценах, під час яких працівнику може бути 

нанесена травма. В результаті прогнозування і планування організаційно-

технічних заходів з охорони праці творчих працівників, які беруть участь у 

батальних сценах, було встановлено наступне: по-перше, під час 

постановки батальних сцен (фехтування, рукопашний бій, бійки тощо) 

вживаються заходи для забезпечення безпеки акторів та учасників масових 

сцен та запобігання травмам; по-друге, постановник батальних сцен подає 
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до дирекції театру, концертного залу письмові рекомендації з охорони 

праці під час виконання поставленої композиції в структурі руху й у 

просторовому розташуванні виконавців, а також засоби захисту від травм 

(захисні жилети, мати, сітки тощо); по-третє, роботодавець на підставі 

рекомендацій постановника батальних сцен видає наказ, яким передбачено 

конкретні вимоги до виконавців і заходи щодо їхнього забезпечення 

захисними засобами працівників постановочної частини;          по-четверте, 

перед кожним спектаклем, концертом режисер (помічник режисера), який 

веде спектакль, концерт, інструктує виконавців, а найбільш небезпечні 

фрагменти батальних сцен репетируються. Передбачення усього 

вищезазначеного було б неможливим без функції прогнозування і 

планування, оскільки ймовірні небезпеки під час виконання трудових 

обов’язків не визнавалися б такими. 

Функція організації та координації робіт щодо охорони праці 

творчих працівників по суті об’єднує у своєму змісті дві самостійних 

функції, які, втім, є дуже близькими за змістом і взаємопов’язаними. 

Організація роботи з охорони праці творчих працівників полягає у виборі 

та формуванні такої структури управління охороною праці на підприємстві 

чи в організації (в театрі чи концертній залі), яка б найкраще відповідала 

меті охорони праці – створенню безпечних та здорових умов праці. Саме 

тому участь в управлінні охороною праці беруть всі посадові особи 

відповідного підприємства чи організації, і при цьому ефективність 

охорони праці творчих працівників безпосередньо залежить від діяльності 

таких осіб щодо організації роботи усіх складових механізму охорони 

праці. Для цього на підприємствах чи в організаціях розробляються 

відповідні документи, які можна віднести до реалізації координаційної 

функції охорони праці творчих працівників. У таких документах 

встановлюються взаємозв’язок, обов’язки й права служб, структурних 

підрозділів, посадових осіб у системі управління охороною праці творчих 
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працівників, що і дає можливість стверджувати про єдність функції 

організації та координації робіт щодо охорони праці творчих працівників. 

Функція контролю за станом охорони праці та функціонуванням 

служби управління охороною праці творчих працівників передбачає 

діяльність служби з охорони праці, яка підпорядковується керівнику 

підприємства. Фахівці служби контролюють ефективність охорони праці 

творчих працівників, здійснюють облік показників, виявляють причини 

невиконання законів, стандартів, правил і норм з охорони праці. Наслідком 

реалізації даної функції є розробка пропозицій щодо покращення 

показників охорони праці творчих працівників. 

Функція стимулювання роботи по вдосконаленню охорони праці 

творчих працівників полягає у зацікавленні самих працівників в 

ефективності даного інституту. Тобто дана функція передбачає 

формування у творчих працівників розуміння неухильного виконання 

встановлених правил та інструкцій, а також ініціювання удосконалення 

охорони праці у тих моментах, де вона його потребує. Таким чином, 

реалізація даної функції є однією із важливих передумов функціонування 

усієї системи охорони праці творчих працівників. 

Підсумовуючи дослідження мети, завдань та функцій охорони праці 

творчих працівників, відзначимо взаємопов’язаність усіх трьох інститутів. 

Завдання охорони праці творчих працівників були фактично виділені нами 

із сутності мети, а дослідження функцій продемонструвало їх близькість до 

мети та завдань. 

Так, дослідження мети охорони праці засвідчило, що вона полягає не 

лише у забезпеченні захисту здоров’я працівників, а й сприяє підвищенню 

продуктивності праці, забезпеченню її ефективності та якості. Щодо 

завдань, то нами встановлено, що в їх основі перебуває не лише 

процесуальна складова, тобто пов’язаність із трудовим процесом творчих 

працівників, а й соціальна, обумовлена відшкодуванням матеріальної та 
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соціальної шкоди, отриманої внаслідок нещасного випадку або роботи в 

несприятливих умовах. Дослідження функцій охорони праці творчих 

працівників засвідчило, що у цілому вони не відзначаються суттєвою 

специфікою у порівнянні із охороною праці усіх інших категорій 

працівників.  

 

 
2.2 Система гарантій та принципів правового регулювання 

охорони праці творчих працівників 

Праця творчих працівників є різновидом інтелектуальної діяльності, 

у процесі якої здійснюється реалізація природних або ж набутих нею вмінь 

та здібностей, у результаті чого створюються нові продукти процесу 

творчості, що відрізняються від інших результатів творчої діяльності 

новизною, оригінальністю, унікальністю, неповторністю тощо [121]. На 

сьогодні очевидно, що процес здійснення творчої трудової діяльності та 

його специфіка вимагають вироблення різноманітних загальних 

теоретичних підходів, оскільки низка інститутів, пов’язаних із даним 

різновидом трудової діяльності, не визначена взагалі. Однією із таких 

правових категорій є система гарантій та принципів охорони праці творчих 

працівників, які на даний момент перебувають поза увагою вітчизняних 

дослідників. 

Існування інституту охорони праці творчих працівників є гарантією 

забезпечення прав та свобод громадян, які здійснюють трудові відносини у 

даній сфері, щодо створення безпечних і нешкідливих умов праці. Разом із 

тим, даний інститут також передбачає існування логічної та налагодженої 

системи правових гарантій, які у юридичному аспекті забезпечують права i 

обов’язки творчих працівників. Гарантії охорони праці творчих 

працівників  виступають засобом підвищення престижу професії творчого 

працівника та умовою створення безпечних і нешкідливих умов праці. 

Встановлення гарантій охорони праці творчих працівників є актуальним із 
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огляду на необхідність створення належного практичного підґрунтя для 

реалізації творчими працівниками усього комплексу своїх прав, свобод та 

обов’язків як учасників трудових відносин, а також як людини і 

громадянина. Саме за таких обставин держава може вважатись правовою 

та соціальною, оскільки юридичне закріплення гарантій охорони праці 

творчих працівників свідчить про її готовність на законодавчому рівні 

забезпечити права таких осіб. Враховуючи недослідженість видів гарантій 

охорони праці творчих працівників та фундаментальну роль даного 

інституту для забезпечення прав творчих працівників, видається 

актуальним звернення до їх системи та її реалізації у нормах вітчизняного 

законодавства.   

У науковій літературі прийнято вважати, що роль принципів у 

функціонуванні будь-якого правового інституту полягає у тому, що вони 

утворюють каркас, на якому він будується, сприяють стабільному 

функціонування правових інститутів та отримують свій вияв у нормах 

права. Тобто саме існування охорони праці творчих працівників 

безпосередньо залежить від його керівних ідей, роль яких полягає у 

забезпеченні стабільності та ефективності даного інституту. За допомогою 

принципів охорони праці творчих працівників характеризується зміст 

даного інституту та його структура. Ступінь розробленості та реалізації 

принципів охорони праці творчих працівників безпосередньо впливає як на 

стабільність та ефективність досліджуваного інституту, так і на галузь 

охорони праці в цілому. Тому зробимо висновок, що необхідність 

дослідження та встановлення принципів охорони праці творчих 

працівників обумовлена їх фундаментальною роллю у процесі правового 

регулювання даного інституту. 

Незважаючи на теоретичну новизну виділених питань для 

вітчизняної науки, беззаперечним є фундаментальне значення гарантій та 

принципів охорони праці творчих працівників, які, передусім, є керівними 
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ідеями законодавця, а отже, в умовах заповнення усіх теоретичних 

прогалин, характерних для вітчизняної правової науки, їх встановлення 

видається актуальним. Оскільки система гарантій та принципів охорони 

праці творчих працівників на сьогодні не досліджувались, для їх 

встановлення скористаємось тим самим методом, що й при аналізі мети, 

завдань та функцій охорони праці творчих працівників. З цією метою, у 

першу чергу, звернемо увагу на праці тих науковців, які здійснювали 

теоретичне встановлення більш загальних правових категорій, таких як 

охорона праці чи трудоправове регулювання праці творчих працівників. 

Відповідно, такими вченими є ті, що були нами виділені при дослідженні 

мети, завдань та функцій охорони праці творчих працівників, а саме: 

С.В. Аристова, І.А. Богдан, І.М. Боровик, Л.Ю. Бугров, Т.М. Вахонєва, 

І.А. Вєтухова, Г.С. Гончарова, О.І. Запорожець, В.В. Зацарний, 

Д.В. Зеркалов, Р.А. Карімова, В.С. Коз’яков, Г.А. Коршунова, А.Б. Кушнір, 

Л.О. Мітюк, А.М. Одарченко, М.С. Одарченко, О.Т. Панасюк, 

О.І. Полукаров, О.С. Протоєрейський, Р.В. Сабарно, В.І. Степанов, 

К.Н. Ткачук, Г.М. Франчук, М.О. Халімовський, Я.М. Черненко, 

І.В. Шудренко та інші. Проте, враховуючи, що гарантії та принципи 

охорони праці не аналізувалось жодним із них у контексті творчих 

працівників, дане дослідження є необхідним.  

У теорії держави і права гарантії визначаються як система правових 

засобів, за допомогою яких реалізуються можливості використати або 

захистити свої права і свободи шляхом встановлення меж здійснення прав 

і свобод в законодавстві, пільг і засобів заохочення для стимулювання 

правомірної поведінки, процедур захисту своїх прав у суді, встановлення 

міри юридичної відповідальності за порушення прав і свобод людини, 

засобів попередження і профілактики правопорушень, а також за рахунок 

доступності законодавства та інших нормативних актів, можливості не 

свідчити проти самого себе і своїх близьких родичів, відповідальності 
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держави за незаконні дії державних органів і посадових осіб та ін. [122, 

с. 202]. Правові гарантії прав і свобод особи, які формуються у 

громадянському суспільстві, залежать від інститутів демократії, 

економічного становища держави, рівня правового виховання й культури 

населення, ефективного функціонування і взаємодії гілок державної влади. 

Роль і значення правових гарантій визначається тим, що вони створюють 

необхідні юридичні умови для перетворення закріплених у законодавстві 

прав і свобод людини та громадянина з можливостей на реальність [123, 

с. 27]. Правовими гарантіями, зокрема, визначають засоби та способи, які 

забезпечують здійснення в повному й  усебічному обсязі охорону прав 

[124, с. 148]. Тобто, ведучи мову про систему гарантій охорони праці 

творчих працівників, ми, передусім, встановлюємо закріплені у нормах 

законодавства зобов’язання держави щодо можливості творчих 

працівників використати своє право на безпечні і нешкідливі умови праці, 

а також обов’язок їх роботодавців на забезпечення таких умов.  

Оскільки творчі працівники є одним з різновидів працівників, їм, у 

тому числі, притаманні загальні гарантії охорони праці, встановлені у 

розділі 2 Закону України «Про охорону праці» від 14.10.1992 № 2694-XII 

[57]. Відзначимо, що вітчизняні дослідники керуються саме цією 

класифікацією [125, с. 69-80; 126, с. 20-24; 119, с. 19-32], тобто будь-які 

авторські системи гарантій охорони праці працівників, передусім, є 

відтворенням норм даного законодавчого акта. При цьому далеко не всі 

передбачені у Законі гарантії характерні для охорони праці творчих 

працівників. Так, гарантія забезпечення працівників спецодягом, іншими 

засобами індивідуального захисту, мийними та знешкоджувальними 

засобами у більшій мірі притаманна категоріям працівників, відмінним від 

творчих. У статті 8 Закону України «Про охорону праці» від 14.10.1992 

№ 2694-XII [57] встановлено, що на роботах із шкідливими і небезпечними 

умовами праці, а також роботах, пов’язаних із забрудненням або 
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несприятливими метеорологічними умовами, працівникам видаються 

безоплатно за встановленими нормами спеціальний одяг, спеціальне взуття 

та інші засоби індивідуального захисту, а також мийні та знешкоджувальні 

засоби. Також працівники, які залучаються до разових робіт, пов’язаних з 

ліквідацією наслідків аварій, стихійного лиха тощо, що не передбачені 

трудовим договором, повинні бути забезпечені зазначеними засобами. 

Творча праця не пов’язана ні з шкідливими і небезпечними умовами, ні з 

разовими роботами, які проводяться з метою ліквідації наслідків аварій, 

стихійного лиха тощо. Інші частини даної статті також не мають зв’язку із 

творчою працею, оскільки вони прямо передбачають шкідливість та 

небезпечність умов праці (придбання, комплектування, видачу та 

утримання засобів індивідуального захисту відповідно до нормативно-

правових актів з охорони праці та колективного договору за рахунок 

роботодавця). 

Отже, відповідно до норм Закону України «Про охорону праці» від 

14.10.1992 № 2694-XII [57] загальними гарантіями охорони праці 

творчих працівників є наступні: 

1) гарантія права творчих працівників на охорону праці під час 

укладання трудового договору та під час роботи; 

2) гарантія права творчих працівників на пільги і компенсації за 

важкі та шкідливі умови праці; 

3) гарантія відшкодування шкоди у разі ушкодження здоров’я 

творчих працівників або у разі їх смерті; 

4) гарантія охорони праці особливих категорій творчих працівників 

(жінок-творчих працівників, неповнолітніх-творчих працівників, творчих 

працівників з інвалідністю). 

Так, гарантія права творчих працівників на охорону праці під час 

укладання трудового договору та під час роботи починає реалізовуватись 

уже із моменту обговорення та складення трудової угоди, оскільки згідно 
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зі статтею 5 Закону України «Про охорону праці» від 14.10.1992 № 2694-

XII [57] вона не може містити положень, що суперечать законам та іншим 

нормативно-правовим актам з охорони праці. Дана гарантія включає низку 

прав творчих працівників на вказаних стадіях трудових правовідносин із 

роботодавцем.  

Під час укладання трудового договору із творчим працівником 

роботодавець зобов’язаний його проінформувати під розписку про умови 

праці та про наявність на робочому місці небезпечних і шкідливих 

виробничих факторів, які ще не усунуто, можливі наслідки їх впливу на 

здоров’я та про права працівника на пільги і компенсації за роботу в таких 

умовах відповідно до законодавства і колективного договору [57]. 

Відзначимо, що існування небезпечних і шкідливих виробничих факторів у 

діяльності творчих працівників зведено до мінімуму, враховуючи 

специфіку їх трудових функцій. Проте це не відміняє того, що певна шкода 

їх здоров’ю, пов’язана із трудовими обов’язками, все ж може бути 

спричинена, а тому такі особи можуть претендувати на пільги і 

компенсації. Наприклад, у наказі Держгірпромнагляду «Про затвердження 

Правил охорони праці для працівників театрів і концертних залів» від 

25.12.2009 № 210 [113] суттєва увага приділяється безпечному 

використанню території театрів і концертних залів, виробничих і 

допоміжних будівель та приміщень. З цього можна зробити висновок, що 

прикладом небезпечних і шкідливих факторів у діяльності творчих 

працівників може бути небезпека від декорацій чи інших різноманітних 

конструкцій, які використовують у театральній діяльності.  

Творчому працівнику не може пропонуватися робота, яка за 

медичним висновком протипоказана йому за станом здоров’я [57]. До 

творчих працівників дана норма має менше відношення, проте варто 

розуміти, що у випадку наявності у кандидата на зайняття вакантної 
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посади певних медичних протипоказань трудовий договір із ним не може 

бути укладеним. 

Усі творчі працівники згідно із законом підлягають 

загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню від 

нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які 

спричинили втрату працездатності [57]. Аналіз норм статті 16 Закону 

України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 

23.09.1999 № 1105-XIV [85] дозволяє сформувати розуміння того, що саме 

дає дана гарантія застрахованим творчим працівникам. У статті закріплено, 

зокрема, наступні права застрахованих осіб: на отримання у разі настання 

страхового випадку матеріального забезпечення, страхових виплат та 

соціальних послуг; на послуги медичної реабілітації; на послуги 

професійної реабілітації, включаючи збереження робочого місця, навчання 

або перекваліфікацію, якщо загальна тривалість професійної реабілітації 

не перевищує двох років; на відшкодування витрат під час проходження 

медичної і професійної реабілітації на проїзд до місця лікування чи 

навчання і назад, витрат на житло та харчування, транспортування багажу, 

на проїзд особи, яка його супроводжує; на послуги соціальної реабілітації, 

включаючи придбання автомобіля, протезів, допомогу у веденні 

домашнього господарства; на судовий захист своїх прав тощо. Тобто 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного 

випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили 

втрату працездатності,  гарантує творчому працівнику захист та допомогу 

у разі настання передбачених негативних подій, які унеможливлять взагалі 

чи тимчасово здійснення ним своїх трудових функцій. 

Після підписання трудового договору творчим працівникам 

надається ряд інших гарантій, наприклад, гарантія того, що умови праці на 

робочому місці, безпека технологічних процесів, машин, механізмів, 

устаткування та інших засобів виробництва, стан засобів колективного та 
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індивідуального захисту, що використовуються працівником, а також 

санітарно-побутові умови повинні відповідати вимогам законодавства. 

Зрозуміло, що дана гарантія у більшій мірі стосується робітників, які є 

суб’єктами різноманітних виробничих процесів. Проте деякі її аспекти все 

ж можна адаптувати до особливостей праці творчих працівників. 

Наприклад, наказ Держгірпромнагляду «Про затвердження Правил 

охорони праці для працівників театрів і концертних залів» від 25.12.2009 

№ 210 [113] встановлює чіткі вимоги до умов праці та безпеки на 

робочому місці деяких видів творчих працівників, робочим місцем яких є 

театри і концертні зали. Даним нормативно-правовим актом у певній мірі 

врегульовані і санітарно-побутові умови, у яких повинен працювати 

творчий працівник. 

