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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

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, виступає в першу чергу, 

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. 

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 регулювання правових відносин між усіма учасниками, що 

безпосередньо задіяні у процесі творчої діяльності та осіб, що здійснюють 

використання її результатів. 

Розвиток нашої держави як демократичного суспільства, підіймає 

рівень творчої професійності працівників та збільшує рівень 

відповідальності за дотримання норм законодавства, які покликані 

забезпечити належний рівень нормативної охорони даним суб’єктам. 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 та ін. 

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 існування дієздатної 
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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 даного питання у правовій доктрині. 

Проблематики правового регулювання охорони праці творчих 

працівників у тій чи іншій мірі торкалися наступні вітчизняні науковці: 

В.М. Андріїв, Н. Б.Болотіна, Л. Ю. Бугров С.Я. Вавженчук, Ю. В. 

Варламова,Т.М. Вахонєва, ,  В. С. Венедіктов, С.В. Венедіктов, І.А. Вєтухов,  

В.В. Волинець, О.О. Гаврилова, О.А. Губська, Ю.М. Гришина, О.Г. Гирич, М.І. 

Гонцов, В.В. Готра, К.І. Дмитрієва Т.А. Занфірова, М.І. Іншин, Р.А. Каримова, 

В.Л. Костюк, О.Л. Кучма, Л.І. Лазор, С.С. Лукаш, Н.О. Мельничук, О.В. 

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

Процевський С.М. Прилипко, С.М. Черноус, В.І. Щербина, С.С. Худякова, Г. І. 

Чанишева, О. М. Ярошенко та інші. Однак, незважаючи на значну кількість 

наукових праць, опублікованих останніми роками, 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 1 січня 2011 р. по 

31 грудня 2015 р. і «Теорія та практика адаптації України до законодавства 

ЄС» (16БФ042-01), яка досліджується на юридичному факультеті Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка з 1 січня 2016 р. по 

31 грудня 2020 р. 

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). Визначення особливостей правового 

регулювання охорони праці творчих працівників, а також специфіку і 

сутність правового регулювання охорони праці творчих працівників 

(розділ 1) було здійснено за допомогою діалектичного методу. Метод 

групування, системно-структурний та системно-функціональний методи 

застосовувалися при впорядкуванні проблем правового регулювання 

охорони праці творчих працівників. 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 комплексно, з 

використанням сучасних методів пізнання, з урахуванням новітніх досягнень 

науки трудового права дослідити теоретичні та практичні основи правового 

рeгулювaння oхoрoни прaцi твoрчих прaцiвникiв та розробити концептуальні 

шляхи подальшого розвитку даної сфери. За результатами дисертаційного 

дослідження сформульовано авторські основні положення, що виносяться на 

захист і які містять елементи наукової новизни. Основними з них є такі: 

уперше: 

 виведено комплексний перелік ознак охорони праці творчих 

працівників, якими названо такі: 1) творчий характер – 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 базуються на принципах, за якими проводиться державна політика 

у сфері охорони праці загалом; при цьому творчість може мати будь-який вид і 
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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-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 особливостям 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, які становлять: 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 та розвитку трудового (творчого) потенціалу у сфері створення та/або 

відтворення творів національної літератури, музики, культури та мистецтва, 

які вони можуть представляти публічно шляхом 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; 

удосконалено: 

– визначення «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 



5 

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 – це може бути 

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; 

 сформовано групу особливостей сучасного стану правового 

регулювання охорони праці творчих працівників, яким названо такі: 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) невизначена сфера регулювання – не до кінця 

зрозуміло вичерпну кількість 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; 

 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 на зразок до європейських стандартів; 

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 
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спілки» або прийняттям окремої постанови, яка затвердила зазначений 

перелік; встановлення загальнообов’язкового державного соціального 

страхування; регламентування обов’язкового медичного страхування; 

створення ефективної системи зайнятості творчих працівників на випадок їх 

безробіття; закріплення особливості 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 європейським 

стандартам; встановлення податкових пільг для творчих працівників на зразок 

європейських країн; реформування законодавства у сфері праці, зокрема 

шляхом прийняттям 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 у відповідності до встановлених 

