
 

 

 

 

 

 

1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ІНСТИТУТ 

Науково-дослідний інститут праці і зайнятості населення (далі Інститут) створений у 

1997 році за рішенням Уряду України (Постанова Кабінету Міністрів України від 4 

березня 1997 р. № 202 “Про удосконалення мережі науково-дослідних установ 

Міністерства праці”) та спільним наказом Мінпраці України і Президії НАН України № 

44/103 від 29.05.97/04.06.97. 

 

1.1. Науковий напрямок. Спеціалізація Інституту 

Основними напрямами досліджень Інституту у 2013 р. були: 

- розвиток ринку праці та зайнятість населення; 

- удосконалення трудових відносин; 

- реформування системи соціального забезпечення: реформування системи 

соціальної допомоги, розвиток адресної допомоги; реформування у сфері пенсійного 

забезпечення; реформування у сфері державного соціального страхування; 

- науковий супровід завдань Мінсоцполітики України. 

Тематика наукових робіт Інституту сприяла науковому забезпеченню діяльності 

структурних підрозділів, спрямованих на виконання пріоритетних напрямів та завдань 

Міністерства соціальної політики України. 

Наукові дослідження Інституту в 2013 році були спрямовані на: 

- здійснення моніторингу щодо створення нових робочих місць в галузях економіки 

та регіонах України, зокрема під час реалізації державних цільових програм та 

інфраструктурних проектів; 

- розробку пропозицій щодо особливостей створення нових робочих місць 

суб’єктами господарювання всіх форм власності; 

- підготовку рекомендацій щодо проведення кваліфікаційної атестації осіб за 

компетентнісним підходом та пропозицій до порядку проведення кваліфікаційної атестації 

за компетентнісним підходом; 

- 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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- обґрунтування пропозицій щодо зниження рівня безробіття в депресивних регіонах 

шляхом розвитку пріоритетних галузей економіки; 

- оцінку процесу змін щодо гідної праці на підставі статистичної інформації, наданої 

Держкомстатом за методологією МОП; 

- удосконалення умов оплати праці працівників бюджетної сфери за видами 

економічної діяльності; 

- розробку законодавчо-нормативних документів з питань соціальних стандартів і 

гарантій, в т.ч. внесення змін до Закону України „Про державні соціальні стандарти та 

державні соціальні гарантії” та Закону України „Про прожитковий мінімум”; 

- підготовку нормативних документів щодо законодавчого врегулювання зайнятості 

та доходів осіб, зайнятих у неформальному секторі сільської економіки; 

- удосконалення державної сімейної політики України в напрямку підвищення 

соціального захисту багатодітних та малозабезпечених сімей; 

- обґрунтування пропозицій 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 та 

пропозицій щодо удосконалення механізму надання житлових субсидій; 

- підготовку пропозицій 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 групи внаслідок психічного розладу (за різними варіантами та 

сценаріями щодо рівнів соціальних гарантій); 

- удосконалення законодавчо-нормативних документів з питань реформування 

пенсійної системи, в т.ч. внесення змін та доповнень до Закону України „Про 

загальнообов’язкове 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 рр. „Заможне суспільство, конкурентна економіка, 

ефективна держава”, ІІ і ІІІ етапи); 

- обґрунтування пропозицій 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 рр. „Заможне суспільство, 

конкурентоспроможна економіка, ефективна держава”); 
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- оптимізацію адміністративних видатків фондів загальнообов’язкового державного 

соціального страхування; 

- науковий супровід завдань Мінсоцполітики України з питань реформування 

системи соціального забезпечення, ринку праці та зайнятості населення, оплати праці, 

державних соціальних стандартів і гарантій, рівня життя сільського населення та 

соціального захисту малозабезпечених сімей. 

 

1.2. Обсяг виконаних робіт 

Загальна кількість виконаних Інститутом та зданих Замовнику (Мінсоцполітики 

України) у 2013 році науково-дослідних робіт, які фінансувалися з Державного бюджету 

по програмі 2501040 відповідає Зведеному плану НДР Мінсоцполітики України за 

відповідними напрямками. 

 

1.3. Чисельність працівників 

Планова чисельність працівників Науково-дослідного інституту праці і зайнятості 

населення на 2013 рік встановлена в кількості 86,5 чол., а фактична 84 чол. 

Інформація про наявну чисельність працюючих за станом на 31.12.2013 р. подана в 

таблиці 1.1, а про кількісний склад наукових працівників - в таблиці 1.2. 

Таблиця 1.1 

Наявна чисельність працюючих Інституту станом на 31.12.2013 р. 

 

 Всього 
Основного 

складу 

Сумісники  

(в еквіваленті повної 

зайнятості) 

Фактичний склад 

працюючих 

 

84 

 

84 

 

- 

 

в тому числі: 

наукових 

працівників 

 

65 

 

65 

 

- 

 

- докторів наук 1 1 - 

- кандидатів наук 24 23 1 

 

Апарат управління 7 7 - 

- техніки 2 2 - 

- інші 10 10 - 
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Таблиця 1.2 

Кількісний склад наукових працівників Інституту 

 

  
Основного 

складу 

Сумісники 

(в еквіваленті повної 

зайнятості) 

1

. 

Керівник, заступник 

керівника наукового підрозділу 

(зав. відділу) 

 

 

12 

 

 

- 

2

. 

Головний науковий 

співробітник 

- - 

3

. 

Провідний науковий 

співробітник 

 

6 

 

- 

4

. 

Старший науковий 

співробітник 

20 - 

5

. 

Науковий співробітник 14 - 

6

. 

Молодший науковий 

співробітник 

 

12 

 

- 

7

. 

Економісти і інженери 1 - 

 Всього наукових 

співробітників 

65 - 

 - докторів наук 1 - 

 - кандидатів наук 24 1 

 

 

1.4. Матеріально-технічна база 

Для розміщення підрозділів на балансі Інституту утримується приміщення у м. Києві 

загальною площею 640 кв.м. по вул. І. Франка 15б та 213 кв.м. площі в м. Кіровограді, де 

розташовано відділ проблем зайнятості та соціального захисту сільського населення. 

Балансова вартість основних засобів на 01.01.2014 р. становила 8097,1 тис. грн., в 

тому числі в наукових підрозділах 7150,5 тис. грн., при цьому вартість науково-

лабораторного і комп’ютерного устаткування на одного наукового співробітника припадає 

2,8 тис.грн. 

 

1.5. Фінансові ресурси 

Кошторисом витрат на утримання Інституту в 2013 році, затвердженого 

Міністерством соціальної політики України, передбачено із загального фонду бюджету по 

програмі 2501040 –  5617,4 тис. грн. 
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Профінансовано за 2013 рік за Програмою 2501040 –  5617,4 тис. грн. 

В 2013 році замовлення на виконання платних послуг з науково-дослідних робіт 

становило 10,0 тис.грн. 

 

2. ВИКОНАННЯ ПЛАНУ НДР 

2.1. Виконання тематичного плану (бюджетних) НДР 

 

Виконання річного плану бюджетних НДР становить 100%, в т.ч. по етапах 

(термінах) у межах звітного періоду 2013 р. – 100%. 

Структура виконання бюджетних НДР наведена в таблиці 2.1. 

Таблиця 2.1 

Структура виконання бюджетних НДР 

№

№ 

п

/п 

Шифр*/ 

теми 
Строк виконання 

Виконання 

плану 2013 р., 

 % 

1

. 

1 01.2013 – 12.2013 100 

2

. 

2 01.2013 – 12.20103 100 

3

. 

3 01.2013 – 12.2013 100 

4

. 

4 01.2013 – 12.2013 100 

5

. 

5 01.2013 – 12.2013 100 

6

. 

6 01.2013 – 12.2013 100 

7

. 

7 01.2013 – 12.2013 100 

8

. 

8 01.2013 – 12.2013 100 

9

. 

9 01.2013 – 12.2013 100 

1

0. 

10 01.2013 – 12.2013 100 

1

1. 

11 01.2013 – 12.2013 100 

1

2. 

12 01.2013 – 12.2013 100 

1

3. 

13 01.2013 – 12.2013 100 

1

4. 

14 01.2013 – 12.2013 100 

1

5. 

15 01.2013 – 12.2013 100 
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* Шифр тем згідно Зведеного тематичного плану робіт Мінсоцполітики України на 

2013 р. 

 

 

2.2. 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 

 

У першому кварталі 2013 року відповідно до оперативних завдань Міністерства 

Інститутом виконані такі наукові розробки: 

Проект Положення Про порядок кваліфікаційної атестації та присвоєння кваліфікації 

за робітничими професіями особам за результатами неформального навчання. 

Комплекс заходів, спрямованих на забезпечення зростання фонду заробітної плати 

працівників усіх галузей економіки. 

Зауваження до Типової методики розрахунку галузевого стандарту оплати праці. 

Пропозиції до Проекту Закону України „Про внесення змін до Закону України „Про 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою 

працездатності та витратами, зумовленими похованням”. 

Порядок визначення обсягів створення нових робочих місць під час реалізації 

Державних цільових програм та інфраструктурних проектів. 

Аналітичні матеріали щодо подальшого реформування пенсійної системи. 

Пропозиції та розрахунки до проекту Закону про внесення змін до деяких законів 

України щодо продовження реформування пенсійної системи. 

Інформація щодо чисельності застрахованих осіб, які сплачують страхові внески, в 

інших країнах світу. 

Пропозиції щодо подальшого реформування пенсійної системи. 

Пропозиції щодо вдосконалення законодавства в частині призначення і виплати 

пенсій по інвалідності внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного 

захворювання та пенсій у зв’язку із втратою годувальника, який помер внаслідок 

нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання та дослідження 

стосовно удосконалення законодавства в частині призначення і виплат пенсій громадянам 

України, які виїхали на постійне місце проживання за кордон. 

Прогнозні розрахунки обсягів потреби у коштах на надання у 2013 році державної 

допомоги сім’ям з дітьми, державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, 

тимчасової допомоги дітям та допомоги по догляду за психічно хворими інвалідами І та ІІ 

групи з урахуванням наданих розмірів прожиткового мінімуму. 
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Розрахунки потреби у бюджетних коштах на надання субсидій для відшкодування 

витрат на оплату житлово-комунальних послуг та орієнтовної чисельності отримувачів 

цього виду допомоги у 2013 році з урахуванням варіантів підвищення цін і тарифів на 

послуги. 

Прогнозні розрахунки кількості одержувачів та потребу у додаткових коштах на 

2013 р. для надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям з 

урахуванням збільшення рівня забезпечення прожиткового мінімуму для дітей з 

01.07.2013 р. до 80% ПМ, з 1.10.2013 р. до 90% ПМ. 

Прогнозні розрахунки потреби у бюджетних коштах на 2014 р. для надання 

державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям з урахуванням збільшення 

розміру прожиткового мінімуму для різних соціально-демографічних груп населення на 

5% порівняно з 2013 р. 

Прогнозні розрахунки потреби у бюджетних коштах на 2013 рік для надання 

державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям у разі затвердження нових 

підвищених рівнів забезпечення прожиткового мінімуму. 

Розрахунки потреби у бюджетних коштах на надання субсидій для відшкодування 

витрат на оплату житлово-комунальних послуг та орієнтовної чисельності отримувачів 

цього виду допомоги у 2013-2017 роках з урахуванням варіантів підвищення цін і тарифів 

на послуги. 

Розрахунки потреби у бюджетних коштах на надання субсидій для відшкодування 

витрат на оплату житлово-комунальних послуг та орієнтовної чисельності отримувачів 

цього виду допомоги у 2013 році з урахуванням наданих варіантів підвищення цін і 

тарифів на житлово-комунальні послуги. 

