
 

План 

Науково-дослідних робіт НДІ праці і зайнятості населення Міністерства соціальної  

політики України і НАН України за рахунок бюджетних асигнувань на 2013 рік 

 

Шифр 

роботи 
Назва роботи та її етапів 

Науковий відділ - 

виконавець 
Замовник 

Строки виконання 
Очікувані 

результати Початок 
Закін-

чення 

1 2 3 4 5 6 7 

Наукове забезпечення виконання пріоритетних завдань Міністерства  

соціальної політики України у 2013 році 

 

1. Розвиток ринку праці та зайнятість населення 

 

1. Здійснення моніторингу 

щодо створення нових 

робочих місць, у тому 

числі у результаті 

реалізації Закону України 

«Про зайнятість 

населення» 

Відділ робочих 

місць, профорієн-

тації, підготовки 

кадрів 

Департамент 

праці та 

зайнятості 

01.01.2013   30.0

8.20

13 

 

 

 

 

 

31.1

2.20

13 

Моніторинг 

створення нових 

робочих місць в 

галузях економіки та 

регіонах України, 

зокрема під час 

реалізації державних 

цільових програм та 

інфраструктурних 

проектів. 

Розробка 

пропозицій щодо 

особливостей 

створення нових 

робочих місць 

суб’єктами 

господарювання всіх 

форм власності. 

 

 

 
 

       

       



 2 
1 2 3 4 5 6 8 

2. Наукове дослідження 

щодо проведення 

кваліфікаційної атестації 

осіб за компетентнісним 

підходом 

 

Відділ робочих 

місць, профорієн-

тації, підготовки 

кадрів 

Департамент 

праці та 

зайнятості 

01.01.2013   31.1

2.20

13 

Рекомендації 

щодо проведення 

кваліфікаційної 

атестації осіб за 

компетентнісним 

підходом. 

Пропозиції до 

порядку проведення 

кваліфікаційної 

атестації за 

компетентнісним 

підходом 

 

3. Механізми реалізації 

державної політики 

зайнятості населення, 

забезпечення державного 

регулювання діяльності 

суб’єктів господарювання, 

які надають послуги з 

посередництва у 

працевлаштуванні, з 

урахуванням 

міжнародного досвіду 

 

Відділ 

прогнозування 

ринку праці і 

політики 

зайнятості 

населення 

Департамент 

праці та 

зайнятості 

01.01.2013   31.1

2.20

13 

Пропозиції 

щодо: 

- розв’язання 

існуючих проблем 

зайнятості населення 

з метою покращення 

ситуації на 

національному 

ринку праці; 

- визначення 

порядку співпраці 

між Державною 

службою зайнятості 

та суб’єктами 

господарювання, які 

надають послуги з 

посередництва у 

працевлаштуванні, з 

метою правового 

забезпечення їх 

діяльності 
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4. Шляхи вирішення 

проблеми безробіття в 

депресивних регіонах 

України, в тому числі 

вугледобувних регіонах 

Відділ 

прогнозування 

ринку праці і 

політики 

зайнятості 

населення 

Департамент 

праці та 

зайнятості 

01.01.2013   31.1

2.20

13 

Оцінка та 

визначення причин 

депресивності 

регіонів за ознакою 

безробіття; 

виявлення 

пріоритетних 

галузей економіки 

для забезпечення 

ефективної реалізації 

Закону України „Про 

зайнятість 

населення”. 

Пропозиції щодо 

зниження рівня 

безробіття в 

депресивних 

регіонах шляхом 

розвитку 

пріоритетних 

галузей економіки 

 

 

       

       

       

       

       

       

1 2 3 4 5 6 8 

 

2. Удосконалення трудових відносин 
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5. Актуалізація моніторингу 

і оцінки процесу гідної 

праці в Україні за 

методологією МОП 

Відділ проблем 

заробітної плати 

 

Департамент 

стратегічного 

планування  

01.01.2013 31.12

.2013 
Оцінка процесу 

змін щодо гідної 

праці на підставі 

статистичної 

інформації, наданої 

Держстатом за 

методологією МОП 

 

6. Удосконалення умов 

оплати праці працівників 

бюджетної сфери за 

видами економічної 

діяльності 

 

Відділ проблем 

заробітної плати 

 

Департамент 

праці та 

зайнятості 

01.01.2013 31.12

.2013 
Підготовка 

пропозицій з 

удосконалення умов 

оплати праці 

працівників 

бюджетної сфери за 

видами економічної 

діяльності 

8. Вдосконалення системи 

державних соціальних 

стандартів та гарантій 

 

Відділ з питань 

соціальних 

стандартів і 

гарантій та доходів 

населення 

 