європейських стандартів; 

 деталізація положень, 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 пологам тривалістю  70  календарних днів 

до і  56 календарних днів після пологів.; 4) жінки-творчі працівники 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 
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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 рівень ризиків, 

пов’язаних з невиконанням домовленості з боку замовника стосовно 

своєчасної оплати праці в узгоджених сторонами строках; 

 формування подальших шляхів вдосконалення 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 р.), «Реформування національного та 
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міжнародного права: перспективи та пріоритети» (м. Одеса, 20–21 січня 

2017 р.), «Пріоритетні напрямки розвитку правовоі ̈ системи Украін̈и» 

(м. Львів, 27–28 січня 2017 р.). 

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 з анотації, вступу, трьох розділів, що 

логічно поєднані у сім підрозділів, висновків, списку використаних джерел та 

додатків. Загальний обсяг дисертації становить 213 сторінок. Список 

використаних джерел складається із 175 найменувань і займає 18 сторінок. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У Вступі обґрунтовано актуальність обраної теми, охарактеризовано 

стан її наукової розробки. Визначено мету, основні завдання, об’єкт, предмет 

та методологічні засади наукової роботи. Сформульовано наукову новизну, 

теоретичні та практичні результати, що були отримані дисертантом, а також 

вказано на ступінь апробації результатів дослідження і наявність публікацій за 

темою дисертації. 

Розділ 1 «Теоретико-правові основи правового регулювання охорони 

праці творчих працівників» складається з трьох підрозділів та присвячений 

визначенню специфіки і сутності правового регулювання охорони праці 

творчих працівників, а також з’ясуванню специфіки його сучасного стану. 

У підрозділі 1.1 «Загальнотеоретична характеристика праці творчих 

працівників» зазначено, що працівником є 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. 

Відзначено, що творчий працівник не є традиційним суб’єктом 

трудового права і форми зайнятості при здійсненні творчої діяльності можуть 

бути як стандартними, так і нестандартними. Вагому роль у правовому 

регулюванні охорони праці творчих працівників відіграють локальні акти, в 

яких конкретизуються правила та заходи з охорони праці на певному чіткому 

робочому місці у залежності від творчої професії. Професійного творчого 

працівника вирізняє від іншої творчої особи те, що він здійснює свою 

діяльність на основі трудового договору чи контракту, або ж авторського 

договору чи іншого договору, передбаченого законодавством у залежності від 

виду робіт. Його графік, зазвичай, чітко визначений, робочий час узгоджений. 

Творча особа, яка не перебуває у трудових відносинах із роботодавцем, 

здійснює свою діяльність без чітких рамок та відповідних трудових і 

соціальних прав. 
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Резюмовано, що професійні творчі працівники є особливою групою 

суб’єктів трудового права, що зумовлена їх творчою діяльністю та внеском у 

розвиток суспільства загалом, здобутки національної культури і мистецтва 

зокрема. 

У підрозділі 1.2 «Сутність і ознаки охорони праці творчих працівників» 

визначено, що, по-перше, охорона праці творчих працівників 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 

давала б абсолютно новий погляд на мету та завдання охорони праці. Творча 

сфера діяльності індивіда обумовлює формування певних особливих та 

унікальних заходів та 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. 

Системний характер, який означає те, що заходи з охрони праці творчих 

працівників характеризуються значною диференціацією, проте, водночас, 

мають єдине начало, яке їх об’єднує. За допомогою спільного об’єкту впливу 

такого роду заходи вимальовуються у чітку структурну побудову, яка 

складається із заходів різного характеру, які, проте, формують єдину систему. 

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 як важлива характерна риса охорони праці творчих 

працівників. 

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 розглядуваних 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 та 

працівників, у тому числі і у сфері здійснення творчої діяльності. До того ж, 

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 
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виокремлення такої важливої ознаки охорони 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. 

У підрозділі 1.3 «Прaвoвe рeгулювaння oхoрoни прaцi твoрчих 

прaцiвникiв» встановлено, що бiльшiсть нoрм трудoвoгo зaкoнoдaвствa 

пoширюється нa прoфeсiйних твoрчих прaцiвникiв, aлe oсoбливiсть прaвoвoгo 

рeгулювaння вкaзaнoї кaтeгoрiї прaцiвникiв викликaнo 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 

нeвiд΄ємнoю чaстинoю свoгo життя. 