Прогнозні розрахунки на 2013 рік щодо чисельності одержувачів та потреби у 

додаткових видатках на виплату допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею 

трирічного віку, допомоги одиноким матерям, допомоги малозабезпеченим сім’ям та 

субсидій на відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг з урахуванням 

внесення змін до Методики обчислення сукупного доходу сім’ї. 

Прогнозні розрахунки потреби у бюджетних коштах на 2013 рік виконані з 

урахуванням необхідності реалізації проекту Закону України „Про внесення змін до 

Закону України „Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям” (щодо 

визначення розміру державної допомоги). 

 

У другому кварталі 2013 року відповідно до оперативних завдань Міністерства  

Інститутом виконані такі наукові розробки: 
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Статистичні дані щодо рівня бідності в країнах світу в 2008-2012 рр. 

Статистичні дані щодо рівня бідності в країнах ЄС і України в 2008-2012 рр. 

Аналітична довідка щодо міжнародного досвіду застосування комплексних підходів 

до скорочення рівня безробіття в умовах світової кризи. 

Аналітична довідка щодо сучасного міжнародного досвіду реалізації соціальної 

антикризової політики. 

Можливості та механізми „капіталізації” людського капіталу в Україні. 

Створення умов та інструменти запуску „соціальних ліфтів” в Україні. 

Інформаційно-аналітичний матеріал про стан зайнятості населення в Україні. 

Інформаційно-аналітичний матеріал з питань професійного навчання та створення 

робочих місць. 

Аналітичний матеріал щодо факторів впливу на збільшення фонду оплати праці. 

Обґрунтування стратегії розвитку системи створення робочих місць для економічно 

активного населення та розвитку професійної освіти і навчання для забезпечення якості 

робочої сили. 

Стратегія розвитку професійного навчання для осіб з особливими потребами. 

Положення про Порядок кваліфікаційної атестації та присвоєння кваліфікації за 

робітничими професіями особам за результатами неформального навчання. 

Заява-анкета щодо підтвердження кваліфікації за результатами неформального 

навчання. 

Анкета самоаналізу. 

Самооцінка результатів неформального навчання за професією „Оператор 

комп’ютерного набору”. 

Досвід Естонії щодо застосування ваучерів для підтримання 

конкурентоспроможності осіб на ринку праці. 

Проект Концепції соціального розвитку України на 2013-2023 роки. 

Аналітична довідка щодо сучасного міжнародного досвіду реалізації соціальної 

антикризової політики. 

Аналітична довідка щодо міжнародного досвіду застосування комплексних підходів 

до зменшення безробіття в умовах світової кризи. 

Пропозиції та зауваження до Державної стратегії регіонального розвитку на період 

до 2020 року. 

Інформація щодо практичного застосування Плану дій Ради Європи, зокрема за 

напрямом діяльності Плану дій Ради Європи № 14 „Дослідження і розробки”. 
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Пропозиції щодо внесення змін і доповнень до Закону України „Про зайнятість 

населення” від 05.07.2012 р. № 5067-ІУ. 

Пропозиції щодо удосконалення методології визначення прожиткового мінімуму. 

Інформаційно-аналітичні матеріали. Прожитковий мінімум: методика визначення та 

напрями використання у якості інструменту державної соціальної політики. 

Вплив доходів населення на розвиток людського капіталу. 

Лист судді Конституційного суду України М.М. Гултаю щодо розуміння 

словосполучення „пенсіонер по старості” та поняття „старість”. 

Вдосконалення системи пенсійного забезпечення України: фінансово-економічні 

розрахунки бюджету Пенсійного фонду України на 2013 та 2014 рр. 

Результати розрахунків обсягів коштів на фінансування пенсійних виплат відповідно 

до набутих пенсійних прав в солідарній пенсійній системі, обсягів коштів на 

індивідуальних накопичувальних пенсійних рахунках та розмірів пенсійних виплат, які 

можуть здійснюватись за рахунок цих накопичень, за умови запровадження 

„Альтернативної концепції реформування пенсійної системи в Україні від товариства 

„Мале коло” та пропозиції стосовно втілення згаданої концепції у проекти законодавчих 

актів. 

Фінансово-економічні розрахунки впливу реалізації проекту Закону України „Про 

внесення змін до частини другої статті 42 Закону України „Про загальнообов’язкове 

державне пенсійне страхування” щодо осучаснення пенсій” на бюджет Пенсійного фонду 

України у 2014-2017 роках. 

Розрахунки прогнозних обсягів потреби у коштах на 2013 рік, що необхідні для 

реалізації проекту Закону України „Про внесення змін до Закону України „Про державну 

допомогу сім’ям з дітьми” щодо збільшення соціальних гарантій при виплаті допомоги 

при народженні дитини. 

Пропозиції до проекту Закону України „Про внесення змін до Закону України „Про 

збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”. 

Пропозиції та зауваження до проекту Державної стратегії регіонального розвитку на 

період до 2020 року щодо вдосконалення регіональної соціальної політики. 

 

У третьому кварталі 2013 року відповідно до оперативних завдань Міністерства  

Інститутом виконані такі наукові розробки: 

Інформаційний матеріал щодо розроблення критеріїв оцінювання та засобів 

вимірювання професійних знань, умінь та навичок за результатами неформального 

навчання (з урахування зарубіжного досвіду). 
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Пропозиції до проекту рішення виїзного засідання  Комітету Верховної Ради 

України у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів на тему: «Право осіб з інвалідністю 

на працю: стан реалізації та перспективи». 

Пропозиції для методичних рекомендацій щодо організації наставництва на 

виробництві (за результатами обстеження підприємств). 

Інформація до питання „Найбільш актуальні проблеми у сфері зайнятості населення 

та пріоритетні завдання щодо їх розв’язання”. 

Пропозиції щодо проведення міжнародної тристоронньої конференції з питань 

зайнятості „Київські ініціативи з розвитку зайнятості”. 

Пропозиції щодо структури та змісту Основного документа міжнародної 

тристоронньої конференції з питань зайнятості та змісту Концепції проведення міжнародної 

тристоронньої конференції з питань зайнятості. 

Пропозиції стосовно структури і основних положень Національної доповіді щодо 

забезпечення соціальної справедливості за 2013 рік, підготовка якої передбачена 

“Декларацією соціальної справедливості: гідна праця та соціальний захист”. 

Інформація до питання щодо оцінки позиції Європейського комітету із соціальних 

прав стосовно реалізації Україною пункту 7 статті 2 Європейської соціальної хартії 

(переглянутої). 

Пропозиції до Концепції Державної підтримки та розвитку фізичної культури і 

масового спорту в Україні в контексті соціального захисту дітей. 

Пропозиції щодо вирішення питань соціальної політики, які потребують нагального 

вирішення. 

Пропозиції стосовно реалізації на державному рівні додаткових заходів, 

спрямованих на подолання бідності, з метою внесення їх до Державної цільової соціальної 

програми подолання та запобігання бідності на період до 2015 р. 

Фінансово-економічні розрахунки щодо зменшення навантаження страховими 

пенсійними внесками фонду оплати праці у разі прийняття Закону України „Про внесення 

змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України (щодо 

зменшення навантаження на фонд оплати праці)”. 

Прогнозні розрахунки потреби у додаткових бюджетних коштах на 2013 рік для 

надання державної допомоги малозабезпеченим сім’ям. 

Інформація до Представника Уповноваженого Верховної Ради України з прав 

людини щодо позиції Інституту про можливість надання грошової допомоги особам, 

визнаним інвалідами І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, які за висновком 
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лікарської комісії медичного закладу потребують постійного стороннього догляду і не 

належать до членів сім’ї. 

Пропозиції щодо додаткових державних заходів для подолання та запобігання 

бідності сільського населення. 

Найбільш актуальні соціальні проблеми сільського населення. 

Пропозиції щодо законодавчого врегулювання проблем зайнятості та соціального 

захисту працівників особистих селянських господарств (ОСГ). 

Методичні рекомендації щодо оцінювання та аналізу бідності населення у сільській 

місцевості. 

 

 

 

У четвертому кварталі 2013 року відповідно до оперативних завдань 

Міністерства  Інститутом виконані такі наукові розробки: 

Пропозиції щодо доцільності об’єднання Державної служби зайнятості України з 

Державною інспекцією України з питань праці до проекту рекомендацій „круглого столу”. 

Пропозиції до проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законів 

України щодо дистанційної праці” та порівняльну таблицю до проекту Закону України 

“Про внесення змін до деяких законів України щодо дистанційної праці”.  

Матеріали щодо наслідків для вітчизняного ринку праці в коротко- і 

середньостроковій перспективі у зв’язку із запровадженням поглибленої та 

всеохоплюючої зони вільної торгівлі між Україною та ЄС. 

Уточнені пропозиції щодо структури та змісту Основного документа міжнародної 

тристоронньої конференції з питань зайнятості, а також опрацьовано проект плану заходів 

Мінсоцполітики України з підготовки та проведення зазначеної конференції із внесенням 

до нього відповідних змін.  

Пропозиції та зауваження до проекту Галузевої угоди між Міністерством соціальної 

політики України та Профспілками працівників соціальної сфери України і працівників 

бюджетних установ України на 2014-2016 роки, розробленого спільним представницьким 

органом профспілок. 

Фінансово-економічні розрахунки щодо визначення оптимальної дати перерахунку 

страхових внесків до накопичувальної системи загальнообов’язкового  державного 

пенсійного страхування на виконання п. 43.2 Національного плану дій на 2013  рік щодо 

впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки „Заможне суспільство, 

конкурентоспроможна економіка, ефективна держава”. 
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Пропозиції щодо структури і основних положень Національної доповіді щодо 

забезпечення соціальної справедливості за 2013 рік, підготовка якої передбачена 

„Декларацією соціальної справедливості: гідна праця та соціальний захист. 

До пункту 2.1. „Зайнятість та доходи населення” підготовлено: 

2.1.1. Зайнятість населення та боротьба з безробіттям. 

2.1.2. Політика доходів населення, в т.ч. від трудової діяльності. 

2.1.3. Проблеми бідності та формування середнього класу. 

2.1.5. Прояви дискримінації у сфері праці та зайнятості. 

До пункту 2.2. „Соціальний захист та соціальне забезпечення населення. 

2.2.1. Державні соціальні стандарти та соціальні гарантії. 

2.2.2. Соціальне страхування. 

2.2.3. Пенсійне забезпечення. 

2.2.5. Державна підтримка найбільш вразливих верств населення. 

До пункту 5. „Напрями та першочергові заходи для досягнення соціальної 

справедливості в Україні”. 

5.1. Загальні напрями та заходи, спрямовані на досягнення соціальної справедливості 

в Україні. 

Матеріали містять ґрунтовний аналіз існуючої ситуації з питань забезпечення 

соціальної справедливості в Україні, сучасний стан, динаміку показників соціальної сфери 

та заходи, що спрямовані на досягнення соціальної справедливості. 

Інформаційно-аналітичні матеріали щодо подолання бідності в Україні. 

 

2.3. Виконання календарного плану 

 

Календарні плани по всіх НДР за 2013 р. виконані за змістом і у визначені терміни, 

погоджені із Замовниками відповідних Департаментів Міністерства. На всі НДР є 

висновки відповідних Департаментів – Замовників НДР. 

 

3. РЕЗУЛЬТАТИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

3.1. Новизна і перспективність досліджень і розробок 

 

В 2013 р. наукові дослідження Інституту були спрямовані на розв’язання 

проблемних питань  соціальної політики, у тому числі: 

Наукове забезпечення розвитку ринку праці та зайнятості населення шляхом: 

створення моніторингу нових робочих місць в галузях економіки та регіонах України; 
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удосконалення порядку проведення кваліфікаційної атестації за компетентнісним 

підходом; формування механізмів реалізації державної політики зайнятості населення; 

обґрунтування шляхів вирішення проблем безробіття в депресивних регіонах.  