Департамент 

стратегічного 

планування  

01.01.2013 31.12

.2013 
Підготовка 

пропозицій щодо 

внесення змін до 

Закону України 

«Про державні 

соціальні стандарти 

та державні 

соціальні гарантії» 

та Закону України 

«Про прожитковий 

мінімум» 
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14. Регламентація зайнятості 

та доходів сільського 

населення, зайнятого у 

неформальному секторі 

сільської економіки 

 

Відділ проблем 

зайнятості та 

соціального 

захисту сільського 

населення                  

(м. Кіровоград) 

Департамент 

стратегічного 

планування  

01.01.2013 31.12

.2013 
Пропозиції 

щодо: 

регламентації 

зайнятості та доходів 

сільського 

населення, зайнятого 

у неформальному 

секторі сільської 

економіки з 

урахуванням 

зарубіжного досвіду; 

законодавчого 

врегулювання 

зайнятості та доходів 

осіб, зайнятих у 

неформальному 

секторі сільської 

економіки 

 

 

       

       

       

1 2 3 4 5 6 8 

 

3. Реформування системи соціального забезпечення 

 

3.1. Реформування системи соціальної допомоги, розвиток адресної допомоги 

 



 6 
7. Державна сімейна 

політика щодо посилення 

соціального захисту 

багатодітних сімей та 

малозабезпечених сімей з 

дітьми 

Відділ з питань 

сімейної політики 

Департамент 

сім’ї та дітей 

01.01.2013 31.12.2013 Узагальнення 

державної 

сімейної політики 

розвинених країн 

світу. 

Порівняльний 

аналіз механізмів 

державного 

стимулювання 

багатодітності в 

умовах 

демографічної 

кризи, підтримки 

рівня та якості 

життя 

багатодітних 

сімей та 

малозабезпечених 

сімей з дітьми. 

Пропозиції 

щодо 

вдосконалення 

державної 

сімейної політики 

України в 

напрямку 

підвищення 

соціального 

захисту 

багатодітних та 

малозабезпечених 

сімей 
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12. Моніторинг Програми 

житлових субсидій 

Лабораторія 

моніторингу 

соціальних 

процесів 

Департамент 

державної 

соціальної 

допомоги 

01.01.2013 31.12.2013 Щоквартальні 

статистичні 

бюлетені, 

складені за 

результатами 

поточного  

моніторингу баз 

даних відділів 

житлових 

субсидій 

управлінь праці та 

соціального 

захисту населення  

пілотних районів 

та даних 

статистичної 

звітності.  

Пропозиції до 

проекту 

Державного 

бюджету України 

щодо потреби у 

бюджетних 

коштах на 

надання субсидій 

для 

відшкодування 

витрат на оплату 

житлово-

комунальних 

послуг та 

субсидій на 

скраплений газ та 

тверде паливо на 

2014 рік. 

Пропозиції 

щодо 

удосконалення 

механізму 



 8 
1 2 3 4 5 6 8 
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13. Розробка пропозицій до 

проекту Державного 

бюджету України  щодо 

потреби у бюджетних 

коштах  на надання у 2014 

р. державної допомоги 

сім'ям з дітьми,  державної 

соціальної допомоги 

малозабезпеченим сім'ям,  

тимчасової допомоги на 

дітей, батьки яких 

ухиляються від сплати 

аліментів, допомоги 

особам, які проживають 

разом з інвалідами І чи ІІ 

групи внаслідок 

психічного розладу 

Лабораторія 

моніторингу 

соціальних 

процесів 

Департамент 

державної 

соціальної 

допомоги 

01.01.2013 31.12.2013 Аналітичні 

матеріали щодо 

впливу змін, які 

відбулися 

протягом 2012-

2013 років, в 

законодавстві з 

питань надання 

державної 

соціальної 

допомоги на її 

ефективність та 

перспективи 

розвитку. 

Пропозиції до 

проекту 

Державного 

бюджету України  

щодо потреби у 

бюджетних 

коштах  на 

надання у 2014 р. 

всіх видів 

державної 

допомоги сім'ям з 

дітьми,  

державної 

соціальної 

допомоги 

малозабезпеченим 

сім'ям,  

тимчасової 

допомоги на 

дітей, батьки яких 

ухиляються від 

сплати аліментів, 

допомоги особам, 

які проживають 

разом з 

інвалідами І чи ІІ 
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3.2. Реформування у сфері пенсійного забезпечення 

 

9. Дослідження пенсійного 

забезпечення громадян та 

фінансового стану 

Пенсійного фонду 

України на другому і 

третьому етапах реалізації 

Програми економічних 

реформ на 2010-2014 роки 

«Заможне суспільство, 

конкурентоспроможна 

економіка, ефективна 

держава» 