З одного боку роботодавець зобов’язується створити, забезпечити 

нормативно та практично систему охорони праці творчих працівників на 

своєму підприємстві, 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. 

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 вдocкoнaлeння 

прaвoвoгo рeгулювaння трудoвих вiднocин в умoвaх рoзвитку ринкoвoї 

eкoнoмiки є рoзширeння cфeри лoкaльнoгo прaвoвoгo зaбeзпeчeння. 

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 потягнуть за собою якісно нове творче натхнення та інше 

розуміння культури, духовності, цінностей. 

Розділ 2 «Мета, завдання, функції, принципи та гарантії правового 

регулювання охорони праці творчих працівників» складається з двох 
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підрозділів та присвячений аналізу видів та сутності завдань, функцій, 

принципів і гарантій правового регулювання охорони праці творчих 

працівників. 

У підрозділі 2.1 «Завдання та функції правового регулювання охорони 

праці творчих працівників» встановлено, що завдання забезпечення 

ефективності, якості та полегшення праці полягає у створення для творчого 

працівника таких умов, за яких з однієї сторони його праця буде безпечною 

для здоров’я, а з іншої – він отримає необхідні теоретичні та практичні знання, 

які дозволять значно вдаліше виконувати свої трудові обов’язки. 

Соціальний аспект завдань пов’язаний із відшкодуванням матеріальної 

та соціальної шкоди, отриманої внаслідок нещасного випадку або роботи в 

несприятливих умовах, тобто захист працівника та його прав у контексті 

надання пільг і компенсацій за важкі та шкідливі умови праці; відшкодування 

шкоди у разі ушкодження здоров’я творчих працівників або у разі їх смерті. 

Аргументовано, що вагомою є функція прогнозування і планування 

організаційно-технічних заходів з охорони праці творчих працівників. 

Прикладом професійного травмування творчих працівників є їх участь 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 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 можливі небезпеки під час виконання 

трудових обов’язків не визнавалися б такими. 

У підрозділі 2.2 «Система гарантій та принципів правового регулювання 

охорони праці творчих працівників» підкреслено, що гарантії творчих 

працівників на охорону праці під час укладання трудового договору та під час 

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 
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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 законодавства про охорону 

праці, не додержується умов колективного договору з цих питань; 7) право 

творчого працівника на легшу роботу, що у 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. 

Розділ 3 «Оптимізація правового регулювання охорони праці 

творчих працівників» складається із двох підрозділів та присвячений 

дослідженню проблем правового регулювання охорони праці творчих 

працівників, а також розкриттю шляхів запозичення зарубіжного досвіду у 

даній царині. 

У підрозділі 3.1 «Напрями удосконалення правового регулювання охорони 

праці творчих працівників» акцентовано увагу на тому, що визначення 

творчого працівника, яке було наведено в рекомендаціях Організації 

Об’єднаних націй з питань освіти, науки та культури, слід розкрити у 

наступному вигляді як «особу, яка створює або інтерпретує об’єкти, що 

володіють естетичною цінністю, являються продуктом матеріальної та 
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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 являється вона членом якої-небудь 

асоціації» та викласти його в даній редакції. 

Запропоновано у Законі України «Про професійних творчих працівників 

та творчі спілки» у Розділі II під назвою «Правовий статус творчих 

працівників» передбачити компенсаційні виплати творчим працівникам, а 

саме: компенсаційні виплати за роботу, пов’язану з певним ризиком, значну 

трудомісткість та об’єм, передбачення премій за створення працівником 

унікального за новизною продукту, а також виплат 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. 