Наукове забезпечення удосконалення трудових відносин шляхом: оцінки 

процесу змін щодо гідної праці на підставі статистичної інформації, наданої 

Держкомстатом за методологією МОП; удосконалення умов оплати праці працівників 

бюджетної сфери за видами економічної діяльності; удосконалення законодавчих актів з 

питань державних стандартів і гарантій; законодавчого врегулювання зайнятості та 

доходів осіб, зайнятих у неформальному секторі сільської економіки; 

Наукове забезпечення реформування системи соціального забезпечення 

шляхом: вдосконалення державної сімейної політики України в напряму підвищення 

соціального захисту багатодітних та малозабезпечених сімей; здійснення прогнозних 

розрахунків витрат бюджетних коштів на надання субсидій на оплату житлово-

комунальних послуг; здійснення прогнозних розрахунків до проекту Державного бюджету 

України щодо потреби коштів на надання у 2014 р. всіх видів державної допомоги; 

обґрунтування пропозицій щодо пенсійного забезпечення громадян та фінансового стану 

Пенсійного фонду; визначення соціально та економічно обґрунтованих параметрів 

обов’язкових корпоративних пенсійних схем; визначення шляхів підвищення 

ефективності адміністративних видатків фондів загальнообов’язкового державного 

соціального страхування. 

Наукове забезпечення здійснення наукового супровіду 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 шляхом: підготовки методологічних матеріалів, змін та 

доповнень до законодавчих актів з питань пенсійного забезпечення, соціального 

страхування, державної соціальної допомоги, ринку праці та зайнятості населення, 

заробітної плати, соціальних стандартів та гарантій, сімейної політики. 

 

Наукова новизна досліджень Інституту полягає у наступному: 

- по роботі, шифр 1 „Здійснення моніторингу щодо створення нових робочих 

місць, у тому числі у результаті реалізації Закону України „Про зайнятість 

населення”: 

розроблено концептуальні підходи щодо здійснення моніторингу створення нових 

робочих місць під час реалізації державних цільових програм і інфраструктурних 

проектів;  
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за результатами анкетного обстеження 292 підприємств всіх регіонів України, форм 

власності та видів економічної діяльності, а також 27 регіональних органів державного 

управління надано оцінку моніторингу створення нових робочих місць під час реалізації 

ДЦП і ІП, визначено проблеми і перешкоди при їх реалізації;  

визначено галузеві напрями та особливості участі регіонів в реалізації відповідних 

програм та проектів;  

обґрунтовано пропозиції щодо особливостей створення нових робочих місць 

суб’єктами господарювання всіх форм власності, зокрема, для громадян, які мають 

додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню (молоді, яка закінчила навчальні заклади 

різних типів та вперше приймається на роботу, та осіб з інвалідністю) з урахуванням 

кращого зарубіжного досвіду, проведеного аналізу вітчизняної законодавчої бази та думки 

регіонів;  

розроблено Порядок визначення обсягів створення нових робочих місць під час 

реалізації Державних цільових програм та інфраструктурних проектів;  

підготовлено проект Методики моніторингу створення нових робочих місць. 

Результати дослідження призначаються для використання Департаментом праці та 

зайнятості під час реалізації Закону України «Про зайнятість населення» (прийнятий 

Верховною Радою України від 5 липня 2012 р. №5067-VI) та виконання пункту 58.1 

Національного плану дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ 

на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна 

держава», затвердженого Указом Президента України від 12 березня 2013 р. №128 та 

також можуть бути використані іншими органами державної виконавчої влади, 

об’єднаннями роботодавців та іншими соціальними партнерами при розробці програми 

розвитку економіки України на перспективу. 

 

- по роботі, шифр 2 „Наукове дослідження щодо проведення кваліфікаційної 

атестації осіб за компетентнісним підходом”: 

визначено концептуальні підходи щодо проведення кваліфікаційної атестації осіб за 

компетентнісним підходом за результатами формального і неформального навчання з 

врахуванням зарубіжного досвіду;  

здійснено оцінку діючої системи кваліфікаційної атестації осіб за результатами 

анкетного обстеження 444 підприємств установ і організацій усіх регіонів України, форм 

власності та видів економічної діяльності, а також аналіз відповідної нормативно-правової 

бази України; 
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розроблено рекомендації щодо проведення кваліфікаційної атестації осіб за 

компетентнісним підходом;  

підготовлено пропозиції щодо удосконалення нормативно-правової бази проведення 

кваліфікаційної атестації за компетентнісним підходом. 

Результати дослідження щодо проведення кваліфікаційної атестації осіб за 

компетентнісним підходом можуть бути використані Кабінетом Міністрів України, 

Міністерством соціальної політики України, іншими органами державної влади при 

підготовці проектів постанов та інших нормативних документів; роботодавцями та 

надавачами освітніх послуг у практичній діяльності. Напрацьовані нормативно-правові 

документи передані замовнику, який використовує їх у своїй роботі. 

 

- по роботі, шифр 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”: 

визначено пріоритети державної політики зайнятості з урахуванням світових 

стандартів та специфіки сучасного етапу соціально-економічного розвитку країни;  

розроблено пропозиції щодо вдосконалення механізмів реалізації державної 

політики зайнятості населення, розв’язання існуючих проблем зайнятості населення, 

визначення порядку співпраці між державною службою зайнятості та суб’єктами 

господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні. 

Практична цінність даної роботи полягає у позитивному впливі на сферу зайнятості 

результатів дослідження, зокрема в аспекті запобігання негативним процесам, що 

відбуваються на ринку праці в посткризовий період; формуванні продуктивної зайнятості 

населення, підвищенні ефективності використання робочої сили; вирішенні комплексу 

проблем на ринку праці внаслідок вдосконалення механізмів реалізації державної 

політики зайнятості, забезпечення державного регулювання діяльності суб’єктів 

господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні. 

Результати наукового дослідження призначаються для використання Міністерством 

соціальної політики України, Державною службою зайнятості та іншими органами 

державної виконавчої влади при формуванні механізмів реалізації державної політики 

зайнятості у взаємоузгодженні з економічною та соціальною політикою; впровадженні 

комплексу заходів, спрямованих на формування продуктивної зайнятості населення, 

підвищення конкурентоспроможності робочої сили на ринку праці; підвищенні ролі 

людського фактору у забезпеченні конкурентоспроможності національної економіки. 
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- по роботі, шифр 4 „Шляхи вирішення проблеми безробіття в депресивних 

регіонах України, в тому числі  вугледобувних регіонах”: 

розроблено методичні та аналітичні підходи щодо визначення ступеня депресивності 

регіонів;  

розроблено прогноз обсягів безробіття за регіонами;  

обґрунтовано пропозиції щодо скорочення безробіття в депресивних регіонах;  

виявлено пріоритетні шляхи розвитку економіки для забезпечення ефективної 

зайнятості населення;  

 

розроблено пропозиції щодо зменшення безробіття та забезпечення зайнятості 

населення в шахтарських мономістах. 

Практична цінність впровадження пропозицій за результатами досліджень є 

передумовою формування ефективної системи зайнятості та соціального захисту 

населення, забезпечення позитивної динаміки у сфері зайнятості і скорочення безробіття у 

депресивних та особливо у вугільних регіонах України. 

Результати наукового дослідження призначаються для використання Міністерством 

соціальної політики України, Державною службою зайнятості, іншими міністерствами і 

відомствами для вирішення проблем скорочення безробіття населення на ринку праці в 

депресивних, особливо у вугільних регіонах. 

 

- по роботі, шифр 5 „Актуалізація моніторингу і оцінки процесу гідної праці в 

Україні за методологією МОП”: 

здійснено оцінку процесу змін статистичних показників щодо гідної праці в Україні 

за методологією МОП за елементами вимірювання; 

введено додаткові показники до статистичних таблиць за тематичними сферами з 

метою поглиблення та розширення характеристики кожної з них;  

запропоновано доповнити профіль додатковими показниками, що не охоплюються 

державною статистикою України, відповідно до рекомендацій тристоронньої ради 

експертів (вересень 2008 р.) щодо виміру показників гідної праці; 

підготовлено документ „Національний профіль гідної праці в Україні”, який буде 

офіційно оприлюднений Мінсоцполітики. 

Практична цінність наукового дослідження полягає у розробці конкретних 

пропозицій щодо покращення соціально-економічних показників гідної праці. 
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- по роботі, шифр 6 „Удосконалення умов оплати праці працівників бюджетної 

сфери за видами економічної діяльності”: 

розроблено пропозиції щодо систематизації умов оплати праці, затверджених 

наказами центральних органів виконавчої влади, та встановлення тарифних розрядів за 

посадами (професіями), які розраховані відповідно до підготовленого Інститутом проекту 

Методики віднесення посад працівників бюджетної сфери до певних розрядів Єдиної 

тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та 

організацій окремих галузей бюджетної сфери, включено до відповідного проекту 

постанови Кабінету Міністрів України. Прийняття Урядом даної постанови очікувалось у 

грудні 2013 року, набрання чинності –  з 1 січня 2015 року;  

підготовлено проект наказу Мінсоцполітики „Про затвердження Типового 

положення про преміювання працівників установ, закладів та організацій окремих галузей 

бюджетної сфери з урахуванням критеріїв оцінки ефективності діяльності працівників за 

результатами їх роботи”, який Мінсоцполітики має затвердити протягом 3-х місяців після 

прийняття постанови Кабінетом Міністрів України стосовно нових умов оплати праці 

працівників бюджетної сфери. 

Практична цінність роботи полягає в у розробці конкретних пропозицій щодо 

удосконалення чинного законодавства України у сфері удосконалення умов оплати праці 

працівників бюджетної сфери за видами економічної діяльності. 

 

- по роботі, шифр 7 „Державна сімейна політика щодо посилення соціального 

захисту багатодітних сімей та малозабезпечених сімей з дітьми”: 

обґрунтовано необхідність застосування комплексних підходів до вдосконалення 

механізмів реалізації державної сімейної політики в напрямках посилення соціального 

захисту сімей з дітьми, визначено пріоритетні напрями її розвитку, розроблено комплексні 

заходи, спрямовані на покращення рівня та якості життя сімей з дітьми в Україні. 

Практична цінність виконаної роботи полягає в тому, що розроблено конкретні 

пропозиції щодо удосконалення чинного законодавства України у сфері сімейної політики 

в напрямку підвищення рівня соціального захисту багатодітних та малозабезпечених 

сімей з дітьми, посиленні подружньої та батьківської відповідальності за доглядом та 

вихованням дітей в родині, вдосконаленні системи надання державної допомоги при 

народженні дитини та підвищенні ефективності її використання, підвищенні рівня 

контролю та розширення повноважень державних органів, що призначають і здійснюють 

виплату допомоги при народженні дитини. 

 

- по роботі, шифр 8 „Вдосконалення системи державних соціальних стандартів 

та гарантій”: 
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визначено структуру, а також складові діючої системи соціальних стандартів, 

гарантій і нормативів та взаємний зв’язок між ними (державні соціальні стандарти, 

державні соціальні нормативи у сферах їх застосування, державні соціальні  гарантії);  

підготовлено пропозиції щодо удосконалення механізмів  визначення, 

встановлення та застосування прожиткового мінімуму шляхом зміни методології та 

методики визначення прожиткового мінімуму, перегляду напрямів його застосування, 

принципів формування наборів продуктів харчування, непродовольчих товарів і послуг 

та їх актуалізації, порядку встановлення та затвердження прожиткового мінімуму;  

обґрунтовано напрями щодо удосконалення діючої системи соціальних 

стандартів, гарантій та нормативів на короткострокову, середньострокову та 

довгострокову перспективу, що передбачають впровадження якісно нових 

методологічних підходів до визначення та застосування її складових: приведення 

понять та термінів державних соціальних стандартів, нормативів системи у 

відповідність до їх сутності; введення різних видів споживчих бюджетів  та визначення 

їх функцій (використання разом з прожитковим мінімумом державних соціальних 

стандартів, що враховують відтворювальний рівень споживання та потреби населення); 

запровадження нормативів, порядку та умов їх надання в усіх сферах їх застосування  

(у галузях освіти, охорони здоров’я, соціальної сфери, культури, житлово-

комунального, транспортного обслуговування, зв’язку тощо), що стануть основою для 

розрахунку видатків при формуванні бюджетів всіх рівнів; 

запропоновано зміни до Закону України „Про прожитковий мінімум” та Закону 

України „Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії”, які 

спрямовані на забезпечення гідного рівня життя населення та на відповідність 

європейським та міжнародним вимогам. 