Ще однією гарантією творчих працівників на охорону праці під час 

укладання трудового договору та під час роботи є право відмовитися від 

дорученої роботи, якщо створилася ситуація, небезпечна для його життя чи 

здоров’я або для людей, які його оточують, або для робочого середовища 

чи довкілля. Працівник зобов’язаний негайно повідомити про це 

безпосереднього керівника або роботодавця, факт наявності такої ситуації 

за необхідності підтверджується спеціалістами з охорони праці 

підприємства за участю представника профспілки, членом якої він є, або 

уповноваженої працівниками особи з питань охорони праці (якщо 

професійна спілка на підприємстві не створювалася), а також страхового 

експерта з охорони праці. У такому випадку за творчим працівником 

зберігається середній заробіток [57]. Тобто у разі з’ясування того, що 

власником не створено належних умов праці і вони становлять небезпеку 

для життя і здоров’я творчого працівника або ж власник вимагає від 

творчого працівника виконання робіт, які не передбачені трудовим 

договором, мін має право відмовитись за встановленою законодавчою 

процедурою від дорученої роботи і при цьому зберегти середній заробіток. 
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Відзначимо, що середній заробіток також зберігається на час зупинення 

експлуатації підприємства, на якому творчий працівник виконує свої 

трудові обов’язки. Прикладом такої ситуації може бути зупинення 

експлуатації театру органом державного нагляду за охороною праці чи 

службою охорони праці. 

Працівник має право розірвати трудовий договір за власним 

бажанням, якщо роботодавець не виконує законодавства про охорону 

праці, не додержується умов колективного договору з цих питань. У цьому 

разі працівникові виплачується вихідна допомога в розмірі, передбаченому 

колективним договором, але не менше тримісячного заробітку [57]. 

Іншими словами, невиконання роботодавцем вимог законодавства про 

охорону праці або ж порушення умов колективного договору з цих питань 

є підставою для одностороннього розірвання трудового договору творчим 

працівником за  власним бажанням. При цьому він має право на отримання 

вихідної допомоги. Згода роботодавця у такому випадку не є 

обов’язковою.  

Право працівника, який за станом здоров’я відповідно до медичного 

висновку потребує надання легшої роботи, у меншій мірі стосується 

творчих працівників [57]. Специфіка їх діяльності полягає у тому, що поділ 

роботи на «легшу» чи «важчу» є доволі проблематичною. Більше того, 

сумнівним є те, що самі працівники зацікавлені в отриманні легшої роботи. 

Проте нормою статті 6 Закону України «Про охорону праці» від 14.10.1992 

№ 2694-XII [57] передбачено, що за згодою працівника може бути 

встановлено скорочений робочий день та організовано проведення 

навчання з набуття іншої професії відповідно до законодавства. Отже, 

право творчого працівника на легшу роботу у більшій мірі стосується 

можливості встановлення скороченого робочого дня або ж  проведення 

навчання з набуття іншої професії. 



 

 

106 

Підсумовуючи дослідження гарантії творчих працівників на охорону 

праці під час укладання трудового договору та під час роботи, зробимо 

висновок, що вона включає наступні законодавчо встановлені права таких 

осіб:  

1) право на інформування під розписку про умови праці та про 

наявність на робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих 

факторів, які ще не усунуто, можливі наслідки їх впливу на здоров’я та про 

права працівника на пільги і компенсації за роботу в таких умовах 

відповідно до законодавства і колективного договору (наприклад, 

небезпеку від декорацій чи інших різноманітних конструкцій, які 

використовують у театральній діяльності);  

2) творчому працівнику не може пропонуватися робота, яка за 

медичним висновком протипоказана йому за станом здоров’я;  

3) право на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від 

нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які 

спричинили втрату працездатності;  

4) право на належні умови праці та безпеку на робочому місці, а 

також санітарно-побутові умови;  

5) право на відмову від дорученої роботи, якщо створилася ситуація, 

небезпечна для його життя чи здоров’я або для людей, які його оточують, 

або для робочого середовища чи довкілля;  

6) право на розірвання трудового договору за власним бажанням, 

якщо роботодавець не виконує законодавства про охорону праці, не 

додержується умов колективного договору з цих питань;  

7) право на легшу роботу, що у більшій мірі стосується можливості 

встановлення скороченого робочого дня або ж проведення навчання з 

набуття іншої професії. 

Наступною виділеною нами гарантією є гарантія права творчих 

працівників на пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці. Так, 
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у статті 7 Закону України «Про охорону праці» від 14.10.1992 № 2694-XII 

[57] встановлено, що працівники, зайняті на роботах з важкими та 

шкідливими умовами праці, безоплатно забезпечуються лікувально-

профілактичним харчуванням, молоком або рівноцінними харчовими 

продуктами, газованою солоною водою, мають право на оплачувані 

перерви санітарно-оздоровчого призначення, скорочення тривалості 

робочого часу, додаткову оплачувану відпустку, пільгову пенсію, оплату 

праці у підвищеному розмірі та інші пільги і компенсації, що надаються в 

порядку, визначеному законодавством. Чинним законодавством не 

встановлено єдиного переліку важких та шкідливих умов праці, втім є 

нормативні акти, які розкривають це питання. Наприклад, 24 червня 2016 

року було прийнято постанову Кабінету Міністрів України № 461 «Про 

затвердження списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, 

зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах» [127], 

у якій було визначено списки виробництв, робіт, професій, посад і 

показників на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і 

особливо важкими умовами праці, зайнятість на яких повний робочий день 

дає право на пенсію за віком на пільгових умовах. До даного списку 

занесено такі види робіт і виробництв: гірничі роботи; підготовка руд, 

збагачення, окускування (агломерація, брикетування, огрудкування), 

випалювання руд і нерудних копалин; чорна металургія; виробництво 

коксопродуктів тощо. Очевидно, що наведений перелік не має нічого 

спільного із творчою працею, а отже, зробимо висновок, що аналізована 

гарантія не стосується охорони праці творчих працівників.  

У цій же статті встановлено, що у разі роз’їзного характеру роботи 

працівникові виплачується грошова компенсація на придбання лікувально-

профілактичного харчування, молока або рівноцінних йому харчових 

продуктів на умовах, передбачених колективним договором [57]. Даний 

аспект стосується творчих працівників, оскільки для них може бути 
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характерним роз’їзний характер роботи, наприклад, для працівників 

театру, а отже, охорона праці творчих працівників включає грошову 

компенсацію на придбання лікувально-профілактичного харчування, 

молока або рівноцінних йому харчових продуктів. Разом із тим, 

роботодавець може за свої кошти додатково встановлювати у 

колективному договорі (угоді, трудовому договорі) працівникові пільги і 

компенсації, не передбачені законодавством [57]. Таким чином, перелік 

пільг та компенсацій, які можуть виплачуватись творчому працівникові, є 

невичерпним, і його можна умовно розподілити на дві групи:  

1) пільги та компенсації, передбачені чинним законодавством та 

колективним договором;  

2) будь-які інші пільги та компенсації, встановлені роботодавцем у 

трудовому договорі творчого працівника. 

Гарантія відшкодування шкоди у разі ушкодження здоров’я творчих 

працівників або у разі їх смерті прямо передбачена не лише Законом 

України «Про охорону праці» від 14.10.1992 № 2694-XII [57], а й Законом 

України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 

23.09.1999 № 1105-XIV [85]. Так, у статті 9 першого Закону встановлено, 

що відшкодування шкоди, заподіяної працівникові внаслідок ушкодження 

його здоров’я або у разі смерті працівника, здійснюється Фондом 

соціального страхування України відповідно до Закону України «Про 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 

№ 1105-XIV. При цьому дана норма не забороняє роботодавцю 

здійснювати потерпілим та членам їх сімей додаткові виплати відповідно 

до колективного чи трудового договору за рахунок власних коштів. За 

працівниками, які втратили працездатність у зв’язку з нещасним випадком 

або професійним захворюванням, зберігаються місце роботи (посада) та 

середня заробітна плата на весь період до відновлення працездатності або 

до встановлення стійкої втрати професійної працездатності, а у разі 
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неможливості виконання потерпілим попередньої роботи, може 

проводитись його навчання і перекваліфікація, а також працевлаштування 

відповідно до медичних рекомендацій. Важливо, що час перебування на 

інвалідності у зв’язку з нещасним випадком або професійним 

захворюванням зараховується до стажу роботи для призначення пенсії за 

віком.  

Таким чином, особливість гарантії відшкодування шкоди у разі 

ушкодження здоров’я творчих працівників або у разі їх смерті у порівнянні 

із іншими категоріями працівників полягає виключно у тому, що така 

шкода не пов’язується із виробничим середовищем. В усіх інших аспектах 

дана гарантія діє так як і в будь-яких трудових правовідносинах. 

Остання виділена нами гарантія є комплексною, її зміст складають 

гарантії охорони праці особливих категорій творчих працівників. Згідно з 

нормами чинного законодавства такими особами є жінки-творчі 

працівники, неповнолітні-творчі працівники та творчі працівники з 

інвалідністю. 

У статті 24 Конституції України [128] встановлено рівність прав 

жінки і чоловіка. Дана рівність забезпечується за допомогою спеціальних 

заходів щодо охорони праці і здоров’я жінок, створення умов, які дають 

жінкам можливість поєднувати працю з материнством. З урахуванням 

фізичних, фізіологічних та інших особливостей жінок, неповнолітніх, 

інвалідів та літніх людей держава в особливому порядку піклується про 

дані категорії осіб, з одного боку, створюючи умови для реалізації права 

громадян на працю, у тому числі й на творчу, а з іншого – не допускаючи 

того, щоб робота зашкодила їх здоров’ю. 

У статті 10 Закону України «Про охорону праці» від 14.10.1992 

№ 2694-XII [57] встановлено заборону застосування праці жінок на важких 

роботах і на роботах із шкідливими або небезпечними умовами праці, на 

підземних роботах, крім деяких підземних робіт (нефізичних робіт або 
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робіт, пов’язаних з санітарним та побутовим обслуговуванням), а також 

залучення жінок до підіймання і переміщення речей, маса яких перевищує 

встановлені для них граничні норми, відповідно до переліку важких робіт і 

робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, граничних норм 

підіймання і переміщення важких речей, що затверджуються центральним 

органом виконавчої влади, який забезпечує формування державної 

політики у сфері охорони здоров’я. Тобто, загалом, дана стаття мало 

стосується творчої праці жінок, але при цьому вона відіграє ключову роль 

у контексті особливих умов праці жінок-творчих працівників, оскільки 

містить положення «Праця вагітних жінок і жінок, які мають 

неповнолітню дитину, регулюється законодавством». На підставі аналізу  

норм Кодексу законів про працю України [40] можна зробити висновок 

про те, що ним встановлено максимально досконалі режими праці і 

відпочинку жінок та обмежено працю жінок на роботах у нічний час. У 

главі XII значну увагу приділено наданню пільг вагітним жінкам та 

жінкам, які мають дітей віком до трьох років. Цілком очевидно, що дані 

норми поширюються й на жінок-творчих працівників. Зокрема не 

допускаються роботи у нічний час, надурочні роботи і роботи у вихідні 

дні, направлення у відрядження без їх згоди (статті 175-177). У статті 179 

встановлено, що жінкам надаються відпустки по вагітності і пологах 

тривалістю 70 календарних днів до і  56 календарних днів після пологів. 

Згідно із статтею 178 жінки-творчі працівники можуть бути переведені на 

легшу роботу із збереженням середнього заробітку за попередньою 

роботою. 

Статтею 184 Кодексу законів про працю України [40] встановлено 

гарантії при прийнятті на роботу жінок-творчих працівників та заборону 

звільнення вагітних жінок і жінок, які мають дітей. Так, чинним 

законодавством заборонено відмовляти жінкам у прийнятті на роботу та 

знижувати їм заробітну плату з мотивів, пов’язаних з вагітністю або 
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наявністю дітей віком до трьох років. Забороняється також звільнення 

вагітних жінок і жінок, що мають дітей віком до трьох років, самотніх 

матерів у випадку наявності у них дітей віком до 14 років чи дитини-

інваліда, крім випадків повної ліквідації підприємства, установи, 

організації, але з обов’язковим працевлаштуванням. Жінкам, які працюють 

і мають двох і більше малолітніх дітей або дитину-інваліда, надаються 

додаткові відпустки. 

Питання охорони праці неповнолітніх творчих працівників 

обговорюється у науковій літературі [45, с. 140-141]. Увага до нього 

обумовлена тим, що, незважаючи на професійний характер творчої 

трудової діяльності, до неї можуть залучатись навіть особи у віці до 

чотирнадцяти років. Вирішити проблему охорони праці таких осіб 

спробував законодавець у проекті Трудового кодексу України від 

27.12.2014 № 1658 [43]. Так, у частині 5 статті 19 Проекту встановлено, що 

в організаціях кінематографії, театральних, концертно-видовищних та 

інших творчих організаціях дозволяється за письмовою згодою одного з 

батьків або особи, яка їх замінює, приймати на роботу осіб, які не досягли 

чотирнадцятирічного віку, для участі в концертах, виставах, інших 

заходах, а також у створенні кінофільмів або інших творів мистецтва, якщо 

це не завдає шкоди їхньому здоров’ю, моральному розвиткові і процесу 

навчання. Прийняття на роботу в таких випадках допускається за наявності 

дозволу служби у справах дітей за умови погодження умов праці та її 

оплати з цією службою. Тобто однією із гарантій збереження життя, 

здоров’я і працездатності неповнолітніх творчих працівників у процесі 

трудової діяльності є особливий порядок їх прийняття на роботу.  

Чинним законодавством, а саме статтею 11 Закону України «Про 

охорону праці» від 14.10.1992 № 2694-XII [57], визначено, що не 

допускається залучення неповнолітніх до праці на важких роботах і на 

роботах із шкідливими або небезпечними умовами праці, на підземних 
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роботах, до нічних, надурочних робіт та робіт у вихідні дні, а також до 

підіймання і переміщення речей, маса яких перевищує встановлені для них 

граничні норми, відповідно до переліку важких робіт і робіт із шкідливими 

і небезпечними умовами праці, граничних норм підіймання і переміщення 

важких речей, що затверджуються центральним органом виконавчої влади, 

який забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я. 

При цьому неповнолітні приймаються на роботу лише після попереднього 

медичного огляду. Визначений перелік робіт не містить творчі професії. Із 

цього можна зробити висновок, що на сьогодні творча праця неповнолітніх 

законом не заборонена, проте і не врегульована належним чином навіть на 

рівні проекту Трудового кодексу України.  

Також у статті 11 Проекту міститься положення, згідно з яким вік, з 

якого допускається прийняття на роботу, тривалість робочого часу, 

відпусток та деякі інші умови праці неповнолітніх, визначаються законом, 

що, відповідно, актуалізує звернення до норм Кодексу законів про працю 

України [40]. Так, із змісту глави XIII цього акта можна зробити наступні 

висновки:  

1) забороняється залучати неповнолітніх до нічних, надурочних робіт 

та робіт у вихідні дні;  

2) тривалість робочого часу для працівників віком від 16  до  18 років 

має складати 36 годин на тиждень, віком від  15 до  16 років – 24 години на 

тиждень;  

3) щорічна відпустка неповнолітнім надається в зручний для них час;  

4) звільнення неповнолітніх з ініціативи власника або 

уповноваженого ним органу, крім дотримання загального порядку 

звільнення, здійснюється тільки за згодою районної (міської) комісії у 

справах дітей. 

При цьому варто зазначити, що у статті 286 проекту Трудового 

кодексу України від 27.12.2014 № 1658 [43] встановлено заборону 
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залучення неповнолітніх працівників до нічних, надурочних робіт, робіт у 

вихідні дні, дні державних і релігійних свят, втім вона не поширюється на 

творчих працівників засобів масової інформації, організацій 

кінематографії, театрів, театральних і концертних організацій, цирків та 

інших осіб, які беруть участь у створенні та/або виконанні творів, а також 

на професійних спортсменів. Іншими словами, на сьогодні врегулювання 

охорони праці неповнолітніх творчих працівників здійснюється на 

загальних підставах із неповнолітніми працівниками інших професій. Але 

у майбутньому вітчизняний законодавець планує здійснити диференціацію 

правового регулювання охорони праці неповнолітніх творчих працівників.  

Згідно із статтею 2 Закону України «Про основи соціальної 

захищеності осіб з інвалідністю в Україні» від 21.03.1991 № 875-XII [129] 

особою з інвалідністю є особа із стійким розладом функцій організму, що 

при взаємодії із зовнішнім середовищем може призводити до обмеження її 

життєдіяльності, внаслідок чого держава зобов’язана створити умови для 

реалізації нею прав нарівні з іншими громадянами та забезпечити її 

соціальний захист. У статті 1 цього ж законодавчого акта встановлено, що 

особи з інвалідністю в Україні володіють усією повнотою соціально-

економічних, політичних, особистих прав і свобод, закріплених 

Конституцією України [128], законами України та міжнародними 

договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою 

України. Тобто особи із інвалідністю мають право на здійснення творчої 

трудової діяльності, а також на рівні умови охорони праці із іншими 

працівниками. Проте в Законі України «Про охорону праці» від 14.10.1992 

№ 2694-XII [57] все ж передбачені деякі особливості охорони праці таких 

осіб. Підприємства, які використовують працю осіб з інвалідністю, 

зобов’язані створювати для них умови праці з урахуванням рекомендацій 

медико-соціальної експертної комісії та індивідуальних програм 

реабілітації, вживати додаткових заходів безпеки праці, які відповідають 
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специфічним особливостям цієї категорії працівників [57]. У випадках, 

передбачених законодавством, роботодавець зобов’язаний організувати 

навчання, перекваліфікацію і працевлаштування осіб з інвалідністю 

відповідно до медичних рекомендацій, а залучення осіб з інвалідністю до 

надурочних робіт і робіт у нічний час можливе лише за їх згодою та за 

умови, що це не суперечить рекомендаціям медико-соціальної експертної 

комісії [57]. Як можна зрозуміти із формулювань даної статті, вони у 

рівній мірі стосуються усіх працівників з інвалідністю, у тому числі й 

творчих. 

Зайнятість є однією із сфер створення рівних можливостей для осіб з 

інвалідністю. Саме тому, надаючи роботу таким працівникам, 

роботодавець не тільки виконує норму закону щодо працевлаштування 

інвалідів, забезпечує себе ефективними працівниками, а й допомагає цим 

людям стати рівноправними членами суспільства [130, с. 9; 131]. Зважаючи 

на гнучкість графіка творчої роботи та неприв’язаність до конкретного 

місця роботи, а також її різноманітний характер, вона є комфортною для 

забезпечення особливих категорій осіб правом на працю. 