Наголошено, що на відміну від решти працівників, зарплата яких 

встановлюється відповідно до законодавства України, з врахуванням її 

мінімального розміру та недопустимості чи визнання незаконним 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 між ними 

трудового договору. І хоча, дане питання регулюється положенням постанови 

КМУ «Про затвердження мінімальних ставок винагороди (роялті) за 

використання об’єктів авторського та суміжних прав» та постановою 

Верховного суду України «Про застосування судами норм законодавства у 

справах про захист авторського права і суміжних прав», проте, досить часто 

роботодавці нехтують даним положення та виплачують гонорари значно 

менших розмірів. Таким чином, для належного врегулювання даного питання 

та уникнення подібних негативних тенденцій, доречним було б встановити в 

Кодексі законів про працю України, окремий вид відповідальності (майнової) 

для подібного роду дій, що можуть вчинятися недобросовісними 

роботодавцями. 

Констатовано, що 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, розмежувавши повноваження та компетенцію органів 

місцевого самоврядування та місцевих державних адміністрацій у сфері 

охорони праці, а також розподіленні функцій контролю та державного нагляду 

за дотриманням вимог законодавства про охорону праці. Для досягнення 

належних та позитивних результатів у даній сфері та вирішення даних 
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проблем, доречним було б, приведення у відповідність законодавства про 

охорону праці до законодавства ЄС, а також більш ширшого використання 

міжнародного досвіду. 

У підрозділі 3.2 «Зарубіжний досвід правового регулювання охорони 

праці творчих працівників: пропозиції щодо запозичення в Україну» 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 проведення 

упорядкування законодавства у сфері охорони праці творчих працівників на 

зразок Республіки Білорусь, а саме визначивши правовий статус творчих 

працівників у трудовому законодавстві, а також встановивши особливості 

трудової діяльності та охорони праці творчих працівників; 2) 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 та інші особливості охорони праці 

творчих працівників; 3) накопичення позитивного досвіду Республіки Білорусь 

щодо введення та запровадження професійних сертифікатів для творчих 

працівників, зокрема шляхом внесення змін у законодавство про творчих 

працівників, а саме Закону України «Про професійних творчих працівників та 

творчі спілки» доповнити статтею щодо особливостей та порядку надання 

професійних сертифікатів творчим працівникам; 4) на зразок Республіки 

Білорусь визначення правового статусу творчого працівника у кодифікованому 

нормативно-правовому акті із посиланням на спеціальний закон, що 

стосується конкретно діяльності творчих працівників. Зокрема, мається на 

увазі внесення змін до Кодексу Законів про працю щодо визначення правового 

статусу та особливостей трудової діяльності творчих працівників. 

На основі аналізу законодавства Республіки Молдова щодо правового 

регулювання охорони праці творчих працівників наведено такі шляхи 

запозичення у національне трудове законодавство: 1) чітке розмежування у 

Законі України «Про професійних творчих працівників та творчі спілки» 

сутності понять творчий працівник та професійний творчий працівник; 

2) 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 прийняттям окремої постанови, яка затвердила зазначений 

перелік; 3) створення ефективної системи зайнятості творчих працівників на 

випадок їх безробіття. 

 

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. 
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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, які 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 та 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 – 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 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 – не до кінця зрозуміло вичерпну кількість 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, а саме: 

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, 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 
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мереж; безпечної експлуатації допоміжних приміщень; безпеки при 

проведенні допоміжних видів робіт); 

2) захист здоров’я творчих працівників від впливу негативних факторів і 

небезпеки (забезпечити безпеку у конкретних робочих ситуаціях); 

3) забезпечити ефективність, якість 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 особливостям 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 щодо створення здорових і 

безпечних умов праці; 4) профілактична роботи сторін соціального діалогу для 

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; 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 потреб окремих видів професійної 

творчої діяльності; проблема складного графіку 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 запозичення в Україну: систематизація та проведення упорядкування 

законодавства у сфері охорони праці творчих працівників; прийняття окремого 

спеціального закону, який встановив перелік осіб, які підпадають під 
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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; 

встановленням гарантії охорони та безпеки праці творчих працівників в 

українському трудовому законодавстві; регламентування проведення 

періодичних перевірок на знання вимог по охороні 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 робітників. 
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практичної конференції (м. Львів, 27–28 січня 2017 р.). Львів: Західноукраїнська 
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АНОТАЦІЯ 

 

Медвецька О.О. Правове регулювання охорони праці творчих 

працівників. – 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 правового регулювання охорони праці творчих працівників. 