Практична цінність роботи полягає у розробці напрямів удосконалення 

державних соціальних стандартів та гарантій. 

 

- по роботі, шифр 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”: 

здійснено актуалізовану оцінку рівня пенсійного забезпечення громадян та 

фінансового стану бюджету Пенсійного фонду України; 

визначено проблеми, вирішення яких вимагає законодавчих змін у сфері пенсійного 

законодавства; 
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напрацьовано оновлені алгоритми та програмне забезпечення для дослідження 

впливу законодавчих змін, передбачених  другим і третім етапами Програми економічних 

реформ; 

здійснено прогнозні розрахунки розмірів пенсійних виплат і фінансового стану 

страхової пенсійної системи на середньо- та довгострокову перспективу за норм чинного 

пенсійного законодавства та перспективних змін у цій сфері.  

Практична цінність даної роботи полягає у використанні матеріалів дослідження при 

реформуванні пенсійної системи України. 

 

- по роботі, шифр 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”: 

запропоновано шляхи вирішення ряду проблем щодо запровадження системи 

обов’язкових корпоративних пенсійних схем (ОКПС) в Україні в умовах сучасної 

соціально-економічної ситуації, зокрема: 

розроблено пропозиції щодо можливостей використання окремих аспектів 

міжнародного досвіду у процесі запровадження системи ОКПС в Україні; 

обгрунтовано пропозиції щодо встановлення соціально та економічно обґрунтованих 

параметрів ОКПС (обов’язкових корпоративних пенсійних схем) з врахуванням 

результатів актуалізованих актуарних досліджень. 

Практична цінність даної роботи полягає в визначенні обґрунтованих параметрів 

обов'язкових корпоративних пенсійних схем для фінансування дострокових і спеціальних 

пенсій для особливих категорій професій, пов’язаних з ризиком для життя. 

 

- по роботі, шифр 11 „Дослідження шляхів підвищення ефективності 

адміністративних видатків фондів загальнообов’язкового державного соціального 

страхування: 

визначено шляхи підвищення ефективності адміністративних видатків, що 

передбачають не тільки зміни в плануванні та використанні адміністративних видатків, а й 

удосконаленні адміністрування страхових виплат та уникнення дублювання однотипних 

виплат у фондах соціального страхування;  

розроблено пропозиції для уніфікації системи оплати праці у фондах соціального 

страхування з ув’язкою схем посадових окладів та розмірів встановлюваних надбавок і 

доплат із законодавчо встановленою мінімальною заробітної платою; 
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створено систему показників ефективності адміністративних видатків та у розрахунку 

їх величини, на базі яких визначені цілі та розроблені заходи, що спричинять зміну з 

тенденції від зростання адмінвидатків до їх уповільнення та зниження.  

Практична цінність роботи полягає у розробці пропозицій до законодавчих актів 

України з питань загальнообов’язкового державного соціального страхування щодо 

удосконалення адміністрування страхових виплат та усунення здійснення однотипних 

виплат у фондах соціального страхування. Прийняття їх дозволить не тільки підвищити 

ефективність адмінвидатків, а й дозволить зменшити кількість перевірок роботодавців з 

питань правильності використання страхових коштів. Розробка пропозицій по 

удосконаленню нормативних актів фондів з питань оплати та стимулювання праці дозволить 

уніфікувати у них схеми посадових окладів, кількість та розміри надбавок і доплат. 

Результати наукового дослідження щодо шляхів підвищення ефективності 

адміністративних видатків призначаються для використання Департаментом соціального 

страхування Міністерства соціальної політики України при внесенні змін до законодавства 

про загальнообов’язкове державне соціальне страхування та фондами загальнообов’язкового 

державного соціального страхування для удосконалення нормативних документів з питань 

планування та здійснення адміністративних видатків. 

 

- по роботі, шифр 12 „Моніторинг програми житлових субсидій”: 

розроблено пропозиції до проекту Державного бюджету України щодо потреби у 

бюджетних коштах на надання у 2014 році субсидій для відшкодування витрат на оплату 

житлово-комунальних послуг (з урахуванням різних варіантів щодо зміни цін та тарифів 

на окремі види житлово-комунальних послуг та зміни умов надання субсидій) та 

готівкових субсидій на придбання твердого палива і скрапленого газу з урахуванням  

проектних граничних показників їх вартості; 

обгрунтовано пропозиції щодо удосконалення механізму надання житлових 

субсидій. 

Практична цінність наукового дослідження полягає у тому, що виконані прогнозні 

розрахунки дають можливість обґрунтувати обсяги бюджетних видатків на надання обох 

видів субсидій у проекті Закону України „Про Державний бюджет України на 2014 рік”. 

 

- по роботі, шифр 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 
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допомоги на дітей, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, допомоги особам, 

які проживають разом з інвалідами І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу”: 

здійснено прогнозні розрахунки обсягів бюджетних витрат (на підставі 

актуалізованих відносно чинного законодавства прогнозних моделей) на надання 

державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, державної допомоги сім’ям з 

дітьми,  тимчасової допомоги на дітей, батьки яких ухиляються від сплати аліментів та 

допомоги особам, які проживають разом з інвалідами І чи ІІ групи внаслідок психічного 

розладу, з урахуванням зміни умов надання окремих видів допомоги та запропонованих 

варіантів щодо рівнів державних соціальних гарантій, виходячи з яких надається  

допомога. 

Практична цінність наукового дослідження полягає у тому, що виконані прогнозні 

розрахунки дають можливість обґрунтувати обсяги бюджетних видатків на надання 

зазначених видів допомоги у проекті Закону України „Про Державний бюджет України на 

2014 рік”. 

 

- по роботі, шифр 14 „Регламентація зайнятості та доходів сільського населення, 

зайнятого у неформальному секторі сільської економіки”: 

запропоновано пропозиції щодо класифікації, упорядкування юридичного статусу та 

легалізації діяльності дрібнотоварних селянських господарств; 

обґрунтовано пропозиції щодо регламентації зайнятості та доходів сільського 

населення, яке працює у неформальному секторі сільської економіки. 

Практичне значення роботи полягає в тому, що підготовлені пропозиції допоможуть 

державним і регіональним органам виконавчої влади та органам місцевого 

самоврядування вжити практичних заходів щодо регламентації зайнятості та доходів 

сільського населення, зайнятого в неформальному секторі сільської економіки. 

 

- по роботі, шифр 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”: 

Підготовлено: 

проект Положення Про порядок кваліфікаційної атестації та присвоєння кваліфікації 

за робітничими професіями особам за результатами неформального навчання; 

аналітичні матеріали щодо подальшого реформування пенсійної системи; 

проект концепції соціального розвитку України на 2013-2023 роки; 
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пропозиції та зауваження до проекту Державної стратегії регіонального розвитку на 

період до 2020 року щодо вдосконалення регіональної соціальної політики; 

методичні рекомендації щодо оцінювання та аналізу бідності населення у сільській 

місцевості; 

пропозиції до проекту Закону України „Про внесення змін до деяких законів 

України щодо дистанційної праці”. 

Здійснено: 

вдосконалення системи пенсійного забезпечення України: фінансово-економічні 

розрахунки бюджету Пенсійного фонду України на 2013 та 2014 рр.; 

розрахунки прогнозних обсягів потреби у коштах на 2013 рік, що необхідні для 

реалізації проекту Закону України „Про внесення змін до Закону України „Про державну 

допомогу сім’ям з дітьми” щодо збільшення соціальних гарантій при виплаті допомоги 

при народженні дитини; 

фінансово-економічні розрахунки щодо зменшення навантаження страховими 

пенсійними внесками фонду оплати праці у разі прийняття Закону України „Про внесення 

змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України (щодо 

зменшення навантаження на фонд оплати праці)”. 

Практична цінність роботи полягає у внесенні змін і доповнень до законодавчих і 

нормативних документів з питань реформування соціальної політики. 

 

3.2 Науковий рівень завершених досліджень і розробок 

Всі виконані наукові дослідження Інституту мають теоретичне та прикладне 

спрямування соціально-економічного характеру.  

 

 3.3. Вплив наукових досліджень на законотворчий процес 

Результати досліджень 2013 р. мають вплив на законотворчий процес у державі, в 

тому числі: 

- по роботі, шифр 1 „Здійснення моніторингу щодо створення нових робочих 

місць, у тому числі у результаті реалізації Закону України „Про зайнятість 

населення”: 

Підготовлено:  

матеріали щодо обґрунтування стратегії розвитку системи створення робочих місць 

для економічно активного населення, розвитку пріоритетної освіти і навчання для 

забезпечення якості робочої сили та зайнятості осіб з особливими потребами; 
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інформацію щодо практичного застосування Плану дій Ради Європи для людей з 

обмеженими можливостями 2006-2015 рр., зокрема за напрямом діяльності Плану дій 

Ради Європи №14 «Дослідження і розробки»; 

проект Методики моніторингу створення нових робочих місць;  

пропозиції щодо доповнень до статей 169 та 24 Кодексу законів про працю в 

Україні; 

пропозиції до проекту рішення виїзного засідання  Комітету Верховної Ради України 

у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів на тему: «Право осіб з інвалідністю на 

працю: стан реалізації та перспективи». 

 

- по роботі, шифр 2 „Наукове дослідження щодо проведення кваліфікаційної 

атестації осіб за компетентнісним підходом”: 

Підготовлено:  

пропозиції щодо внесення змін і доповнень до Закону України «Про зайнятість 

населення» від 05.07.2012 р. №5067-VI; 

пропозиції для методичних рекомендацій щодо організації наставництва на 

виробництві (за результатами обстеження підприємств); 

порівняльну таблицю до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких 

законів України щодо дистанційної праці». 

- по роботі, шифр 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”: 

Надано пропозиції щодо розв’язання існуючих проблем зайнятості, вдосконалення 

механізмів реалізації державної політики зайнятості, визначення порядку співпраці між 

державною службою зайнятості та суб’єктами господарювання, які надають послуги з 

посередництва у працевлаштуванні. 

 

- по роботі, шифр 4 „Шляхи вирішення проблеми безробіття в депресивних 

регіонах України, в тому числі вугледобувних регіонах”: 

Надано пропозиції щодо скорочення безробіття в депресивних регіонах, в тому числі 

у вугільних регіонах, шляхом розвитку пріоритетних галузей економіки. 

Обґрунтовано пропозиції до проекту Закону України “Про внесення змін до деяких 

законів України щодо дистанційної праці” та порівняльну таблицю до проекту Закону 

України “Про внесення змін до деяких законів України щодо дистанційної праці”. 
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- по роботі, шифр 5 „Актуалізація моніторингу і оцінки процесу гідної праці в 

Україні за методологією МОП”: 

Підготовлено пропозиції щодо удосконалення вітчизняного законодавства у сфері 

гідної праці. 

Введено додаткові показники до статистичних таблиць щодо гідної праці в Україні  

за тематичними сферами з метою поглиблення та розширення характеристики кожної з 

них. 

Запропоновано доповнити Національний профіль гідної праці додатковими 

показниками, що не охоплюються державною статистикою України, відповідно до 

рекомендацій тристоронньої ради експертів (вересень 2008 р.) щодо виміру показників 

гідної праці. 