Отже, гарантія охорони праці особливих категорій творчих 

працівників передбачає наступні права жінок-творчих працівників, 

неповнолітніх-творчих працівників та творчих працівників з інвалідністю:  

1) надання пільг вагітним жінкам-творчим працівникам та жінкам-

творчим працівникам, які мають дітей віком до трьох років;  

2) не допускаються роботи жінок-творчих працівників у нічний час, 

надурочні роботи і роботи у вихідні дні, направлення у відрядження без їх 

згоди;  

3) жінкам-творчим працівникам надаються відпустки по вагітності і 

пологах тривалістю  70  календарних днів до пологів і  56 календарних днів 

після пологів;  
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4) жінки-творчі працівники можуть бути переведені на легшу роботу 

із збереженням середнього заробітку за попередньою роботою;  

5) додаткові гарантії при прийнятті на роботу жінок-творчих 

працівників та заборона звільнення вагітних жінок-творчих працівників і 

жінок-творчих працівників, які мають дітей;  

6) забороняється залучати неповнолітніх творчих працівників до 

нічних, надурочних робіт та робіт у вихідні дні;  

7) тривалість робочого часу для творчих працівників віком від 16  до 

 18 років має складати 36 годин на тиждень, віком від  15 до  16 років – 24 

години на тиждень;  

8) щорічна відпустка неповнолітнім творчим працівникам надається 

в зручний для них час;  

9) звільнення неповнолітніх творчих працівників з ініціативи 

власника або уповноваженого ним органу, крім дотримання загального 

порядку звільнення, здійснюється тільки за згодою районної (міської) 

комісії у справах дітей;  

10) підприємства, які використовують працю творчих осіб з 

інвалідністю, зобов’язані створювати для них умови праці з урахуванням 

рекомендацій медико-соціальної експертної комісії та індивідуальних 

програм реабілітації, вживати додаткових заходів безпеки праці, які 

відповідають специфічним особливостям цієї категорії працівників;  

11) залучення творчих осіб з інвалідністю до надурочних робіт і 

робіт у нічний час можливе лише за їх згодою та за умови, що це не 

суперечить рекомендаціям медико-соціальної експертної комісії.  

Окрім проаналізованих нами загальних гарантій охорони праці 

творчих працівників, даному інституту також притаманна наявність 

спеціальних гарантій, характерних лише для нього. Вони, передусім, 

закріплені в актах спеціального законодавства, присвяченим регулюванню 

саме сфери трудової діяльності творчих працівників. Головний недолік 
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сфери охорони праці творчих працівників полягає в тому, що, незважаючи 

на те, що поняття «творчий працівник» є доволі масштабним та об’єднує 

осіб, які працюють у сферах театральної справи, телебачення і 

радіомовлення, кінематографії тощо, і для врегулювання їх трудової 

діяльності прийнято низку підзаконних нормативно-правових актів, лише 

деякі із них присвячені питанням охорони праці. Тобто спеціальні гарантії 

охорони праці встановлені лише щодо окремих категорій творчих 

працівників. Аналіз норм вітчизняного законодавства засвідчив, що 

спеціальні гарантії охорони праці творчих працівників передбачені, 

передусім, у двох актах: наказі Держгірпромнагляду «Про затвердження 

Правил охорони праці для працівників театрів і концертних залів» від 

25.12.2009 № 210 [113] та Галузевій угоді між Міністерством культури 

України та Професійною спілкою працівників культури України на 2017-

2022 роки від 03.07.2017 № 45 [132]. Так, у зазначеному наказі 

передбачено наступні види гарантій охорони праці творчих працівників: 

1) дотримання особливих заходів безпеки при постановці батальних 

сцен. З цією метою передбачено розробку письмових рекомендацій з 

охорони праці під час виконання поставленої композиції в структурі руху 

й у просторовому розташуванні виконавців, засоби захисту від травм, а 

також проходження відповідної підготовки та репетицій з постановником; 

2) дотримання особливих заходів безпеки при монтуванні, 

перенесенні і перевезенні декорацій: монтування декорацій і оформлення 

спектаклю на сцені організовується відповідно до розробленого сценарію; 

підйом, спуск і пересування декорацій проводиться тільки за командою 

ведучого спектаклю; виклик артистів на сцену здійснюється за сигналом 

помічника режисера тільки після закінчення основних робіт із збирання 

декораційного оформлення спектаклю; встановлюється низка інших 

заходів забезпечення безпеки творчих працівників під час виконання ними 

трудових функцій; 
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3) дотримання особливих заходів безпеки під час присутності тварин 

на сцені; 

4) дотримання особливих заходів безпеки при демонстрації 

феєрверків. Відповідно до вимог інструкції необхідно переконатись, що 

використання піротехнічного засобу не зашкодить здоров’ю та життю 

людей, не призведе до пошкодження майна і нанесення шкоди 

навколишньому середовищу; 

5) виконання інших положень даного нормативно-правового акта, 

спрямованих на створення безпечного робочого середовища творчого 

працівника (забезпечення безпечного стану території, виробничих і 

допоміжних будівель та приміщень, технологічного і механічного 

обладнання, сценічного комплексу, електроустановок та інженерних 

мереж, допоміжних приміщень, безпека при проведенні допоміжних видів 

робіт). 

У свою чергу, Галузева угода між Міністерством культури України 

та Професійною спілкою працівників культури України на 2017-2022 роки 

від 03.07.2017 № 45 [132] передбачає наступні гарантії охорони праці 

творчих працівників:  

1) забезпечення Міністерством культури України контролю за 

дотриманням керівниками закладів культури вимог щодо створення 

здорових і безпечних умов праці;  

2) здійснення профілактичної роботи сторонами соціального діалогу 

для попередження виробничого травматизму та професійних захворювань;  

3) здійснення профілактично-відновлювального лікування та 

оздоровлення працівників, зокрема в санаторіях-профілакторіях, 

санаторно-курортних закладах, шляхом залучення усіх можливих джерел 

фінансування.  

На підставі вищезазначеного виділимо наступні спеціальні гарантії 

охорони праці творчих працівників: 



 

 

118 

1) забезпечення особливих заходів безпеки при виконанні творчим 

працівником своїх трудових обов’язків згідно з особливостями трудової 

функції; 

2) створення безпечного робочого середовища творчого працівника 

шляхом встановлення конкретно визначених законом вимог щодо його 

стану; 

3) контроль за дотриманням керівниками закладів культури вимог 

щодо створення здорових і безпечних умов праці;  

4) профілактична робота сторін соціального діалогу, спрямована на 

попередження травматизму та професійних захворювань;  

5) профілактично-відновлювальне лікування та оздоровлення 

творчих працівників, зокрема в санаторіях-профілакторіях, санаторно-

курортних закладах, шляхом залучення усіх можливих джерел 

фінансування.  

Гарантію забезпечення особливих заходів безпеки при виконанні 

творчим працівником своїх трудових обов’язків згідно з особливостями 

трудової функції роз’яснимо на прикладі працівників театрів і концертних 

залів. Так, у розділі ІХ наказу Держгірпромнагляду «Про затвердження 

Правил охорони праці для працівників театрів і концертних залів» від 

25.12.2009 № 210 [113] встановлено додаткові вимоги безпеки при 

реалізації такими працівниками своїх трудових обов’язків. Зокрема під час 

постановки батальних сцен (фехтування, рукопашний бій, бійки тощо) 

забезпечуються заходи безпеки акторів й учасників масових сцен та 

запобігання травмам. Для цього постановник батальних сцен розробляє 

письмові рекомендації з охорони праці під час виконання поставленої 

композиції, а також засоби захисту від травм. Роботодавець на підставі 

рекомендацій постановника батальних сцен видає наказ, що передбачає 

конкретні вимоги до виконавців і заходи щодо забезпечення захисними 

засобами працівників. Батальні сцени підлягають репетиції та інструктажу. 
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Ретельна увага приділяється монтажу, перенесенню і перевезенню 

декорацій. Встановлено чіткі гарантії того, що декорації не нанесуть 

творчих працівникам травму. Також здійснено запобігання травмуванню 

від тварин та побутових піротехнічних виробів.  

Гарантія створення безпечного робочого середовища творчого 

працівника реалізовується шляхом встановлення конкретно визначених 

законом вимог щодо його стану. У наказі Держгірпромнагляду «Про 

затвердження Правил охорони праці для працівників театрів і концертних 

залів» від 25.12.2009 № 210 [113] встановлено вимоги до безпечного стану 

території, виробничих і допоміжних будівель та приміщень, 

технологічного і механічного обладнання, сценічного комплексу, 

електроустановок та інженерних мереж, допоміжних приміщень, безпеки 

при проведенні допоміжних видів робіт. 

Гарантія контролю за дотриманням керівниками закладів культури 

вимог щодо створення здорових і безпечних умов праці свідчить про 

захист прав творчих працівників від свавілля роботодавців. Нами у даній 

роботі проаналізована низка вимог, які повинні виконуватись 

роботодавцями. Даний законодавчо закріплений захід, встановлений у 

Галузевій угоді між Міністерством культури України та Професійною 

спілкою працівників культури України на 2017-2022 роки від 03.07.2017 

№ 45 [132], є гарантією того, що усі інші гарантії будуть виконуватись. 

Профілактична робота сторін соціального діалогу, спрямована на 

попередження травматизму та професійних захворювань, передбачена у 

Галузевій угоді між Міністерством культури України та Професійною 

спілкою працівників культури України на 2017-2022 роки від 03.07.2017 

№ 45 [132], є превентивною гарантією. Вона не свідчить про те, що 

творчий працівник у своїй трудовій діяльності уникне професійних 

небезпек, а є показником того, що роботодавцем будуть здійснюватись усі 

необхідні дії для їх попередження. У свою чергу, гарантія профілактичної 
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роботи вимагає участі й самих працівників, які повинні пройти необхідне 

навчання та бути ознайомленими із методами уникнення загроз. 

Гарантія профілактично-відновлювального лікування та 

оздоровлення творчих працівників, зокрема в санаторіях-профілакторіях, 

санаторно-курортних закладах, шляхом залучення усіх можливих джерел 

фінансування встановлюється Галузевою угодою між Міністерством 

культури України та Професійною спілкою працівників культури України 

на 2017-2022 роки від 03.07.2017 № 45 [132]. Її сутність полягає у тому, що 

творчі працівники претендують не лише на лікування у разі професійного 

травматизму за рахунок роботодавця, а й на профілактичні заходи, 

спрямовані на відновлення здорового стану організму. 

Таким чином, у процесі дослідження нами встановлено наступу 

систему гарантій охорони праці творчих працівників: 

1. Загальні гарантії охорони праці творчих працівників:  

1) гарантія права творчих працівників на охорону праці під час 

укладання трудового договору та під час роботи;  

2) гарантія права творчих працівників на пільги і компенсації за 

важкі та шкідливі умови праці;  

3) гарантія відшкодування шкоди у разі ушкодження здоров’я 

творчих працівників або у разі їх смерті;  

4) гарантії охорони праці особливих категорій творчих працівників 

(жінок-творчих працівників, неповнолітніх-творчих працівників, творчих 

працівників з інвалідністю). 

2. Спеціальні гарантії охорони праці творчих працівників:  

1) забезпечення особливих заходів безпеки при виконанні творчим 

працівником своїх трудових обов’язків згідно з особливостями трудової 

функції;  
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2) створення безпечного робочого середовища творчого працівника 

шляхом встановлення конкретно визначених законом вимог щодо його 

стану;  

3) контроль за дотриманням керівниками закладів культури вимог 

щодо створення здорових і безпечних умов праці;   

4) профілактична роботи сторін соціального діалогу, спрямована на 

попередження травматизму та професійних захворювань;  

5) профілактично-відновлювальне лікування та оздоровлення 

творчих працівників, зокрема в санаторіях-профілакторіях, санаторно-

курортних закладах, шляхом залучення усіх можливих джерел 

фінансування.  

У теорії держави та права принципи роз’яснюються як найбільш 

загальні й стабільні вимоги, які сприяють утвердженню та захисту 

суспільних цінностей, визначають характер права і напрямки його 

подальшого розвитку [133, с. 124]. А.М. Колодій обґрунтував, що 

принципи права – це такі відправні ідеї його буття, які виражають 

найважливіші закономірності, підвалини даного типу держави і права, є 

однопорядковими із сутністю права та утворюють його основні риси, 

відрізняються універсальністю, вищою імперативністю і 

загальнозначимістю, відповідають об’єктивній необхідності побудови та 

зміцнення певного суспільного ладу. Принципи права спрямовують і 

надають синхронності всьому механізмові правового регулювання 

суспільних відносин, досконаліше інших факторів розкривають місце 

права в суспільному житті і його розвиткові. Саме принципи права є 

критерієм законності та правомірності дій громадян і посадових осіб, 

адміністративного апарату й органів юстиції та за відомих умов мають 

велике значення для зростання правосвідомості населення, його культури й 

освіти [134, с. 43]. Принципи права є не тільки правовою, а й 

філософською і соціологічною категоріями, оскільки вони спрямовують 
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суспільну свідомість. Врахування світогляду й економічних основ, що 

закладені в принципах права, розкриває їх взаємодію з суспільною 

психологією на рівні норм традиційної культури [135, с. 35-36]. Іншими 

словами, принципи – це фундаментальні ідеї, що безпосередньо впливають 

на зміст прийнятих нормативно-правових актів, оскільки демонструють, 

яким саме чином мають врегульовуватись суспільні відносини. Принципи 

становлять фундамент функціонування права і конкретизуються у змісті 

правових норм. 

Система принципів охорони праці творчих працівників є більш 

неоднозначною категорією у порівнянні з попередньо проаналізованою. 

Принципи охорони праці творчих працівників на сьогодні не 

досліджувались взагалі, що характерно, до речі, і для принципів праці 

інших працівників. Наразі принципи в науці охорони праці розглядаються, 

передусім, як принципи державної політики в галузі охорони праці [118, 

с. 17-18; 102, с. 10-14; 136, с. 51-55]. Вони закріплені у статті 4 Закону 

України «Про охорону праці» від 14.10.1992 № 2694-XII [57] і у даному 

контексті аналізуються вітчизняними вченими. Проте зрозуміло, що 

далеко не кожен принцип може бути характерним для праці творчих 

працівників. Даними загальними принципами охорони праці творчих 

працівників є: 

1) пріоритет життя і здоров’я творчих працівників, повна 

відповідальність роботодавця за створення належних, безпечних і 

здорових умов праці. 

Даний принцип вимагає від всіх керівників творчих працівників, 

передусім, розгляду питання впливу цих передбачених трудовим 

договором функцій на життя і здоров’я таких осіб. При цьому 

роботодавцями мають вживатись усі необхідні заходи, незалежно від 

матеріальної вартості встановлення необхідних умов. Тобто у питаннях 

охорони праці творчих працівників економічна доцільність не повинна 
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братись до уваги, оскільки роботодавець несе повну відповідальність за 

стан охорони праці на підконтрольних йому об’єктах правовідносин у 

сфері творчої діяльності; 

2) підвищення рівня промислової безпеки шляхом забезпечення 

суцільного технічного контролю за станом виробництв, технологій та 

продукції, а також сприяння підприємствам у створенні безпечних та 

нешкідливих умов праці. 

Для сфери діяльності творчих працівників не є характерними терміни 

«промислова безпека» «технічний контроль», «виробництво», 

«технології», «продукція» тощо. Проте це не означає, що охороні праці 

творчих працівників не притаманний контроль за станом охорони праці. 

Як нами зазначалось раніше, згідно з Галузевою угодою між 

Міністерством культури України та Професійною спілкою працівників 

культури України на 2017-2022 роки від 03.07.2017 № 45 [132] такий 

контроль здійснюється як Міністерством культури України, так і 

Професійною спілкою працівників культури України. Сутність контролю 

полягає у з’ясуванні недоліків на робочих місяцях, запобіганні 

травматизму та професійним захворюванням; 

3) комплексне розв’язання завдань охорони праці на основі 

загальнодержавної, галузевих, регіональних програм з цього питання та з 

урахуванням інших напрямів економічної і соціальної політики, досягнень 

в галузі науки і техніки та охорони довкілля. 

Вирішення проблем охорони праці, навіть у такій вузькій сфері як 

творча праця, вимагає комплексності. Із цією метою в державі постійно 

приймаються різноманітні програми, угоди та інші документи, спрямовані 

на покращення участі держави у сфері охорони праці, розробку нових 

методів охорони праці, попередження небезпечних ситуацій тощо. У галузі 

охорони праці творчих працівників таким документом є Галузева угода 

між Міністерством культури України та Професійною спілкою працівників 
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культури України на 2017-2022 роки від 03.07.2017 № 45 [132], яка 

укладається на визначений термін і передбачає постійне покращення 

розв’язання завдань охорони праці даного виду працівників; 

4) соціальний захист працівників, повне відшкодування шкоди 

особам, які потерпіли від нещасних випадків на виробництві та 

професійних захворювань. 

Даний принцип базується на гарантіях охорони праці творчих 

працівників, проаналізованих нами раніше. Вони закріплені в законах 

України «Про охорону праці» від 14.10.1992 № 2694-XII [57] та «Про 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 № 

1105-XIV [85], Кодексі законів про працю України [40], наказі 

Держгірпромнагляду «Про затвердження Правил охорони праці для 

працівників театрів і концертних залів» від 25.12.2009 № 210 [113], 

Галузевій угоді між Міністерством культури України та Професійною 

спілкою працівників культури України на 2017-2022 роки від 03.07.2017 

№ 45 [132] тощо; 

5) встановлення єдиних вимог з охорони праці для всіх підприємств 

та суб’єктів підприємницької діяльності незалежно від форм власності та 

видів діяльності. 

Суть даного принципу полягає у тому, що норми Закону України 

«Про охорону праці» від 14.10.1992 № 2694-XII [57] поширюються на усіх 

без винятку працівників, а отже, і на творчих. Кожен вид трудової 

діяльності характеризується своєю специфікою, ступенем небезпечності та 

іншими специфічними властивостями. Проте законодавцем встановлено 

низку правил, які мають загальний характер і охоплюють усі без винятку 

сфери. Тому одним із принципів охорони праці творчих працівників є 

поширення на дану сферу тих самих єдиних вимог з охорони праці, що й 

на інші сфери; 
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6) адаптація трудових процесів до можливостей працівника з 

урахуванням його здоров’я та психологічного стану. 

Реалізація цього принципу також базується на раніше 

проаналізованих нами гарантіях і стосується, в першу чергу, створення 

робочих місць для осіб із інвалідністю, жінок чи неповнолітніх осіб. Важко 

дати чітку відповідь на питання, наскільки даний принцип на сьогодні є 

характерним для правовідносин із творчими працівниками, втім курс на 

євроінтеграцію обумовлює необхідність його реалізації на практиці, у тому 

числі й у досліджуваній сфері;  

7) використання економічних методів управління охороною праці, 

участі держави у фінансуванні заходів щодо охорони праці, залучення 

добровільних внесків та інших надходжень на ці цілі, отримання яких не 

суперечить законодавству. 