Відділ проблем 

пенсійного 

страхування 

Департамент 

пенсійного 

забезпечення та 

соціального 

захисту 

інвалідів 

01.01.2013 31.12.2013 На підставі 

актуарних 

розрахунків будуть 

надані пропозиції 

щодо внесення змін 

та доповнень до 

Закону України 

„Про 

загальнообов’язков

е державне 

пенсійне 

страхування” з 

метою досягнення 

належного рівня 

соціального 

захисту 

пенсіонерів, 

стабільності  

фінансового стану 

Пенсійного фонду в 

умовах 

запровадження 

накопичувальної 

системи пенсійного 

страхування 

(Програма 

економічних 

реформ на 2010 – 

2014 роки 

„Заможне 

суспільство, 

конкурентоспромо

жна економіка, 

ефективна 

держава”, II і ІІІ 

етапи) 
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1 2 3 4 5 6 8 

10. Визначення соціально та 

економічно обґрунтованих 

параметрів обов'язкових 

корпоративних пенсійних 

схем для фінансування 

дострокових і спеціальних 

пенсій для особливих 

категорій професій, 

пов’язаних з ризиком для 

життя 

Відділ проблем 

пенсійного 

страхування 

Департамент 

пенсійного 

забезпечення та 

соціального 

захисту 

інвалідів 

01.01.2013 31.12.2013 За результатами 

актуарних 

досліджень буде 

надано пропозиції 

щодо соціально та 

економічно 

обґрунтованих 

параметрів 

обов'язкових 

корпоративних 

пенсійних схем 

для фінансування 

дострокових і 

спеціальних 

пенсій для 

особливих 

категорій 

професій, 

пов’язаних з 

ризиком для 

життя (Програма 

економічних 

реформ на 2010–

2014 роки 

„Заможне 

суспільство, 

конкурентоспромо

жна економіка, 

ефективна 

держава”) 

 

 

3.3. Реформування у сфері державного соціального страхування 
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11. Дослідження шляхів 

підвищення ефективності 

адміністративних видатків 

фондів 

загальнообов’язкового 

державного соціального 

страхування 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відділ проблем 

соціального 

страхування 

Департамент 

соціального 

страхування та 

партнерства 

 

01.01.2013 31.12.2013 Пропозиції 

щодо оптимізації 

адміністративних 

видатків фондів 

загальнообов’язко

вого державного 

соціального 

страхування 

1 2 3 4 5 6 8 

 

4. Науковий супровід завдань Мінсоцполітики України 
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15. Науковий супровід 

завдань Мінсоцполітики з 

питань реформування 

системи соціального 

забезпечення, ринку праці 

та зайнятості населення, 

оплати праці, доходів, 

рівня життя сільського 

населення та соціального 

захисту малозабезпечених 

сімей 

Відділ робочих 

місць, 

профорієнтації, 

підготовки кадрів, 

Відділ 

прогнозування 

ринку праці і 

політики 

зайнятості 

населення, 

Відділ проблем 

зайнятості та 

соціального 

захисту сільського 

населення, 

Відділ проблем 

заробітної плати, 

Відділ з питань 

сімейної політики, 

Відділ з питань 

соціальних 

стандартів і 

гарантій та доходів 

населення, 

Відділ проблем 

пенсійного 

страхування, 

 

 

 

 

Департамент 

пенсійного 

забезпечення та 

соціального 

захисту 

інвалідів 

Департамент 

соціального 

страхування та 

партнерства 

Департамент 

державної 

соціальної 

допомоги 

Департамент 

праці та 

зайнятості  

Департамент 

стратегічного 

планування 

Департамент 

сім’ї та дітей 

01.01.2013 31.12.2013 Аналітичні 

записки, 

методологічні 

матеріали, зміни 

та доповнення до 

законодавчих 

актів з питань 

пенсійного 

забезпечення, 

соціального 

страхування, 

державної 

соціальної 

допомоги, ринку 

праці та 

зайнятості 

населення, 

заробітної плати, 

сімейної політики 

       

       

1 2 3 4 5 6 8 
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  Відділ з проблем 

соціального 

страхування,  

Лабораторія 

моніторингу 

соціальних 

процесів 

    

       

 

План НДР НДІ праці і зайнятості населення Міністерства соціальної політики України і НАН України за рахунок бюджетного 

фінансування на 2013 рік, затверджений  Наказом Заступника Міністра-Керівника апарату соціальної політики України від 18.06.2013 р. № 357  

“Про затвердження Зведеного плану науково-дослідних робіт Міністерства соціальної політики України за рахунок бюджетних асигнувань на 

2013 рік”. 

 

 

Учений секретар, к.е.н. 

 

Г. В.  Ярошенко 
 

 