 

- по роботі, шифр 6 „Удосконалення умов оплати праці працівників бюджетної 

сфери за видами економічної діяльності”: 

Систематизовано умови оплати праці працівників бюджетної сфери, які затверджені 

наказами центральних органів виконавчої влади, тобто згруповані умови оплати праці за 

окремими видами економічної діяльності та наведені тарифні розряди за посадами 

(професіями), які розраховані відповідно до розробленого Інститутом проекту Методики 

віднесення посад працівників бюджетної сфери до певних розрядів Єдиної тарифної сітки 

розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій 

окремих галузей бюджетної сфери.  

- по роботі, шифр 7 „Державна сімейна політика щодо посилення соціального 

захисту багатодітних сімей та малозабезпечених сімей з дітьми”: 

Надано пропозиції до законів України „Про державну допомогу сім’ям з дітьми”, 

„Про охорону дитинства”, „Про зайнятість населення”, „Про загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування на випадок безробіття” в частині сімейної політики, 

спрямованої на підвищення рівня та якості життя сімей з дітьми. 

- по роботі, шифр 8 „Вдосконалення системи державних соціальних стандартів 

та гарантій”: 

Підготовлено:  

пропозиції щодо удосконалення діючої системи соціальних стандартів та гарантій, а 

також узагальнено пропозиції за всіма напрямами стосовно підготовки «Стратегії 

соціальної політики України до 2023 року»; 
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пропозиції до проекту Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 

року; 

пропозиції стосовно реалізації на державному рівні додаткових заходів, спрямованих 

на подолання бідності, з метою внесення їх до Державної цільової соціальної програми 

подолання та запобігання бідності на період до 2015 р.; 

пропозиції по підпунктам 2.1.2, 2.2.1 та 5.1 стосовно проекту Національної доповіді 

щодо забезпечення соціальної справедливості за 2013 рік.; 

пропозиції до положень порядку встановлення та затвердження державних 

соціальних стандартів та нормативів стосовно розробки проекту Закону України „Про 

внесення змін до Закону України „Про державні соціальні стандарти та державні соціальні 

гарантії”, який подано на розгляд КМУ. 

Запропоновано зміни до Закону України „Про прожитковий мінімум” та Закону 

України „Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії”, які 

спрямовані на забезпечення гідного рівня життя населення та на відповідність 

європейським та міжнародним вимогам. 

- по роботі, шифр 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”: 

Розроблено оновлені алгоритми призначення, перерахунку і індексації пенсій 

відповідно до прийнятого 14 травня 2013 Закону України „Про внесення змін до деяких 

законів України щодо призначення та індексації пенсій”. Внесено пропозицію щодо 

впровадження єдиного механізму нарахування, перерахунку та індексації пенсій з 

врахуванням набутих пенсійних прав, страхових надходжень до солідарної пенсійної 

системи та зобов’язань держави щодо соціального захисту громадян призведе до повної 

залежності розміру пенсії від страхового стажу та сплачених внесків. При цьому 

пропонується доплату до мінімального розміру пенсії і інші невластиві страховому фонду 

виплати винести за рамки розрахунку страхової пенсії і фінансувати їх з інших джерел.  

- по роботі, шифр 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”: 

Напрацьовано загальні підходи до визначення соціально та економічно 

обґрунтованих параметрів системи ОКПС в Україні. 
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Здійснено актуалізовані актуарні дослідження, зокрема, у частині: визначення 

розрахункових розмірів професійних пенсійних внесків на користь потенційних учасників 

ОКПС за варіантами, орієнтовно на необхідність забезпечення отримання останніми 

професійних пенсійних виплат на рівні абсолютних та відносних показників професійного 

пенсійного забезпечення за місцем роботи; можливого рівня соціального захисту 

потенційних учасників ОКПС за варіантами; очікуваних рівнів професійних пенсійних 

виплат, виходячи зі збільшеного по відношенню до мінімального професійного 

пенсійного стажу. 

Розроблено пропозиції щодо встановлення соціально та економічно обґрунтованих 

параметрів ОКПС в умовах сучасності. 

- по роботі, шифр 11 „Дослідження шляхів підвищення ефективності 

адміністративних видатків фондів загальнообов’язкового державного соціального 

страхування: 

Запропоновано:  

зміни до Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування 

у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» 

щодо проведення призначення та виплати матеріального забезпечення застрахованим 

особам за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням у зв'язку з 

тимчасовою втратою працездатності безпосередньо робочими органами виконавчих 

дирекцій відділень Фонду (порівняльна таблиця 2.1 норм чинного законодавства та 

запропонованих змін); 

зміни до Законів України «Про загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які 

спричинили втрату працездатності» та «Про загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування» щодо питання здійснення нарахування пенсій по інвалідності внаслідок 

нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання в розмірах, які б 

відповідали розмірам нарахованих пенсій по інвалідності внаслідок загального 

захворювання (у тому числі каліцтва, не пов'язаного з роботою та інвалідності з 

дитинства) (порівняльні таблиці 2.2, 2.3 норм чинного законодавства та запропонованих 

змін); 

зміни до Законів України «Про загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які 

спричинили втрату працездатності» та «Про загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими 

похованням» щодо передачі здійснення матеріальної допомоги у зв’язку з тимчасовою 
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непрацездатністю у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві 

до Фонду соціального страхування з тимчасової непрацездатності (порівняльна таблиця 

2.4 норм чинного законодавства та запропонованих змін); 

зміни до Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування 

від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили 

втрату працездатності» з метою встановлення однакових умов праці членів правління всіх 

фондів та зменшення витрат на адміністрування діяльності Фонду загальнообов’язкового 

державного соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та 

професійних захворювань України (доповнення до норм чинного законодавства у тексті 

розділу 2.1 звіту про НДР). 

- по роботі, шифр 12 „Моніторинг програми житлових субсидій”: 

Здійснено прогнозні розрахунки потреби у бюджетних коштах на надання субсидій 

для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг та субсидій на 

придбання твердого палива і скрапленого газу використані Міністерством соціальної 

політики України у процесі підготовки проекту Закону України “Про Державний бюджет 

України на 2014 рік”.  

- по роботі, шифр 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”: 

Здійснено:  

прогнозні розрахунки потреби у бюджетних коштах на надання державної 

соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, державної допомоги сім’ям з дітьми, 

тимчасової допомоги на дітей, батьки яких ухиляються від сплати аліментів та допомоги 

особам, які проживають разом з інвалідами І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу (з 

урахуванням зміни умов надання окремих видів допомоги та запропонованих варіантів 

щодо рівнів державних соціальних гарантій, виходячи з яких надається  допомога), 

використані Міністерством соціальної політики України у процесі підготовки проекту 

Закону України “Про Державний бюджет України на 2014 рік”; 

відповідні розрахунки бюджетних витрат на надання допомоги малозабезпеченим 

сім'ям та допомоги при народженні дитини у зв'язку з опрацюванням низки законодавчих 

актів, зокрема, проектів Законів України „Про внесення змін до Закону України „Про 

державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям” (щодо визначення розміру 

державної допомоги), реєстраційній № 1070 від 12.12.2012 р.; "Про внесення змін до 
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Закону України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми» (щодо збільшення соціальних 

гарантій при виплаті допомоги при народженні дитини). 

- по роботі, шифр 14 „Регламентація зайнятості та доходів сільського населення, 

зайнятого у неформальному секторі сільської економіки”: 

Розроблено концептуальні засади щодо основних напрямів регламентації зайнятості 

та доходів населення, зайнятого у неформальному секторі сільської економіки. 

Підготовлено зміни і доповнення до чинного законодавства та нормативних актів 

стосовно регламентації діяльності працівників, зайнятих у неформальному секторі 

економіки. 

- по роботі, шифр 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»: 

В першому кварталі 2013 року підготовлено:  

проект Положення Про порядок кваліфікаційної атестації та присвоєння кваліфікації 

за робітничими професіями особам за результатами неформального навчання; 

зауваження до Типової методики розрахунку галузевого стандарту оплати праці; 

пропозиції до Проекту Закону України „Про внесення змін до Закону України „Про 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою 

працездатності та витратами, зумовленими похованням”; 

порядок визначення обсягів створення нових робочих місць під час реалізації 

Державних цільових програм та інфраструктурних проектів; 

пропозиції та розрахунки до проекту Закону про внесення змін до деяких законів 

України щодо продовження реформування пенсійної системи; 

пропозиції щодо подальшого реформування пенсійної системи; 

пропозиції щодо вдосконалення законодавства в частині призначення і виплати 

пенсій по інвалідності внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного 

захворювання та пенсій у зв’язку із втратою годувальника, який помер внаслідок 

нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання та дослідження 

стосовно удосконалення законодавства в частині призначення і виплат пенсій громадянам 

України, які виїхали на постійне місце проживання за кордон; 

прогнозні розрахунки обсягів потреби у коштах на надання у 2013 році державної 

допомоги сім’ям з дітьми, державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, 

тимчасової допомоги дітям та допомоги по догляду за психічно хворими інвалідами І та ІІ 

групи з урахуванням наданих розмірів прожиткового мінімуму; 
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розрахунки потреби у бюджетних коштах на надання субсидій для відшкодування 

витрат на оплату житлово-комунальних послуг та орієнтовної чисельності отримувачів 

цього виду допомоги у 2013 році з урахуванням варіантів підвищення цін і тарифів на 

послуги; 

прогнозні розрахунки кількості одержувачів та потребу у додаткових коштах на 2013 

р. для надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям з урахуванням 

збільшення рівня забезпечення прожиткового мінімуму для дітей з 01.07.2013 р. до 80% 

ПМ, з 1.10.2013 р. до 90% ПМ; 

прогнозні розрахунки потреби у бюджетних коштах на 2014 р. для надання 

державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям з урахуванням збільшення 

розміру прожиткового мінімуму для різних соціально-демографічних груп населення на 

5% порівняно з 2013 р.; 

прогнозні розрахунки потреби у бюджетних коштах на 2013 рік для надання 

державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям у разі затвердження нових 

підвищених рівнів забезпечення прожиткового мінімуму; 

розрахунки потреби у бюджетних коштах на надання субсидій для відшкодування 

витрат на оплату житлово-комунальних послуг та орієнтовної чисельності отримувачів 

цього виду допомоги у 2013-2017 роках з урахуванням варіантів підвищення цін і тарифів 

на послуги; 

розрахунки потреби у бюджетних коштах на надання субсидій для відшкодування 

витрат на оплату житлово-комунальних послуг та орієнтовної чисельності отримувачів 

цього виду допомоги у 2013 році з урахуванням наданих варіантів підвищення цін і 

тарифів на житлово-комунальні послуги; 

прогнозні розрахунки на 2013 рік щодо чисельності одержувачів та потреби у 

додаткових видатках на виплату допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею 

трирічного віку, допомоги одиноким матерям, допомоги малозабезпеченим сім’ям та 

субсидій на відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг з урахуванням 

внесення змін до Методики обчислення сукупного доходу сім’ї; 

прогнозні розрахунки потреби у бюджетних коштах на 2013 рік виконані з 

урахуванням необхідності реалізації проекту Закону України „Про внесення змін до 

Закону України „Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям” (щодо 

визначення розміру державної допомоги). 