Участь держави у фінансуванні заходів щодо охорони праці можна 

пояснити тим, що вона є зацікавленою стороною у зниженні ризиків в 

трудових правовідносинах. Використання економічних методів управління 

охороною праці дозволяє знайти та профінансувати найкраще рішення для 

забезпечення належного рівня безпеки праці творчих працівників. Одним 

із економічних методів є, зокрема, загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування, передбачене Законом України «Про 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 

№ 1105-XIV [85], яке дозволяє залучити необхідні кошти для фінансування 

охорони праці творчих працівників. Тобто досягнення підвищення рівня 

безпеки та захищеності праці творчих працівників є можливим лише за 

умови належного фінансування даних цілей, яке забезпечується 

економічними методами управління охороною праці; 

8) інформування населення, проведення навчання, професійної 

підготовки і підвищення кваліфікації працівників з питань охорони праці. 
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Одним із методів боротьби з нещасними випадками та професійними 

захворюваннями є попередження цих небезпек, яке може здійснюватись 

шляхом навчання, професійної підготовки і підвищення кваліфікації 

працівників. На загальнодержавному рівні даний принцип реалізовується 

за рахунок безперервного навчання працівників з питань охорони праці. 

Сфера праці творчих працівників характеризується певною специфікою, 

тому, як нами вже встановлювалось раніше, у даному аспекті аналізований 

принцип втілюється на практиці шляхом розробки письмових 

рекомендацій з охорони праці, а також засобів захисту від травм, на 

підставі чого видається наказ, який передбачає конкретні вимоги до 

виконавців і заходи щодо забезпечення захисними засобами працівників. 

Наступними методами реалізації даного принципу у трудовій діяльності 

творчих працівників є репетиції та інструктаж; 

9) забезпечення координації діяльності органів державної влади, 

установ, організацій, об’єднань громадян, що розв’язують проблеми 

охорони здоров’я, гігієни та безпеки праці, а також співробітництва і 

проведення консультацій між роботодавцями та працівниками (їх 

представниками), між усіма соціальними групами під час прийняття 

рішень з охорони праці на місцевому та державному рівнях. 

Основними суб’єктами охорони праці у будь-якому випадку є 

роботодавець і працівник. Проте у даних правовідносинах також бере 

участь низка інших суб’єктів, як державних, так і недержавних. У 

контексті  охорони праці творчих працівників, як нами встановлено у даній 

роботі, можливою є участь у відповідних правовідносинах Міністерства 

культури України, Професійної спілки працівників культури України, 

інших профспілкових організацій та державних інституцій. Наявність у 

правовідносинах великої кількості учасників обумовлює необхідність їх 

координації із метою уникнення дублювань. У досліджуваній нами сфері  

координація діяльності суб’єктів охорони праці творчих працівників 
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здійснюється, зокрема, шляхом прийняття різноманітних законів та 

підзаконних нормативно-правових актів або ж угод. Прикладом служить 

Галузева угода між Міністерством культури України та Професійною 

спілкою працівників культури України на 2017-2022 роки від 03.07.2017 

№ 45 [132]; 

10) використання світового досвіду організації роботи щодо 

поліпшення умов і підвищення безпеки праці на основі міжнародного 

співробітництва. 

Прагнення України до євроінтеграції, а також нинішня участь нашої 

держави в діяльності низки міжнародних органів та організацій потребує 

урахування та втілення позитивного світового досвіду охорони праці. 

Враховуючи, що інститут охорони праці творчих працівників не дістав 

належної розробки ні на науковому рівні, ні в актах законодавства, така 

робота могла б сприяти підвищенню рівня безпеки творчих працівників, 

зменшенню кількості нещасних випадків та професійних захворювань, 

поліпшенню врегулювання досліджуваної сфери.  

Таким чином, зробимо висновок, що загальними принципами 

охорони праці творчих працівників є ті, що закріплені у статті 4 Закону 

України «Про охорону праці» від 14.10.1992 № 2694-XII [57], причому 

кожен із них притаманний досліджуваній сфері. Разом із тим, у 

спеціальних нормативно-правових актах, присвячених регулюванню праці 

творчих працівників, встановлено спеціальні принципи, характерні лише 

для даного інституту. 

Так, у статті 3 Закону України «Про театри і театральну справу» від 

31.05.2005 № 2605-IV [87] визначено, що державна політика в галузі 

театру і театральної справи базується на принципах гуманізму, 

демократизму, пріоритетності загальнолюдських духовних цінностей, 

свободи творчості та загальнодоступності театрального мистецтва. 

Перших два принципи мають занадто загальноправовий характер, а 
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принцип загальнодоступності театрального мистецтва є досить вузьким за 

значенням, проте інші різносторонньо розкривають сутність та специфіку 

праці творчих працівників. 

Ми вважаємо, що принцип пріоритетності загальнолюдських 

духовних цінностей є характерним і для охорони праці творчих 

працівників. Сутність трудових функцій полягає у тому, що творчими 

особами здійснюється широкий комплекс дій для забезпечення духовних 

цінностей. Окремі дії можуть нести загрозу для життя та здоров’я таких 

осіб. Прикладом можуть служити згадані нами раніше батальні сцени, у 

яких бере участь театральний актор. З одного боку, такий працівник 

ризикує, визначаючи при цьому пріоритетними  загальнолюдські духовні 

цінності, з іншого боку, охорона праці таких осіб повинна передбачати 

дану небезпеку. 

Близьким до зазначеного принципу є принцип свободи творчості. 

Охорона праці творчих працівників повинна враховувати усі можливі 

ситуації, у яких існуватиме загроза для життя та здоров’я особи. Саме тому  

наказ Держгірпромнагляду «Про затвердження Правил охорони праці для 

працівників театрів і концертних залів» від 25.12.2009 № 210 [113] 

передбачає вимоги стосовно безпечного використання території, 

виробничих і допоміжних будівель та приміщень, вимоги безпечної 

експлуатації технологічного і механічного обладнання, вимоги безпечної 

експлуатації сценічного комплексу, вимоги безпечної експлуатації 

електроустановок та інженерних мереж, вимоги безпечної експлуатації 

допоміжних приміщень, вимоги безпеки при проведенні допоміжних видів 

робіт, а також власне вимоги безпеки у конкретних робочих ситуаціях. 

        Спеціальні принципи встановлено в Галузевій угоді між 

Міністерством культури України та Професійною спілкою працівників 

культури України на 2017-2022 роки від 03.07.2017 № 45 [132]. Із її змісту 

можемо зробити висновок, що охорона праці творчих працівників 
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здійснюється на основі принципу соціального партнерства та 

конструктивного соціального діалогу. Даний принцип полягає у тому, що у 

правовідносинах охорони праці творчих працівників бере участь велика 

кількість суб’єктів. І лише узгодження між ними положень охорони праці 

творчих працівників дозволяє належним чином врегульовувати даний 

інститут. Наслідком конструктивного соціального діалогу є прийняття 

актів законодавства, згідно із якими в подальшому здійснюється правове 

регулювання охорони праці творчих працівників. 

Таким чином, систему принципів охорони праці творчих 

працівників становлять: 

1. Загальні принципи охорони праці творчих працівників (закріплені 

у статті 4 Закону України «Про охорону праці» від 14.10.1992 № 2694-XII 

[57]), а саме: 

1) принцип пріоритету життя і здоров’я творчих працівників, повної 

відповідальності роботодавця за створення належних, безпечних і 

здорових умов праці; 

2) принцип контролю за станом охорони праці творчих працівників, а 

також сприяння у створенні безпечних та нешкідливих умов праці; 

3) принцип комплексного розв’язання завдань охорони праці творчих 

працівників на основі загальнодержавної, галузевих, регіональних програм 

та угод; 

4) принцип соціального захисту творчих працівників, повного 

відшкодування шкоди особам, які потерпіли від нещасних випадків під час 

здійснення трудових обов’язків та професійних захворювань; 

5) принцип встановлення єдиних вимог з охорони праці для всіх 

підприємств та суб’єктів підприємницької діяльності незалежно від форм 

власності та видів діяльності, у тому числі й у сфері охорони творчої праці; 

6) принцип адаптації трудових процесів до можливостей творчого 

працівника з урахуванням його здоров’я та психологічного стану; 
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7) принцип використання економічних методів управління охороною 

праці, участі держави у фінансуванні заходів щодо охорони творчої праці, 

залучення добровільних внесків та інших надходжень на ці цілі, отримання 

яких не суперечить законодавству; 

8) проведення навчання, професійної підготовки і підвищення 

кваліфікації творчих працівників з питань охорони праці; 

9) забезпечення координації діяльності органів державної влади, 

установ, організацій, об’єднань громадян, що розв’язують проблеми 

охорони здоров’я, гігієни та безпеки творчої праці, а також 

співробітництва і проведення консультацій між роботодавцями та 

працівниками (їх представниками), між усіма соціальними групами під час 

прийняття рішень з охорони праці на місцевому та державному рівнях; 

10) використання світового досвіду організації роботи щодо 

поліпшення умов і підвищення безпеки творчої праці на основі 

міжнародного співробітництва. 

2. Спеціальні принципи охорони праці творчих працівників 

(закріплені у статті 3 Закону України «Про театри і театральну справу» від 

31.05.2005 № 2605-IV [87]), які включають: 

1) принцип пріоритетності загальнолюдських духовних цінностей; 

2) принцип свободи творчості; 

3) принцип соціального партнерства та конструктивного соціального 

діалогу.  

Таким чином, дослідження системи гарантій та принципів охорони 

праці творчих працівників продемонструвало, що даний інститут потребує 

подальшої наукової та законодавчої розробки. В цілому, підсумовуючи 

здійснений аналіз, зазначимо, що сутність гарантій та принципів охорони 

праці творчих працівників є близькою до відповідних загальнотеоретичних 

систем, притаманних для усіх інших категорій працівників, проте із 

характерними лише їй особливостями. 
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Дослідження системи гарантій охорони праці творчих працівників 

засвідчило, що даному правовому інституту притаманні практично у рівній 

мірі загальноправові та специфічні властивості. З одного боку, охороні 

праці творчих працівників властиві усі гарантії, передбачені нормами 

Закону України «Про охорону праці» від 14.10.1992 № 2694-XII. З іншого 

боку, аналіз вітчизняного законодавства продемонстрував, що у правовій 

системі нашої держави прийнято низку нормативно-правових актів, якими 

встановлено окремі гарантії охорони праці творчих працівників. Подібна 

ситуація спостерігається і щодо принципів охорони праці творчих 

працівників, проте дещо в інших пропорціях. У Законі України «Про 

охорону праці» від 14.10.1992 № 2694-XII закріплений практично 

вичерпний перелік принципів охорони праці працівників, який можна 

застосувати стосовно будь-яких категорій працівників. Разом із тим, 

спеціальні принципи охорони праці творчих працівників, передусім, 

пов’язані із власне творчим характером трудових відносин. Відповідно, 

забезпечення безпеки працівників є ускладненим через широкий спектр 

небезпек, пов’язаних із трудовою діяльністю. А отже, встановлення 

відповідних принципів є важливою передумовою того, що охорона праці 

творчих працівників буде належним чином забезпеченою. 

 

 

 

Висновки до розділу 2 
 

1. Мета охорони праці творчих працівників – формування для 

творчих працівників здорових умов праці, які полягають у врахуванні 

специфіки такого виду працівників та їх професійної діяльності, що 

передбачає всебічне державне та приватне сприяння високій 

продуктивності праці і розвитку трудового (творчого) потенціалу у сфері 

створення та/або відтворення творів національної літератури, музики, 
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культури та мистецтва, які вони можуть представляти публічно у формі 

публікації, сценічного виконання, кіно-, теле-, відеопоказу чи в іншій не 

забороненій законодавством формі, що здійснюється шляхом захисту їх 

життя та здоров’я від впливу негативних факторів і небезпеки й дозволяє 

забезпечити ефективність виконання специфічної трудової функції, якість 

та полегшення умов творчої праці. 

2. Завдання охорони праці творчих працівників розподілено на дві 

групи: 

1) процесуальну, яка включає завдання, пов’язані із власне трудовим 

процесом творчих працівників, а саме: 

– створення для творчих працівників здорових умов праці, які 

полягають у сприянні високій продуктивності праці в сфері створення або 

відтворення творів національної літератури чи мистецтва, які вони можуть 

представляти публічно шляхом публікації, сценічного виконання, кіно-, 

теле-, відеопоказу (наприклад, шляхом забезпечення безпечного 

використання території, виробничих і допоміжних будівель та приміщень, 

безпечної експлуатації технологічного і механічного обладнання, 

безпечної експлуатації сценічного комплексу, безпечної експлуатації 

електроустановок та інженерних мереж, безпечної експлуатації 

допоміжних приміщень, безпеки при проведенні допоміжних видів робіт); 

– захист здоров’я творчих працівників від впливу негативних 

факторів і небезпеки (забезпечення безпеки у конкретних робочих 

ситуаціях); 

– забезпечення ефективності, якості та полегшення праці 

(забезпечення творчих працівників інструктажами та репетиціями); 

2) соціальну, яка включає завдання із відшкодування матеріальної та 

соціальної шкоди, завданої творчому працівнику внаслідок нещасного 

випадку або несприятливих умов праці, іншими словами, захист творчого 

працівника та його прав: 
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– надання пільг і компенсацій за важкі та шкідливі умови праці; 

– відшкодування шкоди у разі ушкодження здоров’я творчих 

працівників або у разі їх смерті. 

3. Функції охорони праці творчих працівників: 

– функція прогнозування і планування організаційно-технічних 

заходів з охорони праці творчих працівників;  

– функція організації та координації робіт щодо охорони праці 

творчих працівників;  

– функція контролю за станом охорони праці та функціонуванням 

служби управління охороною праці творчих працівників;  

– функція стимулювання роботи по вдосконаленню охорони праці 

творчих працівників. 

4. Система гарантій охорони праці творчих працівників: 

1) загальні гарантії охорони праці творчих працівників: 

– гарантія права творчих працівників на охорону праці під час 

укладання трудового договору та під час роботи; 

– гарантія права творчих працівників на пільги і компенсації за важкі 

та шкідливі умови праці; 

– гарантія відшкодування шкоди у разі ушкодження здоров’я творчих 

працівників або у разі їх смерті; 

– гарантії охорони праці особливих категорій творчих працівників 

(жінок-творчих працівників, неповнолітніх-творчих працівників, творчих 

працівників з інвалідністю); 

2) спеціальні гарантії охорони праці творчих працівників: 

– забезпечення особливих заходів безпеки при виконанні творчим 

працівником своїх трудових обов’язків згідно з особливостями трудової 

функції; 
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– створення безпечного робочого середовища творчого працівника 

шляхом встановлення конкретно визначених законом вимог щодо його 

стану; 

– контроль за дотриманням керівниками закладів культури вимог 

щодо створення здорових і безпечних умов праці;  

– профілактична робота сторін соціального діалогу для 

попередження травматизму та професійних захворювань;  

– профілактично-відновлювальне лікування та оздоровлення творчих 

працівників, зокрема в санаторіях-профілакторіях, санаторно-курортних 

закладах, шляхом залучення усіх можливих джерел фінансування.  

5. Систему принципів охорони праці творчих працівників складають: 

1) загальні принципи охорони праці творчих працівників (закріплені 

у статті 4 Закону України «Про охорону праці» від 14.10.1992 № 2694-XII): 

– принцип пріоритету життя і здоров’я творчих працівників, повної 

відповідальності роботодавця за створення належних, безпечних і 

здорових умов праці. 

– принцип контролю за станом охорони праці творчих працівників, а 

також сприяння у створенні безпечних та нешкідливих умов праці; 

– принцип комплексного розв’язання завдань охорони праці творчих 

працівників на основі загальнодержавної, галузевих, регіональних програм 

та угод; 

– принцип соціального захисту творчих працівників, повного 

відшкодування шкоди особам, які потерпіли від нещасних випадків під час 

здійснення трудових обов’язків та професійних захворювань; 

– принцип встановлення єдиних вимог з охорони праці для всіх 

підприємств та суб’єктів підприємницької діяльності незалежно від форм 

власності та видів діяльності, у тому числі й у сфері охорони творчої праці; 

– принцип адаптації трудових процесів до можливостей творчого 

працівника з урахуванням його здоров’я та психологічного стану; 
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– принцип використання економічних методів управління охороною 

праці, участі держави у фінансуванні заходів щодо охорони творчої праці, 

залучення добровільних внесків та інших надходжень на ці цілі, отримання 

яких не суперечить законодавству; 

– проведення навчання, професійної підготовки і підвищення 

кваліфікації творчих працівників з питань охорони праці; 

– забезпечення координації діяльності органів державної влади, 

установ, організацій, об’єднань громадян, що розв’язують проблеми 

охорони здоров’я, гігієни та безпеки творчої праці, а також 

співробітництва і проведення консультацій між роботодавцями та 

працівниками (їх представниками), між усіма соціальними групами під час 

прийняття рішень з охорони праці на місцевому та державному рівнях; 

– використання світового досвіду організації роботи щодо 

поліпшення умов і підвищення безпеки творчої праці на основі 

міжнародного співробітництва. 

2) спеціальні принципи охорони праці творчих працівників 

(закріплені у статті 3 Закону України «Про театри і театральну справу» від 

31.05.2005 № 2605-IV): 

– принцип пріоритетності загальнолюдських духовних цінностей; 

– принцип свободи творчості; 

– принцип соціального партнерства та конструктивного соціального 

діалогу.  
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РОЗДІЛ 3 

ОПТИМІЗАЦІЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОХОРОНИ 

ПРАЦІ ТВОРЧИХ ПРАЦІВНИКІВ 

 

3.1 Напрями удосконалення правового регулювання охорони 

праці творчих працівників  

Загальний стан правового забезпечення творчості у трудових 

відносинах реалізується належним чином через встановлення відповідних 

та достатніх для цього умов праці. На даний час спостерігається наявність 

дискримінації творчих працівників, а саме за характером їхньої праці, хоча 

на роботодавців і покладений обов’язок із забезпечення достатніх та 

належних умов для творчих працівників. Забезпечення даних умов задля 

сприяння прояву творчості даних працівників та надання своєрідного 

стимулу при виконанні ними роботи виступає як обов’язком держави 

(щодо надання певних гарантій творчим працівникам), так і обов’язком 

суб’єктів, що вступають у правовідносини із даними працівниками, а саме 

роботодавців. 

 Наразі творча та інтелектуальна діяльність набуває все більш 

практичного значення у найрізноманітніших сферах людської діяльності. 

Ефективність здійснення політичних, економічних та соціальних 

перетворень, які відбуваються в Україні, перебуває у прямій залежності від 

повного та широкого використання інтелектуального і творчого потенціалу 

держави, ефективності функціонування системи державної охорони та 

захисту інтелектуальної власності. 