Досліджено мету, завдання і функції правового регулювання охорони 

праці творчих працівників. Проаналізовано зміст системи принципів 

правового регулювання охорони праці творчих працівників. 

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, виокремлено напрями його запозичення в Україну. 

Ключові слова: правове регулювання, охорона праці, творчий працівник, 

законодавство у сфері праці, євроінтеграція, трудові права. 
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работников. – На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук 

по специальности 12.00.05 – трудовое право; право социального 

обеспечения. – Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко 

Министерства образования и науки Украины. – Киев, 2019. 

Диссертация посвящена комплексному и обстоятельному анализу 

проблематики правового регулирования охраны труда творческих работников. 

В работе выяснено сущность и признаки охраны труда творческих работников. 

Охарактеризованы правового регулирования охраны труда творческих 

работников. 
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Исследована цель, задачи и функции правового регулирования охраны 

труда творческих работников. Проанализировано содержание системы 

принципов правового регулирования охраны труда творческих работников. 

Обосновано, что «творческий работник» – это физическое лицо, 

вступившее в трудовые правоотношения с работодателем на основании 

трудового договора (контракта), авторского договора, договора подряда, 

договора о предоставлении услуг с целью осуществления профессиональной 

творческой деятельности, которая направлена на частичное или полное 

создание и / или воспроизведение произведений национальной литературы, 

музыки, культуры и искусства, она может представлять публично и приватно 

путем публикации, выставки, сценического исполнения, кино-, теле-, видео 

показа и в любой иной  не запрещенной законом форме. 

Целью охраны труда творческих работников является формирование для 

творческих работников здоровых условий труда, которые заключаются в учете 

специфики такого вида работников и их профессиональной деятельности, 

предусматривает всестороннее государственное и частное содействие высокой 

производительности труда и развития трудового (творческого) потенциала в 

сфере создания и / или воспроизведение произведений национальной 

литературы, музыки, культуры и искусства, которые они могут представлять 

публично путем публикации, сценического исполнения, кино-, теле-, видео 

показа, или в другие не запрещенной законодательством форме, 

осуществляется путем защиты их жизни и здоровья от воздействия негативных 

факторов и опасности и позволяет обеспечить эффективность выполнения 

специфической трудовой функции, качество и облегчение условий 

творческого труда. 

Специальные гарантии охраны труда творческих работников: 

1) обеспечение особых мер безопасности при выполнении творческим 

работником своих трудовых обязанностей, согласно особенностям трудовой 

функции; 2) создание безопасных условий творческого работника путем 

установления конкретных определенных законом требований относительно 

его состояния; 3) контроль за соблюдением руководителями учреждений 

культуры требований по созданию здоровых и безопасных условий труда; 

4) профилактическая работа сторон социального диалога для предупреждения 

травматизма и профессиональных заболеваний; 5) профилактически 

восстановительное лечение и оздоровление творческих работников, в 

частности, в санаториях-профилакториях, санаторно-курортных учреждениях, 

путем привлечения всех возможных источников финансирования. 

Выделены проблемы современного состояния правового регулирования 

охраны труда творческих работников и даны предложения по их решению. 

Выяснено положительный зарубежный опыт правового регулирования охраны 

труда творческих работников, выделены направления его заимствования в 

Украине. 

Ключевые слова: правовое регулирование, охрана труда, творческий 

работник, законодательство в сфере труда, евроинтеграция, трудовые права. 
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ANNOTATION 

 

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

workers. – 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. 

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. 

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. 

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

the field of labor, European integration, labour rights. 

 



21 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наклад 100. Папір офсетний. Ум.-др. арк. 0,9. 

Підписано до друку 18.03.2019. Замовлення 558. 

 

Надруковано в «МП Леся». 

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру 

суб’єктів видавничої справи серія ДК № 892 від 08.04.2002. 

 

«МП Леся» 

03148, Київ, а/с 115. 

Тел./факс: (066) 60-50-199, (068) 126-49-26 

E-mail: lesya3000@ukr.net 

 