У другому кварталі 2013 року підготовлено: 
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обґрунтування стратегії розвитку системи створення робочих місць для економічно 

активного населення та розвитку професійної освіти і навчання для забезпечення якості 

робочої сили; 

Стратегію розвитку професійного навчання для осіб з особливими потребами; 

Положення про Порядок кваліфікаційної атестації та присвоєння кваліфікації за 

робітничими професіями особам за результатами неформального навчання; 

Концепцію соціального розвитку України на 2013-2023 роки; 

пропозиції та зауваження до Державної стратегії регіонального розвитку на період 

до 2020 року; 

пропозиції щодо внесення змін і доповнень до Закону України „Про зайнятість 

населення” від 05.07.2012 р. № 5067-ІУ; 

пропозиції щодо удосконалення методології визначення прожиткового мінімуму; 

фінансово-економічні розрахунки бюджету Пенсійного фонду України на 2013 та 

2014 рр.; 

напрями вдосконалення системи пенсійного забезпечення України: фінансово-

економічні розрахунки бюджету Пенсійного фонду України на 2013 та 2014 рр.; 

розрахунки обсягів коштів на фінансування пенсійних виплат відповідно до набутих 

пенсійних прав в солідарній пенсійній системі, обсягів коштів на індивідуальних 

накопичувальних пенсійних рахунках та розмірів пенсійних виплат, які можуть 

здійснюватись за рахунок цих накопичень, за умови запровадження „Альтернативної 

концепції реформування пенсійної системи в Україні від товариства „Мале коло” та 

пропозиції стосовно втілення згаданої концепції у проекти законодавчих актів; 

фінансово-економічні розрахунки впливу реалізації проекту Закону України „Про 

внесення змін до частини другої статті 42 Закону України „Про загальнообов’язкове 

державне пенсійне страхування” щодо осучаснення пенсій” на бюджет Пенсійного фонду 

України у 2014-2017 рр.; 

розрахунки прогнозних обсягів потреби у коштах на 2013 рік, що необхідні для 

реалізації проекту Закону України „Про внесення змін до Закону України „Про державну 

допомогу сім’ям з дітьми” щодо збільшення соціальних гарантій при виплаті допомоги 

при народженні дитини; 

пропозиції до проекту Закону України „Про внесення змін до Закону України „Про 

збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”. 

У третьому кварталі 2013 року підготовлено: 
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пропозиції до проекту рішення виїзного засідання  Комітету Верховної Ради України 

у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів на тему: «Право осіб з інвалідністю на 

працю: стан реалізації та перспективи»; 

пропозиції для методичних рекомендацій щодо організації наставництва на 

виробництві (за результатами обстеження підприємств); 

пропозиції щодо структури та змісту Основного документа міжнародної 

тристоронньої конференції з питань зайнятості та змісту Концепції проведення міжнародної 

тристоронньої конференції з питань зайнятості; 

пропозиції стосовно структури і основних положень Національної доповіді щодо 

забезпечення соціальної справедливості за 2013 рік, підготовка якої передбачена 

“Декларацією соціальної справедливості: гідна праця та соціальний захист”; 

пропозиції до Концепції Державної підтримки та розвитку фізичної культури і 

масового спорту в Україні в контексті соціального захисту дітей; 

пропозиції стосовно реалізації на державному рівні додаткових заходів, спрямованих 

на подолання бідності, з метою внесення їх до Державної цільової соціальної програми 

подолання та запобігання бідності на період до 2015 р.; 

фінансово-економічні розрахунки щодо зменшення навантаження страховими 

пенсійними внесками фонду оплати праці у разі прийняття Закону України „Про внесення 

змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України (щодо 

зменшення навантаження на фонд оплати праці)”; 

пропозиції до проекту Концепції соціального розвитку України на 2013-2023 роки за 

тематичним розділом «Соціальне страхування»; 

прогнозні розрахунки потреби у додаткових бюджетних коштах на 2013 рік для 

надання державної допомоги малозабезпеченим сім’ям; 

пропозиції щодо додаткових державних заходів для подолання та запобігання 

бідності сільського населення; 

пропозиції щодо законодавчого врегулювання проблем зайнятості та соціального 

захисту працівників особистих селянських господарств (ОСГ); 

методичні рекомендації щодо оцінювання та аналізу бідності населення у сільській 

місцевості. 

У четвертому кварталі 2013 року підготовлено: 

пропозиції щодо доцільності об’єднання Державної служби зайнятості України з 

Державною інспекцією України з питань праці до проекту рекомендацій „круглого столу”; 



 32 

пропозиції до проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законів 

України щодо дистанційної праці” та порівняльну таблицю до проекту Закону України 

“Про внесення змін до деяких законів України щодо дистанційної праці”; 

матеріали щодо наслідків для вітчизняного ринку праці в коротко- і 

середньостроковій перспективі у зв’язку із запровадженням поглибленої та 

всеохоплюючої зони вільної торгівлі між Україною та ЄС; 

пропозиції та зауваження до проекту Галузевої угоди між Міністерством соціальної 

політики України та Профспілками працівників соціальної сфери України і працівників 

бюджетних установ України на 2014-2016 роки, розробленого спільним представницьким 

органом профспілок; 

фінансово-економічні розрахунки щодо визначення оптимальної дати перерахунку 

страхових внесків до накопичувальної системи загальнообов’язкового  державного 

пенсійного страхування на виконання п. 43.2 Національного плану дій на 2013  рік щодо 

впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки „Заможне суспільство, 

конкурентоспроможна економіка, ефективна держава”. 

3.4. Впровадження результатів НДР 

Результати наукових досліджень Інституту використовуються Департаментами 

Міністерства соціальної політики України, Державним центром зайнятості та іншими 

структурними підрозділами Міністерства соціальної політики. 

За темою, шифр 1 «Здійснення моніторингу щодо створення нових робочих 

місць, у тому числі у результаті реалізації Закону України „Про зайнятість 

населення»: результати дослідження будуть використані Департаментом праці та 

зайнятості під час реалізації опрацювання Закону України „Про зайнятість населення” 

(прийнятий ВРУ від 5 липня 2012 року № 5067 – ІV) та виконання пункту 58.1 

Національного плану Дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ 

на 2010 – 2014 роки (Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна 

держава), затвердженого Указом Президента України від 12 березня 2013 року №128. 

Результати дослідження також можуть бути використані іншими органами 

державної виконавчої влади, об’єднаннями роботодавців та іншими соціальними 

партнерами при розробці програми розвитку економіки України на перспективу. 

За темою, шифр 2 „Наукове дослідження щодо проведення кваліфікаційної 

атестації осіб за компетентнісним підходом”: результати наукового дослідження 

можуть бути використані КМУ, Міністерством соціальної політики України, іншими 

органами державної виконавчої влади при підготовці проектів постанов та інших 
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нормативних документів; роботодавцями та надавачами освітніх послуг у практичній 

діяльності. 

За темою, шифр 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”: результати дослідження будуть використані при 

внесенні змін і доповнень до Закону України „Про зайнятість населення” та формуванні і 

затвердженні „Порядку співпраці між державною службою зайнятості та суб’єктами 

господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні”. 

За темою, шифр 4 „Шляхи вирішення проблеми безробіття в депресивних 

регіонах України, в тому числі  вугледобувних регіонах”: результати дослідження 

будуть використані при оптимізації безробіття в депресивних регіонах України та 

реструктуризації зайнятості і безробіття у вугледобувних регіонах.  

За темою, шифр 5 „Актуалізація моніторингу і оцінки процесу гідної праці в 

Україні за методологією МОП”: результати дослідження будуть використані 

Міністерством соціальної політики України для публікації та презентації документу 

„Національний профіль гідної праці”, підготовки нормативно-правових актів, а також при 

перевірці виконання Меморандуму про взаєморозуміння між Мінсоцполітики, 

Всеукраїнськими об'єднаннями профспілок та Всеукраїнськими об'єднаннями організацій 

роботодавців та МОП щодо Програми гідної праці на 2012 – 2015 роки. Підготовлено 

документ „Національний профіль гідної праці в Україні”, який буде офіційно 

оприлюднено Мінсоцполітики. 

За темою, шифр 6 „Удосконалення умов оплати праці працівників бюджетної 

сфери за видами економічної діяльності”: результати наукового дослідження будуть 

використані Міністерством соціальної політики України при підготовці нормативних 

актів Кабінету Міністрів України, проведенні консультацій із соціальними партнерами та 

центральними органами виконавчої влади з питань упорядкування оплати праці 

працівників окремих галузей бюджетної сфери. 

Впровадження розроблених пропозицій щодо удосконалення умов оплати праці 

працівників бюджетної сфери за видами економічної діяльності та порядку преміювання 

працівників установ окремих галузей бюджетної сфери з урахуванням критеріїв 

ефективності діяльності за результатами їх роботи сприятиме підвищенню ефективності 

системи оплати праці в Україні в соціально значущих галузях.  



 34 

За темою, шифр 7 „Державна сімейна політика щодо посилення соціального 

захисту багатодітних сімей та малозабезпечених сімей з дітьми”: результати наукового 

дослідження призначаються для використання Міністерством соціальної політики 

України, зокрема Департаментом сім’ї та дітей, іншими органами виконавчої влади та 

місцевого самоуправління при розробці нормативно-правових актів, державних та 

регіональних програм, що спрямовані на підвищення рівня соціального захисту 

багатодітних сімей та малозабезпечених сімей з дітьми, посиленні подружньої та 

батьківської відповідальності за доглядом та вихованням дітей в родині, вдосконаленні 

системи надання державної допомоги при народженні дитини та підвищенні ефективності 

її використання, підвищенні рівня контролю та розширення повноважень державних 

органів, що призначають і здійснюють виплату допомоги при народженні дитини. 

За темою, шифр 8 „Вдосконалення системи державних соціальних стандартів та 

гарантій”: результати дослідження можуть бути використані Міністерством соціальної 

політики, іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади для аналізу 

рівня і якості життя населення, формування активної соціальної політики, оцінки 

реалізації соціальних програм на середньо та довгострокову перспективу, а також для 

підготовки проекту закону щодо внесення змін до діючих нормативно-правових актів з 

метою удосконалення системи державних соціальних стандартів та гарантій.  

За темою, шифр 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”: результати дослідження 

використовувалися Департаментом пенсійного забезпечення та соціального захисту 

інвалідів. Виконані актуарні розрахунки дають можливість оцінити вплив, перспективних 

законодавчих змін у сфері пенсійного законодавства, передбачених другим етапом 

Програми економічних реформ, на рівень соціального захисту осіб пенсійного віку та 

фінансову стабільність пенсійної системи на середньо- та довгострокову перспективу. 

Результати розрахунків та напрацьовані пропозиції використані при розробці Закону 

України „Про внесення змін до деяких законів України щодо призначення та індексації 

пенсій”, прийнятого 14 травня 2013року. Результати розрахунків та напрацьовані 

пропозиції можуть бути використані при внесенні подальших змін до законодавчих та 

нормативних актів з питань пенсійного реформування. 

За темою, шифр 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 
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ризиком для життя”: результати дослідження можуть бути використані Департаментом 

пенсійного забезпечення та соціального захисту інвалідів при внесенні змін до 

законодавства у сфері пенсійного страхування з метою запровадження обов’язкових 

корпоративних пенсійних схем для фінансування дострокових пенсій та «спеціальних» 

пенсійних доплат для особливих категорій професій, пов’язаних з ризиком для життя.  

За темою, шифр 11 „Дослідження шляхів підвищення ефективності 

адміністративних видатків фондів загальнообов’язкового державного соціального: 

результати дослідження використовуються Департаментом соціального страхування та 

партнерства Міністерства соціальної політики України при внесенні змін та доповнень до 

Законів України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з 

тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням», «Про 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на 

виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності», «Про 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». 

За темою, шифр 12 „Моніторинг програми житлових субсидій”: результати 

моніторингу Програми житлових субсидій постійно використовуються Департаментом 

державної соціальної допомоги Міністерства соціальної політики України при визначенні 

питань дієвості Програми удосконаленні механізму надання житлових субсидій, 

обґрунтуванні обсягів видатків на надання населенню житлових субсидій на наступний 

бюджетний рік. 