Гарантії свободи наукової, художньої та творчої діяльності, захист 

інтелектуальної власності, авторських та суміжних прав, матеріальних та 

моральних інтересів громадян пов’язані з різноманітними видами творчої 

та інтелектуальної діяльності. Таким чином, особливу увагу привертає 

питання охорони праці творчих працівників та визначення їхнього 
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правового статусу. Останніми роками перед творчими працівниками 

гостро постала нагальна потреба у регулюванні правових відносин між 

усіма учасниками, що безпосередньо задіяні у процесі творчої діяльності 

та особами, які використовують її результати.  

Розвиток нашої держави як демократичного суспільства підвищує 

рівень творчої професійності працівників та відповідальності за 

дотримання норм законодавства, які покликані забезпечити належний 

рівень нормативної охорони даних суб’єктів. Разом з тим, розвиток і 

ефективне функціонування сучасної нормативно-правової бази стосовно 

даного питання стає важливою умовою їхньої повноцінної діяльності, що, 

у свою чергу, є також основою взаємовідносин між суб’єктами даної 

діяльності: творчими працівниками, роботодавцями, іншими суб’єктами, 

що можуть використовувати результати діяльності перших.  

Актуальність даної теми зумовлена необхідністю осмислення 

теоретичних положень щодо законодавства у сфері охорони праці творчих 

працівників, з’ясування основних проблем, що існують у даній сфері, та 

шляхів їх вирішення. Проголошений Україною курс на інтеграцію з 

Європейським Союзом, у свою чергу, вимагає від нашої держави 

формування дієздатної системи, покликаної надати надійну охорону 

творчим працівникам у повній мірі, захистити їхні авторські права та 

стимулювати до нових творчих розробок і впроваджень. Незважаючи на 

актуальність порушеного питання, у науці трудового та цивільного права 

відсутній однозначний підхід до його дослідження.  

Інтелектуальна діяльність та її продукти є одними з визначальних 

факторів у процесі соціально-економічного розвитку суспільства і кожної 

держави [137, c. 108]. Тому питання охорони праці творчих працівників як 

джерела таких продуктів, зокрема їхніх авторських прав, останнім часом 

набуває дедалі більшої актуальності [46, c. 52]. Адже значна частина 

результатів творчої діяльності створюється працівниками під час 
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виконання трудових обов’язків. Таким чином, регламентація авторських 

прав у таких правовідносинах має особливий характер, оскільки, з одного 

боку, право творця є непорушним і охороняється як і національними 

нормативно-правовими актами, так і низкою міжнародно-правових актів, а 

з іншого – не можна не брати до уваги той факт, що твір створюється 

працівником під час трудових відносин працівника (автора) і роботодавця. 

Говорячи про проблеми правового забезпечення творчих 

працівників, варто звернути увагу на відсутність нормативного 

закріплення поняття «творчий працівник» у законодавстві України. 

І.А. Богдан запропонувала виходити з поняття «творчість», що є, в свою 

чергу, універсальною категорією, через те увагу буде приділено її 

правовому аспекту [138, c. 67]. Суть зазначеного поняття полягає у тому, 

що відносини з приводу охорони праці творчих працівників знаходять своє 

відображення у колі суспільних відносин, що включає такі його групи: 

–    відносини, що безпосередньо пов’язані з правовим забезпеченням 

реалізації та здійснення здібностей до творчості даних працівників; 

–  відносини, які виникають з приводу здійснення (реалізації)  

творчими працівниками свого суб’єктивного права на творчість або на 

виконання юридичного обов’язку творити; 

–  відносини, пов’язані з правовим регулюванням умов використання 

та створення інтелектуально-трудових та творчих досягнень працівника 

[138, c. 68]. 

Якщо безпосередньо говорити про питання правового регулювання 

охорони праці творчих працівників, то можна виділити наступні проблеми 

у даній сфері: 

 1. Першою проблемою правового регулювання охорони праці 

творчих працівників є те, що чинне законодавство України не визначає 

різниці там меж між поняттями «працівник» та «творчий працівник». Як 

наслідок, творчі працівники переважно не отримують належні умови праці, 
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які надали б їм можливість ефективно здійснювати свої трудові обов’язки. 

Тобто існують підстави говорити про існування дискримінації творчих 

працівників за характером праці, яка проявляється у позбавленні творчого 

працівника гарантій, передбачених чинним законодавством про працю, 

адже для регулювання трудових відносин творчих працівників 

застосовуються у більшій мірі норми господарського, цивільного та 

адміністративного права. 

Поняття «професійний творчий працівник» закріплене у ч. 2 ст. 1 

Закону України «Про професійних творчих працівників та творчі спілки». 

Ним визнається «особа, що проводить творчу діяльність на професійній 

основі, результатом якої є створення або інтерпретація творів у сфері 

культури та мистецтва, яка публічно представляє такі твори на виставках, 

шляхом публікації, сценічного виконання, кіно-, теле-, відеопоказу тощо 

та/або є членом творчої спілки, та/або має державні нагороди за діяльність 

у сфері культури і мистецтва» [39]. Проте ні Закон України «Про охорону 

праці» від 14.10.1992 № 2694-XII [57], ні Кодекс законів про працю 

України [40] не враховують таку дефініцію і взагалі не містять 

формулювання «творчий працівник» у своїх нормах. Тобто поняття 

«працівник», визначене у нормах даних законодавчих актів, є спільним для 

працівників усіх категорій, у тому числі й творчих. У той же час, більшість 

норм трудового законодавства поширюється саме на професійних творчих 

працівників. Особливості правового регулювання даної категорії 

працівників викликані специфікою їхньої роботи, а саме: 

• особливим характером праці; 

• специфічною організацією творчого процесу та його 

умовами; 

• регулюванням робочого часу (у тому числі й часу 

відпочинку), перервами організаційного чи технологічного характеру, 

терміном щоденної зміни (роботи), роботи у неробочі, святкові та вихідні 
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дні, роботи у нічний час, а також оплатою праці та специфікою трудової 

дисципліни.  

          Тобто чинне законодавство України не визначає різниці та меж між 

поняттями «працівник» та «творчий працівник», але, разом із тим, на 

творчих працівників поширюються норми і Закону України «Про охорону 

праці» від 14.10.1992 № 2694-XII [57], і Кодексу законів про працю 

України [40]. 

Раніше нами згадувалось поняття “творчий працівник” згідно з п. 1 ч. 

I Рекомендації про стан творчих працівників, що прийнята 

спеціалізованою установою Організації Об’єднаних Націй з питань освіти, 

науки та культури (ЮНЕСКО) [47]. Зазначене положення неодноразово 

піддавалось критиці і, на нашу думку, це є цілком виправданим, воно є 

значно ширше за обсягом, аніж поняття «працівник», що, в свою чергу, 

виходить за межі предмета трудового права. Дана дефініція є не надто 

вдалою, оскільки вона формулюється через своєрідну тавтологію, адже 

творчим працівником є будь-яка особа, яка професійно займається 

творчою діяльністю. При цьому поняття «творча діяльність» залишається 

абсолютно нерозкритим, як і поняття «твір у сфері культури та мистецтва». 

Також осмисленню заважає неконкретизована фраза, яка не має  

жодного юридичного навантаження. Мова йде про те, що творчим 

працівником є «особа, яка вважає свою творчу діяльність невід’ємною 

частиною свого життя». Поряд з цим, зауважимо, що, з одного боку, 

міжнародна норма відзначається більшою універсальність, оскільки 

містить визначення творчих працівників і. як наслідок, в її змісті 

встановлюються гарантії для досить широкого кола осіб, у тому числі й 

тих, які здійснюють творчу працю без укладення трудового договору, з 

іншого боку, із сутності такого роз’яснення можна зробити висновок про 

те, що «творчість» та «праця» є взаємовиключними явищами. 

«Рекомендації про положення творчих працівників» визначають творчу 
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працю не як вид трудових правовідносин, а як спосіб життя особи, згідно з 

яким вона може перебувати у трудових правовідносинах, а може й не 

перебувати. Іншими словами, трудовий характер творчої праці не є 

фундаментальним у її розумінні. 

Таким чином, врахувавши недоліки та позитивні аспекти визначення, 

що було наведено в Рекомендаціях ЮНЕСКО, ми пропонуємо розглядати 

творчого працівника як «особу, яка створює або інтерпретує об’єкти, що 

володіють естетичною цінністю, являють собою продукт матеріальної і 

свідомої діяльності людини та спрямовані на створення якісно нових, 

невідомих раніше духовних та матеріальних цінностей, що таким чином 

сприяє розвитку культури та мистецтва, та яка визнана або вимагає 

визнання у якості творчого працівника, незалежно від того, пов’язана вона 

або ні, якими-небудь трудовими відносинами, або чи є  вона членом якої-

небудь асоціації» та викласти його в даній редакції у статті 1 Закону 

України «Про професійних творчих працівників та творчі спілки».  

 2. Другою проблемою досліджуваного питання є визначення 

правового статусу творчого працівника. Особа, яка обирає професію 

творчого працівника, має свідомо розуміти, що її трудова діяльність не 

передбачає усіх прав, обов’язків та гарантій, встановлених Законом 

України «Про охорону праці» від 14.10.1992 № 2694-XII [57] та Кодексом 

законів про працю України [40] для інших категорій працівників. А отже, 

правовий статус творчого працівника суттєво відрізняється від правового 

статусу працівників інших професій. Для розгляду даної проблеми та 

визначення правового статусу творчого працівника, на нашу думку, варто 

розрізняти абсолютно протилежні між собою категорії працівників, такі як 

творчі та нетворчі працівники. Дані категорії відрізняються за сукупністю 

певних ознак, що дають змогу деталізувати їхній правовий статус, а отже, 

й визначити специфіку прав та обов’язків, які притаманні даним суб’єктам. 

Перш ніж приступити до розкриття даних ознак, варто зазначити, що 
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правовий статус як творчого, так і нетворчого працівника містить у собі і 

позитивні, і негативні аспекти. Тому для того, щоб краще уявити 

особливості правового статусу творчого працівника, розглянемо ознаки 

правового статусу протилежної йому категорії працівників, а саме: 

• постійний характер діяльності; 

• здійснення праці на підставі трудового договору; 

• виконання роботи переважно в межах однієї робочої функції; 

• підлягання внутрішньому трудовому розпорядку; 

• регулярна оплата праці; 

• виплата роботодавцем відрахувань на соціальне забезпечення 

такого працівника; 

• поширення державних гарантій [46, c. 54]. 

Таким чином, на основі зазначених ознак ми можемо навести власні 

ознаки творчого працівника, які відрізняються своєю специфікою та 

характером. До них належать наступні:  

1) нестабільний характер зайнятості творчого працівника;  

2) відсутність єдиного напряму діяльності, у якому працює творчий 

працівник, оскільки він може поєднувати різноманітні спеціальності та 

спеціалізації творчих працівників (тобто творча праця об’єднує широке 

коло спеціальностей, кваліфікацій та професій);  

3) несистематичність оплати праці або її відсутність (тобто особа 

може здійснювати творчу працю на добровільних безоплатних засадах або 

ж отримувати платню за твір у разі його виконання);  

4) укладення трудового договору із творчим працівником не є 

обов’язковою умовою, а тому творчі працівники можуть працювати без 

угоди взагалі або ж на підставі цивільно-правового договору чи інших 

договорів;  
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5) режим праці творчого працівника переважно визначається самим 

працівником, окрім випадків, коли творчі працівники працюють у 

колективі або на основі трудового договору;  

6) творчі працівники переважно є організаційно відокремленими від 

інших працівників. 

У свою чергу, виокремлення даних ознак дало нам змогу помітити 

нові проблемні аспекти охорони праці творчих працівників, такі як 

нестабільна зайнятість, несистематичність або відсутність оплати праці, 

здійснення діяльності творчим працівником без укладання договору тощо, 

мова про які буде йти далі. Проаналізувавши дані аспекти, ми можемо,           

по-перше, дійти висновку про відсутність конкретних та реальних 

державних гарантій, що законодавчо закріплювали б деякі питання 

охорони праці творчих працівників. По-друге, це зумовлює не лише 

належну необхідність нормативного закріплення, але й встановлення 

чітких меж реалізації даних положень, розроблення продуктивного та 

ефективного механізму можливості захисту порушених прав та законних 

інтересів творчих працівників, у тому числі надання пріоритету 

можливості досудового врегулювання спору, що виник між роботодавцем 

та творчим працівником.  

Тому для вирішення даного питання цілком доречним було б 

доповнення Закону України «Про професійних творчих працівників та 

творчі спілки» новим розділом II «Правовий статус творчих працівників». 

Даний розділ безпосередньо регулював би питання правового статусу 

творчих працівників шляхом визначення ознак, притаманних таким 

працівникам, та в обов’язковому порядку закріплював би наступні права: 

на гідну оплату праці, на гонорар не нижче встановленого законодавством, 

та право на укладання договору з роботодавцем. 

 3. Третя проблема полягає у відсутності соціального забезпечення 

при розгляді питання стосовно охорони прав творчих працівників. Адже 
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при офіційному працевлаштуванні працівнику встановлюються певні види 

компенсаційних умов та виплачуються різноманітні види компенсацій, у 

тому числі й ті, які пов’язані із професійним ризиком даного працівника 

при виконанні покладених на нього трудових функцій. Щодо надання 

таких же умов творчим працівникам, то це питання навіть не 

обговорюється і такі можливості не передбачаються. 

Якщо дане питання не вирішене на законодавчому рівні, 

правосвідомий творчий працівник, по суті, може вирішити його самостійно 

наступним чином. При погодженні виконання будь-якого завдання, що 

надійшло від роботодавця (готовий продукт, ідея, пропозиція, проект та 

ін.), творчий працівник може укласти з ним відповідний договір. Якщо ж 

воно пов’язане із певними особливостями, ризиком чи складністю 

виконання та іншими значущими, з точки зору працівника обставинами, 

вважатиме за доцільне, він може прописати у договорі як одну з умов та 

обов’язків роботодавця виплату компенсації, у тому числі її розмір, 

причини та обставини, за настання яких повинна здійснюватися її виплата.  

Також вважаємо, що для стабілізації даної ситуації необхідно 

закріпити певні компенсації у розділі II «Правовий статус творчих 

працівників» Закону України «Про професійних творчих працівників та 

творчі спілки», а саме: компенсаційні виплати за роботу, пов’язану з 

певним ризиком, значну трудомісткість та об’єм, виплати премій за 

створення працівником унікального за новизною продукту, а також 

виплати на відшкодування вартості витрачених працівником засобів, 

спрямованих на виконання завдання, що доручене роботодавцем. Дані 

заходи стимулюватимуть розвиток творчих якостей даних працівників, 

професіональність виконуваних ними завдань, що, як наслідок, сприятиме 

створенню останніми дієспроможних продуктів, пропозицій та ідей.  

 4. Четверта проблема стосується належного забезпечення умов 

праці та, відповідно, правового регулювання охорони праці працівників, 
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що не пов’язані з творчою діяльністю [139, c. 233]. Адже умови праці 

творчих працівників носять мінливий характер та залежать від низки 

різних факторів, у тому числі від етичних до правових, що, у свою чергу, 

характеризуються ситуаційним характером, зважаючи на те, що переважно 

усі види мистецтва зосереджуються у великих містах. Це змушує творчих 

працівників влаштовуватись за сумісництвом задля забезпечення 

можливості реалізовувати власні здібності до творчості. 

Серед актуальних проблем, які відображають особливості умов праці 

працівників, варто виокремити самостійний аспект правового регулювання 

даного питання, так як умови праці творчих працівників мають бути 

необхідними та достатніми для прояву працівником творчості. Варто 

також звернути увагу на ту обставину, що здійснення працівниками 

творчої діяльності залежить від змісту соціальних зв’язків, наявність яких 

ми можемо сприймати як аксіому. Зазначені зв’язки характеризуються 

наступним: 

• результат творчої праці має суспільну корисність і відображає 

бажання самого творчого працівника досягнути певного результату; 

• творчі працівники характеризуються наявністю спеціальної 

професійної підготовки у певних сферах, володіють як творчими, так і 

практичними професійними навичками; 

• суспільство, у свою чергу, сприяє творчому процесу не лише 

через забезпечення його інфраструктури, але й шляхом створення 

сприятливої соціальної обстановки, стимулюючи творче ставлення, 

підвищуючи престиж професій, що є творчими, та здійснюючи 

забезпечення суб’єктам творчості необхідних побутових умов; 

• саме суспільство створює своєрідні механізми захисту творчих 

працівників та результатів їхньої творчої діяльності, усвідомлюючи 

цінність останніх. 
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У науковій літературі умови праці визначаються як уся сукупність 

факторів виробничого середовища і процесу виконання службових 

обов’язків на підприємстві, в установі, організації усіх форм власності та 

незалежно від роду діяльності, які впливають на здоров’я і працездатність 

людини під час її професійної діяльності [140, с. 71]. Таким чином, ми 

говоримо про конкретні обставини, в яких функціонує працівник, тобто 

про «умови роботи». Виходячи з цього, нам варто розмежовувати поняття 

«умови праці» та «охорона праці». До виробничих факторів праці творчого 

працівника у даному випадку можна віднести наступні: 

• санітарні умови; 

• побутові умови; 

• гігієнічні та інші види умов. 

До соціальних факторів ми відносимо: 

• тривалість робочого часу;  

• розмір оплати праці;  

• наявність вільного часу для відпочинку творчого працівника. 

Виробничі фактори, насамперед, характеризують «умови роботи» 

творчого працівника. Таким чином, поняття «умови праці» творчого 

працівника у трудовому законодавстві може застосовуватись виключно у 

широкому розумінні та охоплювати, у свою чергу, різні елементи 

соціально-психологічної та виробничої атмосфери на підприємствах, в 

організаціях та установах [141, с. 115-117]. Його ніяк не можна зводити до 

охорони праці, техніки безпеки чи належної якості матеріалів та 

обладнання, що використовуються творчими працівниками, адже дане 

поняття відтворює більш загальний зміст та є ширшим від поняття 

«охорона праці», оскільки уже включає в себе обов’язки та права творчих 

працівників, режим відпочинку та режим праці, різноманітні форми 

заохочення, оплату праці і можливості просування у своєму напрямку 

творчої діяльності.  
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Таким чином, для належного вирішення питання умов праці творчих 

працівників можна запропонувати розробку державою різноманітних 

програм, які забезпечуватимуть підтримку творчих працівників. Якщо ж 

говорити конкретно, то в даному випадку найефективнішим та 

найдієвішим засобом державної підтримки творчих працівників, 

виступатиме проведення масових конкурсів для залучення найкращих 

творчих працівників до роботи у даних програмах. Таким чином, програми 

підтримки творчих працівників повинні розроблятися відповідно до 

процедури, передбаченої Законом України «Про державні цільові 

програми», і фінансуватися за рахунок коштів Державного бюджету 

України.  

 5. П’ятою проблемою, з якою стикаються творчі працівники, 

вступаючи у відносини з роботодавцями, є проблема нерегулярної 

зайнятості, низької заробітної плати та гонорарів за виконану роботу [137, 

c. 110]. На відміну від решти працівників, зарплата яких встановлюється 

відповідно до законодавства України, з врахуванням її мінімального 

розміру та недопустимості чи визнання незаконними дій таких 

роботодавців, що здійснюють її виплати у розмірі меншому, ніж це 

передбаченого чинним законодавством, виплата зарплати та гонорарів 

творчим працівникам здійснюється відповідно до укладеного ними 

трудового договору. І хоча дане питання регулюється положеннями 

постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження мінімальних 

ставок винагороди (роялті) за використання об’єктів авторського та 

суміжних прав» та постанови Верховного Суду України «Про застосування 

судами норм законодавства у справах про захист авторського права і 

суміжних прав», проте досить часто роботодавці нехтують даними 

вимогами та виплачують гонорари у значно менших розмірах. Таким 

чином, для належного врегулювання даного питання та уникнення 

подібних негативних тенденцій доречним було б встановити в Кодексі 
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законів про працю України окремий вид відповідальності (майнової) за 

зазначені дії, що можуть вчинятися недобросовісними роботодавцями. 

Окрім того, реальність свідчить про те, що більшість творчих 

працівників не володіють нормами вищезазначених нормативних актів, 

тому навіть не підозрюють, що їх права можуть бути порушені або вже  

порушені роботодавцем. Для вирішення даного питання, на нашу думку, 

варто проводити більше семінарів, відкритих лекцій для творчих 

працівників, на яких обговорювався б їхній правовий статус в цілому, у 

тому числі значна увага приділялася б питанням прав творчих працівників.  

Дані заходи сприяли б не лише кращому рівню поінформованості 

населення про власні права, але й вихованню правової культури та 

свідомості решти учасників таких правовідносин, зокрема і роботодавців. 

 6. Ще однією проблемою охорони праці творчих працівників є 

відсутність належно обладнаних місць та майстерень, де можна було б 

виставляти, зберігати та демонструвати свої твори [142, c. 58-61]. 

Працівники самі забезпечують себе обладнаннями та приміщеннями, де 

здійснюється сам процес творчої діяльності, і часто ці місця не 

відповідають санітарно-гігієнічним вимогам, що встановлені 

законодавством. Таким чином, це, у свою чергу, призводить до того, що 

продукти творчої діяльності взагалі не можуть бути оприлюдненими або 

знищуються чи викидаються на смітник.  

Стосовно даного питання, то певні його аспекти регулює Галузева 

угода між Міністерством культури України та Центральним комітетом 

Профспілки культури України, яка покликана вирішувати окремі питання 

умов праці. Дану угоду можна розглядати як нормативно-правовий акт, що 

встановлює засади партнерства, визначає узгоджені дії та позиції сторін, 

спрямовані на реалізацію трудових, професійних, соціально-економічних 

гарантій, досягнення злагоди в трудових колективах сфери культури та 

забезпечення конституційних прав працівників. Ця угода містить основні 
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положення щодо зайнятості, трудових відносин, оплати праці, режиму 

праці, відпочинку, охорони праці та здоров’я, соціальних гарантій, пільг та 

компенсацій. 

Дане питання між творчим працівником та роботодавцем можна 

врегулювати шляхом укладення трудових чи цивільно-правових договорів, 

у яких творчий працівник може зазначити подібні вимоги, у тому числі 

необхідність його забезпечення певними засобами, обладнаннями чи 

приміщенням, яке необхідне працівнику для виконання покладеного на 

нього роботодавцем завдання, або, наприклад, обов’язок роботодавця 

відшкодувати кошти, які витратив працівник на дані засоби, одразу після 

їх придбання чи замовлення, якщо він сам буде забезпечувати себе ними, 

або повернути дані кошти при оплаті за кінцевий товар чи продукцію, яка 

надавалась працівником. Ці та інші аспекти, а також порядок здійснення 

зазначених дій повинні бути чітко прописані у договорі та однозначно 

тлумачитись. За цих обставин працівник матиме змогу посилатись на дану 

домовленість як при вирішенні конфліктної ситуації особисто, так і в 

судовому порядку, якщо вважатиме це за необхідне. 

Щодо законодавчого вирішення даного питання, то, на нашу думку, 

варто внести ряд змін у Закон України «Про професійних творчих 

працівників та творчі профспілки» шляхом його доповнення розділом II 

«Правовий статус творчих працівників», про який уже зазначалося нами 

раніше. Статтю 8 цього розділу «Про порядок укладення трудових 

договорів» пропонуємо викласти у такій редакції: «На роботодавця 

покладається обов’язок із забезпечення творчого працівниками 

матеріалами, засобами, обладнанням, приміщенням тощо, які є 

необхідними для належного виконання працівником завдань, визначених 

умовами трудового договору». 

 7. Ще одним важливим проблемним питанням є те, що ні у 

спеціальних законах, ні у Цивільному кодексі України не встановлено, у 
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яких саме випадках особисті немайнові права належать роботодавцю. Така 

законодавча невизначеність щодо особистих немайнових прав на 

службовий твір породжує конфліктні ситуації між творчим працівником та 

роботодавцем. Що стосується майнових прав, то на основі аналізу 

законодавства можна дійти висновку, що законодавець встановив спільну 

власність творчого працівника та роботодавця на об’єкт інтелектуальної 

власності, створений у зв’язку з виконанням трудового договору. Крім 

того, сторони, які уклали договір про створення інтелектуального 

продукту, володіють можливістю самостійно визначати умови розподілу 

майнових прав на нього, які можуть бути неоднаковими для обох 

суб’єктів. 

За цих обставин виникає колізія між спеціальним законом та 

зазначеним підходом у галузі інтелектуальної власності, оскільки його 

положення й досі не приведені у відповідність з нормами Цивільного 

кодексу України. Так, відповідно до Закону України «Про авторське право 

і суміжні права» виняткове майнове право на службовий твір належить 

роботодавцю, якщо інше не передбачено трудовим договором чи цивільно-

правовим договором між творчим працівником та роботодавцем. Таким 

чином, якщо договір про розподіл прав не укладено, роботодавець може 

вимагати виняткового майнового права на службовий твір [143, 144, 145]. 

Беззаперечно, що окреслені розбіжності можуть призвести до 

формування значної кількості спорів. Тому, зважаючи на фактичні 

обставини справи, єдиним правильним рішенням за такої ситуації, 

враховуючи як позицію роботодавця, так і позицію творчого працівника, 

буде чітка регламентація прав та обов’язків працівника, який створює 

товари, що можуть мати ознаки об’єкта права інтелектуальної власності, в 

укладеному письмовому договорі або у посадовій інструкції. Якщо ж  

трудове завдання на створення інтелектуального об’єкта є разовим, тобто 

таким, що не передбачає виконання постійних трудових обов’язків, але 
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відповідає посаді та освіті, його слід оформити звичайним наказом із 

зазначенням прав та обов’язків робітника щодо створеного ним твору.  

Таким чином, цілком доречним буде внесення до статті 8 «Про 

порядок укладення трудових договорів» розділу II Закону України «Про 

професійних творчих працівників та творчі спілки» положення про те, що 

майнове право на службовий твір належить роботодавцю, якщо інше не 

передбачено трудовим договором або цивільно-правовим договором між 

творчим працівником та роботодавцем. 

 8. Наступна проблема полягає у відсутності стійкої практики 

взаємовідносин між творчим працівником та роботодавцем. Дана проблема 

пов’язана з тим, що трудові договори між даними суб’єктами можуть як 

укладатися, так і не укладатися, виплата за виконану роботу може і не 

здійснюватися, що не тягне за собою жодних юридичних наслідків [146, 

c. 55]. Здебільшого відсутні трудові договори між творчими працівниками 

та роботодавцями, що визначають такі умови, у яких, у свою чергу, 

фіксуються обов’язки та права сторін, умови та розмір виплати нагороди, а 

також соціальні гарантії [146, c. 55]. Разом з тим, навіть враховуючи 

наявність договору, творчий працівник, як правило, позбавлений 

можливості змінити його умови, адже останній не володіє, так би мовити, 

«переговорною силою», яка б дозволила йому відстояти та обґрунтувати 

свої вимоги. Таким чином, спостерігається своєрідна некомпетентність 

творчого працівника та відсутність часу для вирішення даного питання. Це 

все ще раз підтверджує необхідність вжиття заходів, про які уже йшлося в 

роботі, спрямованих на значно ширше інформування творчих працівників, 

задля підвищення рівня їхньої компетентності у власних правах. Доречним 

також було б надання справді більш широкого спектру державних гарантій 

для підтримки творчих працівників.  

Отже, для законодавчого врегулювання даного питання пропонуємо 

ввести до статті 8 «Порядок укладення трудових договорів» розділу II 



 

 

152 

«Правовий статус творчих працівників» Закону України «Про професійних 

творчих працівників та творчі профспілки» положення про те, що 

істотними умовами договору, укладеного між роботодавцем та творчим 

працівником, є: права та обов’язки сторін, предмет договору, термін 

виконання, розмір оплати та порядок виплат винагород. Оскільки відомо, 

що договір, який не містить хоча б однієї з істотних умов, визнається 

недійсним, дана норма могла б забезпечити законодавчий захист обох 

сторін. 

 10. Ще однією проблемою є невирішене наразі питання стосовно 

позитивних та негативних рис такого явища як фріланс у контексті 

охорони праці творчих працівників. Адже відсутність належного 

нормативного забезпечення умов праці в значній мірі й призводить до 

розвитку такого нового виду  індивідуальної трудової діяльності, яке 

характеризується високим рівнем затребуваності через наявність 

очевидних переваг. Таким чином, для фрілансера значною перевагою є 

можливість створення максимально зручних умов праці, визначення 

графіка роботи, обсягу роботи, здійснення персоналізації робочого одягу, 

місця, температурного режиму тощо [147, c. 19]. Роботодавцеві фріланс 

також вигідний, оскільки він створює можливість сплачувати особі тільки 

за виконану роботу, а не за кількість годин, протягом яких працівник 

перебував на робочому місці, реалізовуючи відповідне замовлення. Крім 

того, роботодавець може залучати спеціалістів більш кваліфікованого та 

високого класу з різноманітних сфер діяльності, здійснюючи економію при 

цьому на забезпеченні робочого місця працівника [147, c. 19]. Проте такий 

стан можна оцінити як дискримінацію за типом та характером праці. 

Таким чином, розглядаючи дане питання, поряд з позитивними 

аспектами варто виділити негативні сторони даного явища, а саме: 

• відсутність соціального пакета; 

• відсутність державних соціальних гарантій; 
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• високий рівень ризиків, пов’язаних з невиконанням домовленості з 

боку замовника стосовно своєчасної оплати праці в узгоджені сторонами 

строки. 

Зважаючи на це, варто вказати, що творчим працівникам доцільно 

укладати договори як  трудового, так і цивільно-правового характеру, щоб 

згодом мати змогу захистити власні права та отримати оплату за виконану 

роботу або покарати недобросовісного роботодавця.  

Отже, для законодавчого вирішення даного питання у статті 8 

розділу II Закону України «Про професійних творчих працівників та творчі 

профспілки» варто закріпити норму стосовно того, що лише трудовий 

договір. укладений між роботодавцем та творчим працівником, 

покликаний реально забезпечити права та обов’язки даних суб’єктів і  

виступає надійною гарантією не лише виконання, але й вирішення справи 

по суті. 

 11. До проблеми визначення статусу творчих працівників та питань, 

що пов’язані з укладенням договорів, варто додати, що підставою для 

виникнення трудових відносин з творчим працівником може бути не лише 

трудовий договір, а й авторський договір, договір підряду чи договір 

надання послуг тощо. Відповідно до даних договорів творчий працівник 

може виступати в таких статусах: «виконавець», «працівник», «фізична 

особа-підприємець», «автор». Згідно із Законом України «Про професійних 

творчих працівників та творчі спілки» професійний творчий працівник 

може мати статус як найманого працівника, так і працівника (особи), що не 

працює за наймом [39]. Іншим прикладом визначення статусу творчого 

працівника слугують положення Закону України «Про театри та 

театральну справу», у яких зазначається, що діяльність професійних 

творчих працівників здійснюється за індивідуальними трудовими 

контрактами (договорами) та (або) цивільно-правовими договорами. У 

даному Законі вказується, що професійний творчий працівник театрів має 
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право на відповідну діяльність, залежно від кваліфікації та фаху, в театрах 

всіх форм власності [87]. Таким чином, особа може отримати статус 

творчого працівника на підставі факту укладення цивільного, трудового та 

господарського договору або факту фактичного виконання трудових 

функцій за відсутності будь-якого із договорів [46, c. 55]. У даному аспекті 

важливо встановити, чи виконує особа свої трудові обов’язки згідно з 

певною спеціальністю, професією, кваліфікацією тощо. Другорядного 

значення набуває форма вираження інших ознак трудових відносин, 

оскільки саме питання про виконання трудової функції уже надає цій особі 

статус працівника. З урахуванням змісту КЗпП, відповідно до якого 

трудовий договір вважається укладеним і тоді, коли наказ чи 

розпорядження не були видані, але працівника було допущено до 

виконання роботи, та положення про те, що умови договору про працю, які 

якимось чином погіршують становище працівників, є недійсними, можна 

зробити відповідний висновок, що особа, яка професійно займається 

творчістю, завжди є працівником, незалежно від самої підстави 

виникнення правових відносин, маючи при цьому загальний обсяг прав та 

обов’язків, яким володіє працівник згідно із законодавством про працю.  

Таким чином, для роботодавця важливе значення має та виступає 

обов’язком належне забезпечення умов праці для творчих працівників. У 

свою чергу, відповідні умови можуть бути встановлені з метою 

стимулювання творчої діяльності при виконанні роботи [146, c. 56]. Для 

здійснення та вирішення усіх описаних проблем охорони праці, з метою 

конкретизації права кожного володіти, розпоряджатися та користуватися 

своєю власністю, результатами свої творчої та інтелектуальної діяльності 

та гарантій громадян стосовно свободи художньої, літературної та 

технічної творчості, захисту інтелектуальної власності, авторських прав, 

матеріальних та моральних інтересів, що виникають через різні види 

інтелектуальної діяльності, у законодавстві про працю обов’язково 
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повинен бути прописаний мінімальний рівень гарантій щодо охорони та 

умов праці творчих працівників, а також для працівників, для яких прояв 

творчості є їх суб’єктивним правом [146, c. 56; 149]. 

Недосконалість законодавства породжує і такі важливі проблеми, як 

виконання робіт на підставі цивільно-правових угод, що носять 

тимчасовий характер, та без оформлення відповідних трудових відносин. 

Вирішенням даного проблемного питання не зайаються, на жаль, ні 

держані органи, ні органи місцевого самоврядування. Вступаючи у дані 

правовідносини, творчий працівник не знає або якимось чином не звертає 

уваги на той факт, що він фактично позбавлений права на захист 

відповідно до трудового законодавства, а також на виплату соціальної 

допомоги.  

Також у разі настання нещасного випадку роботодавець не нестиме 

відповідальності та не розслідуватиме його. Варто звернути увагу й на те, 

що більший відсоток смертельних випадків та випадків ушкодження 

здоров’я спостерігається серед працівників, які не оформлені належним 

чином, порівняно з тими, що уклали трудовий договір. Внаслідок цього 

статистичні дані України стосовно показників смертності працівників 

значно відрізняються від решти країн світу.  

Законодавство України, у свою чергу, відображає значну частину 

міжнародних стандартів та основоположних принципів з охорони праці 

працівників [137, c. 110]. Проте, коли ми говоримо про звичайного 

творчого працівника, можемо помітити, що охорона праці таких 

працівників залишається на низькому рівні через недосконале знання ними 

законодавчої бази та через недотримання її вимог з боку роботодавця. 

Особливо це стосується тих працівників, які за сучасних економічних 

реалій працюють за наймом на приватних підприємствах. Та, на 

превеликий жаль, трудовим законодавством не врегульовуються такі 

поняття, як безпека праці, її охорона, соціально-правовий захист, оскільки 
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вони є відсутніми в лексиці роботодавця. Причиною такого явища є 

фактична відсутність юридичної відповідальності власників (керівників) 

підприємств.  

Таким чином, менш затратним у часі, оптимальним та безпечним 

варіантом із всіх способів вирішення даних проблем, з якими 

зустрічаються творчі працівники, буде укладення договору, який 

забезпечить права та обов’язки не лише працівника, але й роботодавця. Як 

відомо, будь-який роботодавець, котрий справді націлений на результат від 

співпраці з працівником, погодиться на вчинення такої дії. 

Окреслені проблеми правового регулювання охорони праці творчих 

працівників є комплексними і їх вирішення можливе при підвищенні 

соціальної відповідальності роботодавців, наданні законодавчо 

закріплених гарантій встановлення системи накладення та стягнення 

штрафів за порушення роботодавцями прав творчих працівників, 

підвищенні загального рівня керованості за рахунок розмежування 

повноважень та компетенції органів місцевого самоврядування та місцевих 

державних адміністрацій у сфері охорони праці, а також розподілення 

функцій контролю та державного нагляду за дотриманням вимог 

законодавства про охорону праці. Для досягнення належних позитивних 

результатів у даній сфері та вирішення існуючих проблем доречним було б 

приведення у відповідність законодавства про охорону праці із 

законодавством ЄС, а також ширше використання міжнародного досвіду. 

 

 

3.2 Зарубіжний досвід правового регулювання охорони праці 

творчих працівників: пропозиції щодо запозичення в Україну 

 

Важливим аспектом правового регулювання охорони праці творчих 

працівників є вивчення та накопичення зарубіжного досвіду. В зарубіжних 
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країнах професія творчого працівника займає особливе місце в системі 

правового регулювання охорони праці. І це не випадково, адже у будь-якій 

державно-правовій системі діяльність творчих працівників обумовлюється 

не тільки специфікою правового регулювання трудової діяльності, а й 

особливими умовами та оплатою праці, організацією процесу творчої 

діяльності та трудовою дисципліною. Вивчення та накопичення 

особливостей зарубіжного досвіду правового регулювання охорони праці 

творчих працівників сприятиме їх утвердженню та вдосконаленню в 

механізмі організації правового регулювання охорони праці творчих 

працівників в Українській державі. 

Специфіка трудової діяльності творчих працівників створює 

передумови для прийняття спеціальних нормативно-правових актів, що 

регламентують особливий характер виникнення трудових відносин та 

забезпечення охорони праці для такої категорії працівників. 