За темою, шифр 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”: 

результати дослідження призначені для використання Департаментом державної 

соціальної допомоги Міністерства соціальної політики України на різних етапах 

узгодження з Міністерством фінансів України обсягів видатків в 2014 році на надання тих 

видів допомоги, які є об’єктом дослідження, а також при розробці та реалізації заходів 

щодо підвищення ефективності державної допомоги. 

За темою, шифр 14 „Регламентація зайнятості та доходів сільського населення, 

зайнятого у неформальному секторі сільської економіки”: результати дослідження 

будуть використані Міністерством соціальної політики України при удосконаленні 

державної політики зайнятості та соціального захисту сільського населення, внесенні 

відповідних змін і доповнень до чинного законодавства України. Крім того, підготовлені 
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пропозиції будуть використані Міністерством соціальної політики України та органами 

влади на місцях при виконанні Програми сприяння зайнятості населення та стимулювання 

створення нових робочих місць на період до 2017 року, а також  Державної цільової 

соціальної програми подолання та запобігання бідності на період до 2015 року. 

За темою, шифр 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”: результати дослідження використані Міністерством 

соціальної політики України при удосконаленні трудових відносин, сфери оплати праці та 

соціальних стандартів, сфери розвитку ринку праці та зайнятості населення, 

реформування системи соціальної допомоги, розвитку адресної допомоги, реформування 

пенсійного забезпечення, реформування державного соціального страхування, зайнятості 

та соціального захисту сільського населення. 

3.5. Iнші досягнення 

1. Кір’ян Т.М., к.е.н., директор Інституту, підготувала відгук на автореферат 

дисертації Васильєва О.А. на тему «Диференціація населення України за умовами життя: 

методологія оцінювання, аналіз та перспективи», поданої на здобуття наукового ступеня 

кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.07. – демографія, економіка праці, 

соціальна економіка і політика. 

2. Кір’ян Т.М., к.е.н., директор Інституту, підготувала відгук на автореферат 

дисертації Подри О.П. на тему: „Інвестування розвитку людського капіталу в системі 

чинників інформаційного суспільства”, представлену на здобуття наукового ступеня 

кандидата економічних наук за спеціальністю: 08.00.07 – демографія, економіка праці, 

соціальна економіка і політика. 

3. Мінсоцполітики України визначено Інститут відповідальним за підготовку 

проведення міжнародної тристоронньої конференції з питань зайнятості населення в 

частині підготовки Концепції підсумкового та основного документів, основної доповіді 

конференції, яка має відбутися у квітні-травні 2014 року в м. Києві. Директор Інституту 

Кір’ян Т.М. є членом тимчасової робочої групи з підготовки організації даної конференції. 

Інститут також визначено головним в групі експертів з української сторони. 

4. Окремим дорученням Міністра соціальної політики України 

Королевської Н.Ю. Інституту запропоновано надати пропозиції щодо створення центру 

соціально-трудового моніторингу в Україні. Такі пропозиції надано Інститутом 20.11.2013 

р. (вих. № 01/4-354) на ім’я Міністра з визначенням основних завдань, які забезпечать 

створення та діяльність зазначеного центру. 
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5. Журнал „Україна: аспекти праці” посів десяте місця серед 100 найбільш 

цитованих у Google Scholar українських наукових фахових видань. Google Scholar – 

пошукова система і некомерційна бібліотечна платформа, що індексує наукові публікації 

та наводить дані про їх цитування (додаток 2). 

6. Паршина Н.П., ст. наук. співр., Дрозач М.І., к.е.н., пров. наук. співр. 

включені до робочої групи Мінсоцполітики України із опрацювання проектів Порядку 

кваліфікаційної атестації та присвоєння кваліфікації особам за робітничими професіями; 

вимог до підприємств, організацій та установ, що мають право здійснювати 

підтвердження результатів неформального професійного навчання осіб за робітничими 

професіями; рекомендацій щодо розроблення критеріїв оцінювання, переліку засобів 

вимірювання професійних знань, умінь та навичок особи та анкет самооцінювання. 

7. Гаркавенко Н.О., к.е.н., ст. наук. співр. здійснила опонування дисертації 

Шило К.М., поданої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за 

спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством на тему: 

„Організаційно-економічний механізм державного регулювання процесу формування 

трудового потенціалу України” (Бердянський університет менеджменту і бізнесу,                     

м. Бердянськ, 28 лютого 2013 р.). 

8. Гаркавенко Н.О., к.е.н., ст. наук. співр. здійснила опонування дисертації 

Карбовської Л.О., поданої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за 

спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством на тему: 

„Механізм державного регулювання попиту і пропозиції на ринку праці фахівців з вищою 

освітою” (Науково-дослідний економічний інститут, м. Київ, 31 травня 2013 р.). 

9. Ярошенко Г.В. була головою Державної екзаменаційної комісії в 

Бердянському Університеті менеджменту і бізнесу. 

10. Ярошенко Г.В. підготувала відгук на автореферат дисертації Ситник О.Ю. 

„Активізація соціального партнерства у сфері професійного розвитку найманих 

працівників” за спеціальністю 08.00.07 – демографія, економіка праці, соціальна 

економіка і політика. Захист відбувся в м. Кіровоград, Кіровоградський національний 

університет 23.10.2013 р. 

11. Ярошенко Г.В. підготувала відгук на автореферат дисертації Ребар О.В. 

„Державне регулювання розвитку територіальних систем” за спеціальністю 08.00.03 – 

економіка та управління національним господарством. Захист відбувся в НДЕІ 

Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, м. Київ 25.10.2013 р. 

 

3.6. Публікації 
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1. Кір’ян Т.М. Трудовий дохід як форма інвестицій у людський капітал 

(методологічний аспект) // Т.М. Кір’ян // Україна: аспекти праці, 2013. - №3. - С. 3 - 9. 
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3. Кір’ян Т.М. Гідна заробітна плата у становленні соціальної держави //               

Т.М. Кір’ян, Ю.М. Куліков // Актуальні проблеми розвитку економіки в контексті 

глобальних викликів. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 

присвяченої 45-річчю факультету міжнародної економіки. – Одеса. – 19-20 вересня 2013 р. 

– С. 40-42. 
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економістів України на Всеукраїнській науково-практичній конференції, 2013. – Київ. – С. 
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6. Шаповал М.С. Вдосконалення соціального страхування поліпшить рівень 

матеріального забезпечення застрахованих осіб // Шаповал М. // Урядовий кур’єр, 2013. - 
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7. Шаповал М.С. Де взяти додаткові кошти на зарплату та пенсії? Поясню… 

//Шаповал М. // Урядовий кур’єр, 2013. - №17. –– С. 6. 

8. Шаповал М.С. Від підвищення зарплат до підвищення пенсій // Шаповал М. 

// Пенсійний кур’єр, 2013. - № 6. – С. 2. 
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10. Вітер В.І. Соціальний захист населення як складова безпечного розвитку 

України в умовах глобальної кризи // Вітер В. // Глобальна системна криза і стратегічні 

концепції безпеки розвитку транзитивних країн: Матер. міжвід. наук.-теор. конф. / Відп. 

ред. О.Г.Білорус / К.: Інститут світової економіки і міжнародних відносин  НАН України, 

2012. – 169 с. – С. 79 - 82, (вийшла в 2013 р.). 
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12. Ільєнко Н.О. Застосування прогресивних форм і систем оплати праці 

відповідно до сучасних вимог економічного розвитку України // Ільєнко Н. О., 
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24. Дрозач. М.І. Підвищення професійного рівня персоналу – перспективний 
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Ринок праці та зайнятості населення, 2013 р., №3, с. 49-52. 

25. Дрозач. М.І. Проблеми якості персоналу: можливості розвитку компетенцій 

на робочому місці // Дрозач М.І. // Україна: аспекти праці, 2013 р., №6, с. 47-51. 

26. Дрозач. М.І. Якість професійного навчання персоналу як ключовий фактор 

активізації економічного потенціалу України // Дрозач. М.І. //Вісник економічної науки 
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27. Пазюк О.Г. Реструктуризація вугільної промисловості та стан ринку правці в 

шахтарських мономістах // Пазюк О.Г., Біденко Т.І., Дубок Т.В.// Україна: аспекти праці.   

№6 – 2013. С.27-31. 

Співробітники Інституту брали участь у роботі міжнародних конференцій, 

круглих столів та засідань робочих груп: 

 

1. Кір’ян Т.М., к.е.н., директор Інституту, приймала участь в роботі Комітету з 

Державних премій України в галузі науки і техніки (4 червня 2013 р., м. Київ). 

2. Кір’ян Т.М., к.е.н., директор Інституту, приймала участь в роботі науково-

практичного семінару на тему: „Сучасні підходи до вирішення проблем професійної 

орієнтації в умовах центрів професійної реабілітації інвалідів”, який відбувся у 

Всеукраїнському центрі професійної реабілітації інвалідів (26 червня 2013 р., с. Лютіж, 

Вишгородський район, Київська область). 

3. Кір’ян Т.М., к.е.н., директор Інституту, Шаповал М.С., к.е.н., заступник 

директора з наукової роботи, приймали участь в роботі Загальних зборів Академії 

економічних наук України.  Шаповал М.С. прийняв участь в обговоренні порядку денного 

(17 та 18 травня 2013 р., Класичний приватний університет, м. Запоріжжя). 

4. Кір’ян Т.М., к.е.н., директор Інституту, приймала участь у виїзному 

засіданні Комітету Верховної Ради України у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів у 

місті Керч (АРК) 26 вересня 2013 р. на тему: „Право осіб з інвалідністю на працю: стан 

реалізації та перспективи”, де виступила з доповіддю на тему: „Проблеми забезпечення 

прав осіб з інвалідністю на працю в Україні”. 
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5. Кір’ян Т.М., к.е.н., директор Інституту, приймала участь в експертному 

обговоренні на тему „Підвищення ефективності управління в соціальній сфері”, яке 

відбулося 7 жовтня 2013 р. у Національній Академії державного управління при 

Президентові України. 

6. Кір’ян Т.М., к.е.н., директор Інституту, приймала участь у нараді з питань 

обговорення проекту Закону України „Про внесення змін до деяких законів України щодо 

дистанційної праці, яка відбулась 17 жовтня 2013 р. в Мінсоцполітики. 

7. Кір’ян Т.М., к.е.н., директор Інституту, приймала участь у засіданні 

„круглого столу” стосовно підвищення ефективності державного управління у сфері 

зайнятості та додержання законодавства про працю, яке відбулося 21 жовтня 2013 р. в 

Мінсоцполітики. 

8. Кір’ян Т.М., к.е.н., директор Інституту, приймала участь у засіданні 

„круглого столу” за тематикою „Щодо намірів об’єднання Державної служби зайнятості з 

Державною інспекцією України з питань праці”, яке відбулося 23 жовтня 2013 р. у 

Верховній Раді України. 

9. Кір’ян Т.М., к.е.н., директор Інституту, приймала участь у нараді стосовно 

організації та проведення в м. Києві міжнародної тристоронньої конференції з питань 

зайнятості (квітень-травень 2014 р.), яка відбулась 01 листопада 2013 р. в Мінсоцполітики 

України. 

10. Кір’ян Т.М., к.е.н., директор Інституту, приймала участь у спільному 

засіданні представників Мінсоцполітики та ФПУ з питань підготовки проекту 

Національної доповіді щодо забезпечення соціальної справедливості за 2013 р., яка 

відбулась 7 листопада 2013 р. в ФПУ. 

11. Кір’ян Т.М., к.е.н., директор Інституту, приймала участь у всеукраїнських 

зборах державної служби зайнятості з нагоди 23-ї річниці утворення державної служби 

зайнятості (20.12.2013 р., Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості). 