Актуальність теми дослідження полягає у необхідності вивчення 

зарубіжного досвіду правового регулювання охорони праці творчих 

працівників, специфічних характеристик правового регулювання охорони 

праці творчих працівників в різних зарубіжних країнах, запозиченні 

зарубіжного досвіду правового регулювання охорони праці творчих 

працівників, визначенні позитивних моментів правового регулювання 

охорони праці творчих працівників, вдосконаленні механізмів правового 

регулювання охорони праці творчих працівників, виокремленні шляхів 

запозичення такого досвіду з метою запровадження в Україні. 

На сьогодні Українська держава не в змозі в повній мірі захистити та 

забезпечити високий рівень правового регулювання охорони праці творчих 

працівників, тому все актуальнішим стає нагромадження та впровадження 

зарубіжного досвіду охорони праці творчих працівників. 

Вивчення, накопичення та запровадження зарубіжного досвіду 

правового регулювання охорони праці творчих працівників є одним із 
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пріоритетних напрямів діяльності держави для підвищення якості, захисту 

та охорони праці творчих працівників, а також розкриття їх творчого 

потенціалу. 

В юридичній науці комплексного дослідження та вивчення 

зарубіжного досвіду правового регулювання охорони праці творчих 

працівників та шляхів запозичення його в Україну проведено не було. Але 

окремі аспекти цього питання були досліджені в працях науковців, серед 

яких: М.М. Агарков, М.Г. Александров, А.А. Абрамов, С.С. Алексєєв, 

М.Й. Бару, Я.І. Безугла, Є.Н. Бондаренко, Н.Б. Болотіна, Л.Ю. Бугров, 

П.А. Бущенко, Є.В. Васьковський, К.М. Варшавський, О.Н. Волкова, 

В.С. Венедіктова, Л.Я. Гінцбург, С.А. Головіна, К.Н. Гусов, 

Г.С. Гончарова, В.Я. Гоц, В.В. Жернаков, І.В. Зуб, З.Д. Іванова, П.О. Ізуїта, 

Р.А. Каримов, Р.І. Кондратьєв, Н.М. Коркунов, О.А. Красавчиков, 

Л.І. Лазор, Р.З. Лівшиць, Л.Л. Лепех, С.П. Маврин, М.Н. Марченко, 

Ж.Ю. Мірошнікова, П.Д. Пилипенко, С.М. Прилипко, В.І. Прокопенко, 

О.І. Процевський, Н.М. Саликова, Л.О. Сироватська, В.Г. Ротань, 

Р.О. Халфіна, Н.М. Хуторян, Г.І. Чанишева, І.І. Шамшина, 

Г.Ф. Шершеневич, В.Ф. Яковлєв, О.М. Ярошенко та інші.  

Для з’ясування сутності правового регулювання охорони праці 

творчих працівників на основі зарубіжного досвіду має значення розкриття 

особливостей правового регулювання охорони праці різноманітних країн. 

Зарубіжний досвід правового регулювання охорони праці творчих 

працівників доцільно вивчати на прикладі країн пострадянського простору 

(Республіки Білорусь, Молдови, Казахстану та інших) та країн-учасників 

Європейського Союзу. 

Особливу увагу привертає Модельний закон про творчих 

працівників та творчі союзи. Відповідно до зазначеного міжнародного 

нормативно-правового акта творчий працівник – це фізична особа, суб’єкт 

права інтелектуальної власності, а також трудового права, який здійснює 
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професійну творчу діяльність, яка виражається у буд-якій формі та 

спрямована на здійснення, реалізацію і роз’яснення творів мистецтва та 

літератури. Мета зазначеного Модельного закону полягає в реалізації 

правових гарантій для повноцінного розвитку науково-духовного 

потенціалу держав-учасниць СНД, здійсненні заходів, спрямованих на 

розвиток мистецтва та літератури, удосконалення діяльності професійно-

творчих об’єднань, розвиток та підтримку різноманітних художніх шкіл, 

забезпечення прав творчих працівників на самовираження, створення та 

реалізацію комплексу заходів соціально-юридичного гарантування 

конституційних прав у зв’язку із особливостями діяльності творчих 

працівників, продовження міжнародного співробітництва у сфері творчої 

діяльності та у галузі культури [148]. 

Так, вказаним нормативно-правовим актом, зокрема, передбачається, 

що працівники творчих професії є особами вільних професій, тобто 

такими, які не працюють за наймом. Діяльність творчих працівників не 

підприємницька, тому вона не потребує офіційної реєстрації як суб’єктів 

підприємницької діяльності. Слід зазначити, що правове регулювання 

діяльності працівників творчих професій, які є особами вільних професій 

та потребують пенсійного забезпечення і обов’язкового державного 

соціального та медичного страхування, здійснюється відповідними 

спеціальними нормативно-правовими актами. Спеціальне регулювання 

передбачає прийняття органами державного управління встановлених 

нормативно-правових актів у співпраці з творчими спілками. Такі 

нормативно-правові акти спрямовані на регламентування порядку сплати 

обов’язкових страхових внесків творчими працівниками. Пенсійне 

забезпечення праці творчих працівників регулюється у порядку, 

передбаченому чинним законодавством у цій сфері правовідносин, тобто 

трудовий стаж для призначення пенсії встановлюється згідно із 

спеціальним законодавством у цій сфері. Обчислення трудового стажу 
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творчих працівників відбувається при наявності фактів участі у виставках, 

публікацій та оприлюднень творів тощо. У трудовий стаж зараховується 

термін навчання в середніх та вищих навчальних закладах [148].  

Норми стосовно охорони праці творчих працівників закріплені в 

Конституції Республіки Білорусь [149], Трудовому кодексі Республіки 

Білорусь [150], Кодексі Республіки Білорусь про культуру від 20 липня 

2016 року № 413-З [151] та інших законах. Зокрема ч. 1 ст. 319 Трудового 

кодексу Республіки Білорусь [150] визначає певні особливості правового 

регулювання праці творчих працівників, проте прямі норми в ній відсутні, 

лише містяться відсилання до спеціального законодавства. До такого 

спеціального законодавства належить цілий ряд законів Республіки 

Білорусь у сфері культури. 

Звернемо увагу на зміни у правовому регулюванні охорони праці 

творчих працівників. Перш за все, нещодавно було прийнято Кодекс 

Республіки Білорусь про культуру від 20 липня 2016 року № 413-З [151], 

який врегулював суспільні відносини у сфері культури, в тому числі й 

охорони праці творчих працівників. У зв’язку із прийняттям даного 

нормативно-правового акта втратили чинність Закон Республіки Білорусь 

«Про культуру в Республіці Білорусь» від 04 червня 1991 року [152] та 

Закон Республіки Білорусь «Про творчі союзи та творчих працівників» від 

16 грудня 1999 року [153], нормами яких донедавна врегульовувалось 

питання охорони праці творчих працівників. Окрім того, владою 

Республіки Білорусь було прийнято рішення про надання безкоштовних 

сертифікатів творчим працівникам. Статус творчого працівника, який не 

перебуває в творчому союзі, підтверджується професійним сертифікатом, 

котрий видається спеціальною експертною комісією відповідно до 

положення про таку комісію, затвердженого Радою Міністрів. Відповідно 

до Декрету № 3 «Про попередження соціального утриманства» громадянин 

визнається таким, що бере участь у фінансуванні державних витрат у 
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період здійснення творчої діяльності в якості творчого працівника [154]. 

Такий правовий статус підтверджується творчим союзом, членом якого є 

творчий працівник, або професійним сертифікатом, що видається 

відповідно до законодавства. Зазначене нововведення у Республіці 

Білорусь є гарантією охорони праці творчих працівників на підставі 

результатів його професійної творчої діяльності.  

Так, у пункті 1.15 статті 1 Кодексу Республіки Білорусь про культуру 

від 20 липня 2016 року № 413-З [151] творчий працівник визначений як 

громадянин, що здійснює творчу діяльність самостійно або на підставах, 

передбачених цим Кодексом, незалежно від того, є він членом творчої 

спілки чи ні. Охорона праці творчого працівника, згідно із нормами даного 

нормативно-правового акта, а також трудового законодавства Республіки 

Білорусь, включає в себе значну кількість правових гарантій, які 

забезпечуються державою. Це стосується соціальних та трудових прав 

творчих працівників. Творчі працівники можуть працювати відповідно до 

умов трудового або цивільно-правового договору, а також бути 

самозайнятими особами, тобто працювати без укладення договору. 

Законодавство Республіки Білорусь чітко регламентує, що творча 

діяльність та робота творчих працівників не є підприємницькою 

діяльністю, бо не має на меті отримання прибутку. Але у разі виявлення 

випадків систематичності отримання прибутку від результатів творчої 

діяльності, її може бути визнано підприємницькою діяльністю, здійснення 

якої тягне за собою негативні правові наслідки. Законодавець акцентує 

увагу на систематичності отримання прибутку, хоча чіткого визначення, 

що таке систематичність отримання прибутку, у законодавстві немає, 

відсутні у ньому й організаційно-правові механізми встановлення 

систематичності отримання прибутку. Таким чином, держава гарантує для 

творчих працівників обов’язкове державне соціальне страхування, 

пенсійне забезпечення творчих працівників, які працюють на основі 
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трудового або цивільно-правового договору, або є самозайнятими особами, 

тобто працюють без трудового договору, здійснюючи творчу діяльність у 

порядку, передбаченому законодавством Республіки Білорусь.  

Проаналізувавши досвід у сфері правового регулювання охорони 

праці творчих працівників у Республіці Білорусь, слід виокремити шляхи 

запозичення такого досвіду в Україну. Ними, на наш погляд, мають бути 

наступні: 

– систематизація та проведення упорядкування законодавства у 

сфері охорони праці творчих працівників на зразок Республіки Білорусь 

шляхом визначення правового статусу творчих працівників у трудовому 

законодавстві, а також встановлення особливостей трудової діяльності та 

охорони праці творчих працівників; 

–  прийняття окремого спеціального закону, який встановить перелік 

осіб, які підпадають під категорію творчих працівників, та врегулює 

порядок такої діяльності, права, обов’язки, соціальне, пенсійне 

забезпечення, робочий час та час відпочинку, гарантії з боку держави й 

інші особливості охорони праці творчих працівників; 

–  запровадження позитивного досвіду Республіки Білорусь щодо 

введення та запровадження професійних сертифікатів для творчих 

працівників за рахунок внесення змін до законодавства про творчих 

працівників, а саме до Закону України «Про професійних творчих 

працівників та творчі спілки», доповнивши його статтею щодо 

особливостей та порядку надання професійних сертифікатів творчим 

працівникам; 

– визначення правового статусу творчого працівника у 

кодифікованому нормативно-правовому акті із посиланням на спеціальний 

закон, що стосується конкретно діяльності творчих працівників. Мається 

на увазі внесення змін до Кодексу законів про працю України щодо 
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визначення правового статусу та особливостей трудової діяльності творчих 

працівників. 

Слід зазначити, що нормативно-правові акти у сфері охорони праці 

творчих працівників України та Білорусі є дещо схожими, але 

відрізняються особливостями щодо окремих питань регулювання. 

Правове регулювання охорони праці творчих працівників у 

Республіці Молдова здійснюється відповідно до Конституції Республіки 

Молдова [155], Трудового кодексу Республіки Молдова [156], Закону «Про 

творчих робітників та творчі союзи» № 21 від 01 березня 2013 року [157]. 

Законодавство Республіки Молдова у цій сфері привертає увагу тим, 

що воно регламентує та розмежовує поняття творчого працівника і 

професійного творчого працівника. Так, Закон Республіки Молдова «Про 

творчих робітників та творчі союзи» [157] встановлює, що творчим 

працівником у сфері журналістської діяльності, літератури та мистецтва є 

фізична особа, яка реалізує творчу діяльність та виконує мистецькі твори, а 

також підтримує культурні цінності відповідно до умов, передбачених у 

трудовому або цивільно-правовому договорі, або особисто, тобто без 

укладання договору у конкретній культурній сфері. У той же час, Закон 

розглядає професійного творчого працівника як фізичну особу, що 

відповідно до встановлених законодавчих вимог отримала професійний 

диплом ліценціата у різних галузях мистецтва, літератури або 

журналістики, твори якої гідно оцінюються професіоналами, а творча 

діяльність здійснюється професійно та являє собою головне джерело для 

існування. Крім того, законодавство Республіки Молдова регламентує 

повний перелік творчих працівників. Тобто творчі працівники здійснюють 

творчу діяльність відповідно до трудового договору, цивільно-правового 

договору, а також особисто без укладання договорів. Охорона праці 

творчих працівників у Республіці Молдова реалізовується шляхом 

проведення соціального страхування в системі загальнообов’язкового 
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державного соціального страхування. Крім того, творчі працівники 

підлягають обов’язковому медичному страхуванню відповідно до 

законодавства Республіки Молдова [157; 158].  

Особливість правового регулювання охорони праці професійних 

творчих працівників полягає у можливості надання територіальними 

агентствами зайнятості заходів стимулювання зайнятості у разі безробіття 

творчих працівників, а також соціального захисту у порядку, 

встановленому законодавством. Крім того, регламентування права на 

відпочинок творчих працівників виступає в якості соціальної гарантії, адже 

передбачено, що тривалість часу праці професійних творчих працівників 

не може перевищувати, а часу на відпочинок бути меншою від тієї, що 

встановлена трудовим законодавством Республіки Молдова. 

Отже, на основі проведеного аналізу законодавства Республіки 

Молдова щодо правового регулювання охорони праці творчих працівників, 

слід виокремити наступні шляхи запозичення в Україну: 

–     чітке розмежування у Законі України «Про професійних творчих 

працівників та творчі спілки» сутності понять «творчий працівник» та 

«професійний творчий працівник»; 

–   регламентування Переліку творчих працівників, які здійснюють 

творчу діяльність в українському законодавстві шляхом внесення змін до 

чинного Закону України «Про професійних творчих працівників та творчі 

спілки» або прийняття окремої постанови, яка затвердила б зазначений 

Перелік; 

–  на зразок Республіки Молдова встановити загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування; 

–  регламентувати обов’язкове медичне страхування на зразок 

законодавства Республіки Молдова; 

–  створити ефективну систему зайнятості творчих працівників на 

випадок їх безробіття; 
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–  у законодавстві, що стосується творчих працівників, закріпити 

особливості робочого часу та часу відпочинку цієї специфічної категорії 

працівників. 

У Республіці Казахстан правове регулювання діяльності та охорони 

праці творчих працівників здійснюється відповідно до Конституції 

Республіки Казахстан [159], Трудового кодексу Республіки Казахстан [160] 

та Закону Республіки Казахстан «Про культуру» [161].  

Особливості правового статусу, охорона праці та інша творча 

діяльність творчих працівників визначається відповідно до Закону 

Республіки Казахстан «Про культуру». Привертає увагу те, що згідно із 

законодавством Республіки Казахстан поняття «творчий працівник» та 

«працівник культури» є тотожними, під ними розуміють фізичну особу, що 

здійснює та реалізує професійну творчу діяльність з метою збереження, 

розвитку та популяризації культурних цінностей серед громадян. Але  

правовий статус працівників культури та творчих працівників визначається 

окремо. Крім того, зазначаються особливості творчої діяльності, охорони 

праці та правового статусу творчих працівників. Соціально-правове 

забезпечення та охорона праці творчих працівників у Республіці Казахстан 

залежить від ряду факторів та визначається в залежності від умов праці і 

ризиків від можливих професійних захворювань. Пенсійне забезпечення 

творчих працівників передбачає комплекс правових гарантій та 

здійснюється в порядку, передбаченому спеціальним законодавством 

Республіки Казахстан. Уряд Республіки Казахстан встановлює державні 

стипендії в галузі культури для творчих працівників, така діяльність 

здійснюється з метою підтримки творчих працівників [161].  

Особливості правового регулювання творчих працівників визначає 

Трудовий кодекс Республіки Казахстан, який регламентує гарантії прав 

творчих працівників у сфері охорони праці. До таких правових гарантій 

належать, зокрема, умови праці, які мають відповідати національним 
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стандартам, а також правилам безпеки та охорони праці. Ще однією 

правовою гарантією охорони праці є обов’язковий медичний огляд, який 

встановлюється для будь-якої категорії працівників. Також передбачено 

проведення періодичних перевірок на знання вимог з охорони праці серед 

творчих працівників. Слід зазначити, що нормативно-правові акти у сфері 

охорони та безпеки праці регламентують організаційно-технічні, 

санітарно-гігієнічні, технологічні, фізичні та інші норми, нормативи, 

правила та процедури, які мають на меті захист життя та здоров’я творчих 

працівників у процесі їх творчо-трудової діяльності [160]. Тобто основу 

правового регулювання охорони праці творчих працівників в 

законодавстві Республіки Казахстан складає Конституція, трудове 

законодавство, а також спеціальний закон про культуру, який визначає 

особливості правового статусу творчих працівників. 

Серед шляхів запозичення досвіду Республіки Казахстан щодо 

правового регулювання охорони праці творчих працівників для 

запровадження в українське законодавство слід виокремити наступні: 

–  об’єднати особливості трудової діяльності та охорони праці 

творчих працівників у єдиний нормативно-правовий акт у сфері культури; 

–   встановити гарантії охорони та безпеки праці творчих працівників 

в українському трудовому законодавстві; 

–  регламентувати проведення періодичних перевірок на знання 

вимог з охорони праці серед творчих працівників; 

–  зобов’язати творчих працівників проходити обов’язковий 

медичний огляд; 

–    встановити та закріпити у законодавстві щодо діяльності творчих 

працівників фактори та умови, від яких залежить їх соціально-правове 

забезпечення та охорона праці. 

Переходимо до дослідження європейського досвіду у правовому 

регулюванні охорони праці творчих працівників. У цій царині 
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регулювання здійснюється на основі Загальної декларації прав людини 

[162], Міжнародного пакту про економічні, соціальні, культурні права 

[163], Рекомендації ООН про стан творчих працівників [47], Всесвітньої 

конвенції про авторське право [164], Бернської конвенції про охорону 

творів літератури і мистецтва [165], Римської конвенції про охорону прав 

артистів-виконавців, виробників фонограм та працівників органів 

радіомовлення [166]. 

Рекомендація ООН про стан творчих працівників під творчим 

працівником розуміє будь-яку особу, що інтерпретує та створює мистецькі 

твори, безпосередньо беручи участь у їх відтворенні, вважає власну творчу 

діяльність нерозривною частиною особистого життя, що сприяє розвитку 

культури та мистецтва, та є визнаним як творчий працівник, незалежно від 

трудового статусу певного творчого працівника [47]. Проаналізувавши цей 

міжнародно-правовий документ, слід зазначити, що європейська спільнота 

всебічно гарантує охорону праці творчих працівників, зокрема шляхом 

встановлення та забезпечення соціально-правового статусу творчих 

працівників як таких, що займаються творчою діяльністю з метою 

підтримання пріоритету національних інтересів та служіння державі й 

суспільству. Держава має створювати та регламентувати нормальні умови 

для творчої діяльності творчих працівників, підтримувати їх у всіх сферах 

суспільного життя, надавати джерела фінансування тощо. У разі 

порушення основних прав та норм охорони праці, здійснювати заходи по 

використанню національних та міжнародних механізмів захисту таких 

прав. Крім того, діяльність держави по правовому регулюванню охорони 

праці творчих працівників має бути спрямована на підтримку початкових 

етапів у мистецтві творчих працівників, забезпечення та виділення джерел 

фінансування на створення творів, розвиток творчої діяльності, 

популяризацію мистецьких творів творчих працівників шляхом 

проведення виставок, інших культурних заходів, юридичний захисту 
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творчих працівників, що стосується зайнятості та умов праці творчих 

працівників у відповідності з вимогами, передбаченими Міжнародною 

організацією праці. Це, зокрема, поширюється на тривалість робочого дня, 

часу відпочинку та вихідних днів, оплачуваних відпусток з врахуванням 

часу на поїздки та репетиції, а також час спектаклів та публічного 

виконання, охорону умов праці, життя та здоров’я. Крім того, необхідно 

зважати на те, що важливим аспектом роботи творчих працівників є 

необхідність окремих приміщень, в яких вони працюють. При цьому слід 

брати до уваги необхідність дотримання відповідних санітарних норм та 

норм безпеки, забезпечуючи охорону архітектурної спадщини та 

навколишнього середовища, пов’язаних з перебудовою приміщень для 

творчих працівників, що мають відповідати вимогам творчої діяльності. У 

разі необхідності встановлювати та регламентувати норми, що стосуються 

компенсації для творчих працівників, вживати комплексних заходів з 

метою захисту прав, що пов’язані із участю у відстрочених платежах або 

частках у прибутках виробництва та стосуються реальних доходів і 

соціальних гарантій творчих працівників. 

Більшість європейських країн прийняли норми, які регламентовані 

міжнародною організацію ЮНЕСКО, а саме Франція, Німеччина, Бельгія, 

Данія, Норвегія та інші. Законодавство зазначених країн щодо правового 

регулювання охорони праці творчих працівників відповідає стандартам, 

визначеним у Рекомендаціях ЮНЕСКО. Відповідно до Рекомендацій 

ЮНЕСКО «Про правове становище творчих працівників» від 27 жовтня 

1980 року [167, c. 376-393] встановлюється сутність правового поняття 

творчих працівників як осіб, що створюють та поширюють твори культури 

і мистецтва, беруть участь у їх відтворенні та безпосередньо вважають, що 

творчий процес та творча діяльність є невід’ємною частиною особистого 

життя, тобто здійснюють заходи, спрямовані на розвиток культури та 

мистецтва й визнання особи в якості творчого працівника, незалежно від 
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того, чи здійснює він творчу діяльність на основі трудового або іншого 

договору, є членом спілки або асоціації, або не є таким членом [168; 169]. 

Слід зазначити, що такий підхід до тлумачення поняття творчого 

працівника базується на визначенні Всесвітньої конвенції про авторське 

право [164], Бернської конвенції про охорону літературних і художніх 

творів [165] та Римської конвенції про охорону артистів-виконавців, 

виробників фонограм і органів радіомовлення від 26 жовтня 1961 року 

[170]. Отже, правовий статус творчого працівника безпосередньо 

стосується авторів літературних, наукових та художніх творів, артистів-

виконавців, виробників фонограм. 

Законодавство Німеччини щодо правового регулювання охорони 

праці творчих працівників діє як налагоджений механізм, що спрямований 

на забезпечення пріоритетних прав творчих працівників, незалежно від 

виду здійснюваної ними творчої діяльності. Так, законодавство Німеччини 

передбачає наявність професійних спільнот, які здійснюють охорону праці 

працівників. Професійні спільноти реалізують функцію страхування 

відповідальності роботодавців від травматизму та професійних 

захворювань. Фінансування таких організацій здійснюється за рахунок 

членських або страхових внесків. На законодавчому рівні в Німеччині 

прийнята концепція охорони праці, яка має на меті попередження 

професійних ризиків [171]. Основними напрямами діяльності професійних 

спільнот є технічний контроль стану охорони праці на підприємствах, 

проведення навчання застрахованих осіб різних категорій, у тому числі 

творчих працівників, страхове забезпечення, медичне обслуговування, 

соціальна допомога, ведення науково-дослідної діяльності в різних сферах, 

які пов’язані з безпекою праці та охороною здоров’я працівників [172]. 

Таким чином, для підвищення рівня правового регулювання охорони праці 

творчих працівників слід виокремити наступні шляхи запозичення досвіду 

Німеччини  для запровадження в Україні: створення професійної спілки у 
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сфері діяльності творчих працівників, яка здійснювала б забезпечення 

охорони праці творчих працівників шляхом страхування від травматизму 

та професійних захворювань, медичне обслуговування творчих 

працівників, соціально-правову допомогу, ведення науково-дослідної 

діяльності в різних областях, які пов’язані з безпекою праці та охороною 

здоров’я творчих працівників. 

Досліджуючи особливості правового регулювання охорони праці 

творчих працівників у Європі, слід зазначити, що професія творчого 

працівника є престижною, тому потребує стимулювання такої праці з боку 

держави. Воно, зокрема, полягає у наданні творчим працівникам 

податкових преференцій.  

Правове встановлення податкових пільг для творчих працівників 

спрямоване на покращення матеріального забезпечення артистів, 

художників, письменників та інших творчих працівників. Так, в Ірландії 

всі категорії творчих працівників звільнені від оподаткування, хоча 

бюджет країни завдяки такій гарантії втрачає значні суми. На відмінну від 

Ірландії, у Франції така податкова пільга надається законодавством тільки 

скульпторам та художникам. Державні гранти, які отримують творчі 

працівники та діячі культури у Фінляндії, податком на прибуток не 

обкладаються. З метою охорони праці працівників творчих професій, які 

здійснюють самостійно творчу діяльність та мають нерегулярний 

заробіток, більшість європейських держав дозволяють при здійсненні 

оподаткування поділяти гонорар автора на декілька років. Так у Франції 

він поділяється  на п’ять років, а у Фінляндії – на три роки [173]. 

На основі проведеного аналізу пропонуємо такі шляхи запозичення 

європейського досвіду в Україну: 

–  повноцінне приведення законодавства у сфері культури, мистецтва 

та охорони праці творчих працівників у відповідність з європейськими 

стандартами; 
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–   встановлення податкових пільг для творчих працівників на зразок 

європейських країн; 

–  реформування законодавства у сфері праці шляхом прийняття 

нового Трудового кодексу, у якому регламентувати нові норми щодо 

визначення правового регулювання охорони праці творчих працівників 

відповідно до європейського законодавства у сфері діяльності творчих 

працівників; 

–  гармонізація законодавства у сфері охорони праці творчих 

працівників з міжнародними договорами України; 

–  роз’яснення сутності поняття «творчий працівник» на зразок 

Рекомендації ООН про стан творчих працівників; 

–  приведення системи соціальних, правових, економічних, 

технічних, організаційних, санітарно-гігієнічних та лікувально-

профілактичних заходів у відповідність із встановленими європейськими 

стандартами. 

Зазначимо, що для подальшого розвитку та гармонізації правового 

регулювання охорони праці творчих працівників пріоритетом має стати 

європейське законодавство у цій сфері. Адже аналіз правового 

регулювання охорони праці творчих працівників Республіки Білорусь 

засвідчив, що воно суттєво відрізняється від європейського законодавства. 

Це стосується, зокрема, того, що встановлені в Республіці Білорусь 

законодавчі норми визначають правове регулювання охорони праці 

творчих працівників формально. Так, Рекомендації ЮНЕСКО здійснюють 

правове регулювання діяльності творчих працівників з огляду на витвір 

мистецтва, а законодавство в Республіці Білорусь та Україні – на основі 

культурної діяльності творчих працівників. Крім того, відсутнє необхідне 

правове розмежування нормативно-правових актів, які регулюють 

діяльність творчих працівників. Адже норми, що стосуються трудового 

договору, охорони праці, яка включає в себе соціальні, правові, 



 

 

172 

економічні, технічні, організаційні та інші гарантії, підпадають під дію 

трудового законодавства, а норми щодо діяльності творчих працівників, їх 

прав на охорону витворів мистецтва регулюються в більшій мірі нормами 

цивільного законодавства. Тому логічним є об’єднання нормативно-

правових актів, які стосуються правового регулювання, охорони праці та 

правового статусу творчих працівників у єдиний, системний, спеціальний 

нормативно-правовий акт, який би визначив всі особливості правового 

регулювання, а також систематизував та впорядкував зазначену сферу 

правовідносин. Такий нормативно-правовий акт має відповідати вимогам 

чинних міжнародних договорів. 
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Висновки до розділу 3 

 

1. Значущим для подальшого розвитку охорони праці творчих 

працівників є вдосконалення законодавства у цій сфері, яке повинне, 

зокрема, передбачати наступне: 

– державну підтримку діяльності творчих працівників на зразок 

європейської системи; 

– забезпечення належного фінансування праці творчих працівників 

як визначено міжнародними договорами; 

– встановлення державних гарантій для подальшого розвитку 

культурно-мистецької діяльності творчих працівників; 

– встановлення правового статусу творчих працівників у 

законодавстві України на зразок європейських стандартів; 

– приведення правового регулювання охорони праці творчих 

працівників у відповідність з європейською правовою системою; 

– чітке розмежування у Законі України «Про професійних творчих 

працівників та творчі спілки» сутності понять «творчий працівник» та 

«професійний творчий працівник»; 

– регламентування в українському законодавстві Переліку творчих 

працівників, які здійснюють творчу діяльність, шляхом внесення змін до 

чинного Закону України «Про професійних творчих працівників та творчі 

спілки» або прийняття окремої постанови, яка б затвердила зазначений 

Перелік; 

– встановлення загальнообов’язкового державного соціального 

страхування; 

–   регламентування обов’язкового медичного страхування; 

–  створення ефективної системи зайнятості творчих працівників на 

випадок їх безробіття; 
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– законодавче закріплення особливостей робочого часу та часу 

відпочинку цієї специфічної категорії працівників. 

2. Проаналізувавши зарубіжний досвід у сфері правового 

регулювання охорони праці творчих працівників, пропонуємо виокремити 

такі шляхи його запозичення в Україну: 

– систематизація та проведення упорядкування законодавства у 

сфері охорони праці творчих працівників; 

– прийняття окремого спеціального закону, який би встановив 

перелік осіб, які підпадають під категорію творчих працівників та 

врегулював порядок такої діяльності, права, обов’язки, соціальне, пенсійне 

забезпечення, робочий час та час відпочинку, гарантії з боку держави та 

інші особливості охорони праці творчих працівників; 

– накопичення позитивного досвіду щодо запровадження 

сертифікатів для творчих працівників; 

– виділення правового статусу творчого працівника у 

кодифікованому нормативно-правовому акті із посиланням на спеціальний 

закон, що стосується конкретно діяльності творчих працівників; 

– об’єднання особливостей трудової діяльності та охорони праці 

творчих працівників у єдиний нормативно-правовий акт у сфері культури; 

– встановлення гарантії охорони та безпеки праці творчих 

працівників в українському трудовому законодавстві; 

– регламентування проведення періодичних перевірок на знання 

вимог з охорони праці серед творчих працівників; 

– зобов’язання проходити обов’язкові медичні огляди для такої 

особливої категорії працівників як творчі; 

– встановлення і закріплення у законодавстві факторів та умов, від 

яких залежить соціально-правове забезпечення й охорона праці творчих 

працівників. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення і нове вирішення 

наукового завдання, що отримало вияв у запропонованих пропозиціях 

щодо оптимізації правового регулювання охорони праці творчих 

працівників. 

1. Творчий працівник – це фізична особа, яка вступила у трудові 

правовідносини з роботодавцем на підставі трудового договору 

(контракту), авторського договору, договору підряду, договору про 

надання послуг з метою здійснення професійної творчої діяльності, яка 

спрямована на часткове або повне створення та/або відтворення творів 

національної літератури, музики, культури і мистецтва, котрі вона може 

представляти публічно та приватно шляхом публікації, виставки, 

сценічного виконання, кіно-, теле-, відеопоказу та в будь-якій іншій не 

забороненій законом формі. 

2. Під сутністю охорони праці творчих працівників варто розглядати 

процес налагодження та гарантування роботодавцем передбачених 

трудовим законодавством заходів, метою яких є забезпечення комфортних 

та безпечних умов праці й охорони життя і здоров’я працівників, які на 

професійній основі зайняті у сфері літератури, музики, культури та 

мистецтва, а саме: театральної справи, кінематографу, телебачення, 

естрадної та сценічної діяльності тощо. 

3. Ознаками охорони праці творчих працівників є наступні:  

1) творчий характер – особливість, зумовлена та тісно пов’язана із 

сферою діяльності індивіда у контексті створення мистецького та/або 

культурного надбання; 

 2) системний характер – обов’язковість у повторюваності 

професійної творчої діяльності у процесі виконання трудової функції, а не 

лише у створенні кінцевого інтелектуального продукту;  
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3) державно-правовий характер – законодавчі норми з охорони праці 

творчих працівників, котрі базуються на принципах, за якими проводиться 

державна політика у сфері охорони праці загалом; при цьому творчість 

може мати будь-який вид і форму, яка не суперечить законодавству;  

4) особливий суб’єктний склад – роботодавець та професійний 

творчий працівник;  

5) цілеспрямованість – спрямованість на забезпечення належних та 

безпечних умов праці. 

4. Негативними моментами сучасного стану правового регулювання 

охорони праці творчих працівників є наступні:  

1) несистематизованість нормативно-правових актів – лише кілька 

законів України охоплюють регулювання особливостей професійної 

творчої праці;  

2) невизначена сфера регулювання – відсутність вичерпного переліку 

видів творчої праці та видів працівників, яких можна визнавати творчими;  

3) застарілість норм – невідповідність норм у сфері професійної 

творчої праці стрімким глобалізаційним та євроінтеграційним процесам. 

5. Процесуальна група завдань охорони праці творчих працівників 

пов’язана із власне трудовим процесом творчих працівників і включає: 

1) формування для творчих працівників здорових умов праці, які 

полягають у сприянні високій продуктивності праці в сфері створення або 

відтворення творів національної літератури чи мистецтва, котрі вони 

можуть представляти публічно шляхом публікації, сценічного виконання, 

кіно-, теле-,  відеопоказу (наприклад, через забезпечення безпечного 

використання території, виробничих і допоміжних будівель та приміщень, 

безпечної експлуатації технологічного і механічного обладнання, 

безпечної експлуатації сценічного комплексу, безпечної експлуатації 

електроустановок та інженерних мереж, безпечної експлуатації 

допоміжних приміщень, безпеки при проведенні допоміжних видів робіт); 
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2) захист здоров’я творчих працівників від впливу негативних 

факторів і небезпеки (забезпечення безпеки у конкретних робочих 

ситуаціях); 

3) забезпечення ефективності, якості та полегшення праці 

(забезпечення творчих працівників інструктажами та репетиціями). 

Функції охорони праці творчих працівників: функція прогнозування і 

планування організаційно-технічних заходів з охорони праці творчих 

працівників; функція організації та координації робіт щодо охорони праці 

творчих працівників; функція контролю за станом охорони праці та 

функціонуванням служби управління охороною праці творчих 

працівників; функція стимулювання роботи по вдосконаленню охорони 

праці творчих працівників. 

6. Спеціальні гарантії охорони праці творчих працівників:  

1) забезпечення особливих мір безпеки при виконанні творчим 

працівником своїх трудових обов’язків згідно з особливостями трудової 

функції;  

2) створення безпечного робочого середовища творчого працівника 

шляхом встановлення конкретних визначених законом вимог щодо його 

стану;  

3) контроль за дотриманням керівниками закладів культури вимог 

стосовно  створення здорових і безпечних умов праці;   

4) профілактична роботи сторін соціального діалогу, спрямована на 

попередження травматизму та професійних захворювань;   

5) профілактично-відновлювальне лікування та оздоровлення 

творчих працівників, зокрема в санаторіях-профілакторіях, санаторно-

курортних закладах, шляхом залучення усіх можливих джерел 

фінансування. 

Спеціальними принципами охорони праці творчих працівників є такі:  

1) принцип пріоритетності загальнолюдських духовних цінностей;  
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2) принцип свободи творчості; 3) принцип соціального партнерства 

та конструктивного соціального діалогу.  

7. Проблемами правового регулювання охорони праці творчих 

працівників є наступні: проблема комплексного та вичерпного визначення 

усіх видів професійної творчої діяльності та видів творчих працівників; 

проблема забезпечення належних умов праці згідно з потребами окремих 

видів професійної творчої діяльності; проблема складного графіка 

зайнятості, низького рівня заробітної плати та неврахування повної суми 

гонорарів за виконану роботу; невизначеність щодо особистих немайнових 

та майнових прав на об’єкт інтелектуальної власності, створений творчим 

працівником; відсутність єдиної стійкої практики взаємовідносин між 

творчим працівником та роботодавцем; проблема фрілансування 

індивідуальної трудової діяльності; проблема визначення статусу творчих 

працівників та питань, що пов’язані з укладенням договорів. 

8. Аналіз позитивного зарубіжного досвіду у сфері правового 

регулювання охорони праці творчих працівників дозволив виокремити такі 

шляхи його запозичення в Україну: систематизація та упорядкування 

законодавства у сфері охорони праці творчих працівників; прийняття 

окремого спеціального закону, який би встановив перелік осіб, які 

підпадають під категорію творчих працівників та врегулював порядок 

такої діяльності, права, обов’язки, соціальне, пенсійне забезпечення, 

робочий час і час відпочинку, гарантії з боку держави та інші особливості 

охорони праці творчих працівників; використання позитивного досвіду 

щодо запровадження сертифікатів для творчих працівників; закріплення 

правового статусу творчого працівника у кодифікованому нормативно-

правовому акті із посиланням на спеціальний закон, що конкретно 

стосується діяльності творчих працівників; об’єднання особливостей 

трудової діяльності та охорони праці творчих працівників у єдиному 

нормативно-правовому акті у сфері культури; встановлення гарантій 
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охорони та безпеки праці творчих працівників в українському трудовому 

законодавстві; регламентування проведення періодичних перевірок на 

знання вимог з охорони праці серед творчих працівників; зобов’язання 

проходити обов’язкові медичні огляди для такої особливої категорії 

працівників як творчі; встановлення та закріплення у законодавстві 

факторів та умов, від яких залежить соціально-правове забезпечення та 

охорона праці творчих працівників. 
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