12. Шаповал М.С., к.е.н., заступник директора з наукової роботи, приймав 

участь у засіданні круглого столу з практики застосування Закону України „Про 

організації роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності” від 22 червня 2012 

р. № 5026-VІ, який проводив Комітет Верховної ради України з питань соціальної 

політики та праці  (17 квітня 2013 р., Верховна Рада України, м. Київ). 

13. Анішина Н.В., к.е.н., пров. наук. співр., Паршина Н.П., ст. н. співр.,                  

Дрозач М.І., к.е.н., пров. наук. співр. приймали участь у засіданні «круглого столу» 

«Розвиток трудового потенціалу як чинник економічного зростання Україні» (13 лютого 

2013 р., Національний інститут стратегічних досліджень, м. Київ). 
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14. Паршина Н.П., ст. наук. співр., Дрозач М.І., к.е.н., пров. наук. співр. 

приймали участь у роботі семінару Європейського фонду навчання (European Training 

Fundation – ETF) щодо розробки проекту про підтвердження неформального навчання в 

Україні. Здійснено презентацію проекту Положення Про порядок кваліфікаційної 

атестації та присвоєння кваліфікації за робітничими професіями особам за результатами 

неформального навчання (м. Київ). 

15. Пасічник В.М. приймав участь у засіданні Методичної ради з питань 

реабілітації інвалідів та дітей-інвалідів (Міністерство соціальної політики, 11 липня                

2013 р.). 

16. Дрозач М.І., к.е.н., пров.н.сп., Стульпінас Н.К., наук.сп. приймали участь в 

засіданні Міжвідомчої робочої групи з розробки нормативно-правових актів з питань 

підтвердження результатів неформального професійного навчання осіб за робітничими 

професіями (Міністерство соціальної політики, 11 липня 2013 р.). 

17. Паршина Н.П., Дрозач М.І. приймали участь у семінарі за визнанням 

неформального і спонтанного навчання в Україні (м. Київ, 12 грудня 2013 р.). 

18. Пономарьова О.С., к.е.н., зав. сектором,  Пазюк О.Г. к.е.н., пров. наук. співр. 

приймали участь у засіданні круглого столу „Розвиток трудового потенціалу як чинник 

економічного зростання України” (13 лютого 2013 р. Національний інститут стратегічних 

досліджень, м. Київ). 

19. Федяй В.О., ст. наук. співр., приймав участь у роботі конференції „Україна 

та світове українство: розбудова ефективного партнерства заради розвитку” (23.05.2013 р., 

Міжнародна організація з міграції, м. Київ). 

20. Федяй В.О., ст. наук. співр., приймав участь у роботі круглого столу 

„Проблеми правового захисту прав українських трудящих-мігрантів в Європі” (27.05.2013 

р., Інститут законодавства Верховної Ради України разом з МОМ, м. Київ). 

21. Покрищук В.О., к.е.н., зав. відділу, приймав участь у виїзному засіданні 

Комітету з питання „Про практику застосування Закону України „Про зайнятість 

населення” №5067 від 5 липня 2012 року” (12 червня 2013 року, м. Чернівці). 

22. Покрищук В.О., к.е.н., зав. відділу приймав участь у нараді з питань 

обговорення проекту Закону України „Про внесення змін до деяких законів України щодо 

дистанційної праці (17.10.2013 р., Мінсоцполітики України). 

23. Скрипник О.П., зав. відділу, Терехова О.Г., ст. наук. співр., Гаркавенко Н.О. 

к.е.н., ст. наук. співр. – приймали участь у роботі семінару „Оцінка відповідності 

національної методології вимірювання показників заробітної плати стандартам ЄС” в 

рамках виконання заходів проекту Twinning, який проводився Державною службою 
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статистики України за участю представників Євростату для фахівців міністерств, інших 

центральних органів виконавчої влади, об'єднань профспілок та роботодавців, а також 

наукових установ (5 березня 2013 р., Державна служба статистки України, м. Київ).  

24. Скрипник О.П., зав. відділу, приймала участь у роботі робочої групи 

стосовно підготовки проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про упорядкування 

умов оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей 

бюджетної сфери”  (15, 16, 17 квітня 2013 р., Міністерство соціальної політики України, м. 

Київ). 

25. Салогуб В.Д., ст. наук. співр., Терехова О.Г., ст. наук. співр. – приймали 

участь у нараді стосовно підготовки проекту Концепції  соціального розвитку України на 

2013 – 2023 рр.  (12 липня 2013 р., Міністерство соціальної політики, м. Київ). 

26. Скрипник О.П., зав. відділу приймала участь у засіданні „круглого столу” на 

тему “Удосконалення законодавства з оплати праці та шляхи підвищення її розмірів”         

(26 липня 2013 р., Міністерство соціальної політики, м. Київ). 

27. Скрипник О.П., зав. відділу приймала участь у нараді стосовно опрацювання 

розділу “Реформування системи оплати праці” проекту концепції соціального розвитку 

України на 2013 – 2023 роки (6 серпня 2013 р., Міністерство соціальної політики, м. Київ). 

28. Скрипник О.П., зав. відділу приймала участь у зустрічі представників 

Мінсоцполітики, Державного центру зайнятості та НДІ праці і зайнятості населення з 

експертом оціночної місії Міжнародної організації праці Рафаелом Муноз Севіла щодо 

практичного застосування показників гідної праці  (23 вересня 2013 р., Міністерство 

соціальної політики, м. Київ). 

29. Скрипник О.П., зав. відділу приймала участь у тристоронній робочій 

зустрічі соціальних партнерів щодо гідної праці (25 вересня 2013 р., Міністерство 

соціальної політики, м. Київ). 

30. Латік В.В., зав. відділу приймала участь у нараді з питання вдосконалення 

визначення та застосування прожиткового мінімуму, виступила в обговоренні та взяла 

участь в опрацюванні змін до Закону України „Про прожитковий мінімум” (25 лютого 

2013 р. – 01 березня 2013 р., Міністерство соціальної політики України, м. Київ); 

31. Латік В.В., зав. відділу приймала участь у нараді з питання вдосконалення 

методології визначення прожиткового мінімуму, виступила в обговоренні та взяла участь 

в опрацюванні внесенні змін до Закону України „Про прожитковий мінімум” (23 травня 

2013 р., Міністерство соціальної політики України, м. Київ); 

32. Латік В.В., зав. відділу приймала участь у засіданні робочої групи, яке 

проводив Комітет з питань соціальної політики та праці Верховної Ради України з 
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опрацювання питання: „Прожитковий мінімум: методика визначення та напрями 

використання у якості інструменту державної соціальної політики” виступила в 

обговоренні та взяла участь в опрацюванні пропозицій щодо внесення змін до 

законодавства про прожитковий мінімум (4 червня 2013 р., Верховна Рада України, м. 

Київ); 

33. Латік В.В., зав. відділу приймала участь у роботі семінару, який проводив 

Комітет з питань соціальної політики та праці Верховної Ради України на тему: 

„Прожитковий мінімум: методика визначення та напрями використання у якості 

інструменту державної соціальної політики”, виступила в обговоренні та взяла участь в 

опрацюванні рекомендацій (19 червня 2013 р., Верховна Рада України, м. Київ). 

34. Латік В.В., зав. відділу прийняла участь у засіданнях Міжвідомчої робочої 

групи щодо вдосконалення методології визначення прожиткового мінімуму, яке 

проводило Міністерство соціальної політики України, взяла участь в обговоренні та в 

опрацюванні пропозицій стосовно законодавчого та методологічного врегулювання 

питання визначення та застосування прожиткового мінімуму (11.11.2013 р. та 19.12.2013 

р., Міністерство соціальної політики України, м. Київ); 

35. Латік В.В., зав. відділу прийняла участь у презентації Аналітичної доповіді 

„Вимірювання якості життя в Україні”, яка підготовлена Інститутом демографії та 

соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України за сприяння Міністерства 

економічного розвитку і торгівлі та Програми Розвитку ООн в Україні (05.12.2013 р., м. 

Київ, бульвар Шевченка, 60). 

36. Гаркавенко Н.О., к.е.н., ст. наук. співр., приймала участь у роботі семінару 

„Оцінка відповідності національної методології вимірювання показників заробітної плати 

стандартам ЄС” в рамках виконання заходів проекту Twinning, який проводився 

Державною службою статистики України за участю представників Євростату для фахівців 

міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, об'єднань профспілок та 

роботодавців, а також наукових установ (5 березня 2013 р., Державна служба статистки 

України, м. Київ). 

37. Руснак А.Д., к.е.н., зав. відділу приймав участь та виступив з доповіддю на 

засіданні круглого столу „Ринок праці сільської місцевості: стан та перспективи 

функціонування” (м. Київ, Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості 

України) 04.12.2013 р. 

38. Решитько Т.В. к.е.н., пров. наук. співр. приймала участь у роботі IV 

Всеукраїнської науково-практичної конференції «Резерви економічного зростання та 

інноваційного розвитку підприємств» та виступила з доповіддю на тему: «Проблеми 
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зайнятості сільського населення у неформальному секторі економіки» (14 березня 2013 р., 

м. Кіровоград). 

39. Боков О.В., к.держ.упр., зав. відділу приймав участь у роботі Міжвідомчої 

експертно-консультативної робочої групи Міністерства соціальної політики України з 

реалізації положень Європейської соціальної хартії (переглянутої) у рамках підвищення 

ефективності підготовки щорічних доповідей Уряду (Міністерство соціальної політики 

України, м. Київ). 

40. Вітер В.І., ст.н.співр., Василенко О.А., ст.н.співр. прийняли участь у роботі 

круглого столу “Сучасна родина. Криза та шляхи подолання”, організаторами якого були  

Київський міський центр сім’ї “Родинний дім” Київської міської  державної адміністрації. 

41. Боков О.В., к.держ.упр., зав. відділу приймав участь у роботі міжнародного 

семінару за участі експертів Ради Європи у рамках опрацювання заключних висновків 

Європейського комітету із соціальних прав щодо невідповідності національної ситуації 

положенням Європейської соціальної хартії (переглянутої) та відкладених висновків за 

результатами розгляду щорічних доповідей Уряду України стосовно Хартії. 

42. Боков О.В., к.держ. управ., зав. відділу приймав участь у слуханнях  

Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та праці на тему: „Про хід 

виконання в Україні Європейської соціальної хартії (переглянутої)”. 

43. Коцюба О.В., к. ф.-м. н., зав. відділу, Присяжнюк Т.І. ст. н. співр. приймали 

участь у засіданні Робочої групи з питань удосконалення системи пенсійного 

забезпечення. В обговоренні питань щодо звільнення страхового пенсійного фонду від 

нестрахових виплат, уникнення залежності розміру пенсії від року виходу на пенсію, 

удосконалення методики перерахунку пенсій працюючим пенсіонерам прийняли участь 

Коцюба О.В. та Присяжнюк Т.І. (7 лютого 2013 року, м. Київ). 

44. Присяжнюк Т.І. ст. наук. співр. приймала участь у роботі „круглого столу” 

на тему «Соціальна справедливість в соціальному страхуванні та пенсійному 

забезпеченні” (13 лютого 2013 року, м. Київ). 

45. Коцюба О.В., к. ф.-м. н., зав. відділу приймав участь у роботі „круглого 

столу” на тему «Стан виконання 1-ї цілі розвитку тисячоліття: подолання бідності” та 

виступив з інформацією щодо рівня бідності серед пенсіонерів (14 червня 2013 року, м. 

Київ). 

46. Коцюба О.В.,  к. ф.-м. н., зав. відділу 19 липня 2013 року приймав участь у 

роботі „круглого столу”  на тему «Система пенсійного забезпечення України: її основні 

завдання”. 
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47. Коцюба О.В.,  к. ф.-м. н., зав. відділу 01 серпня 2013 року приймав участь у 

засіданні робочої групи з подальшого удосконалення системи пенсійного забезпечення. 

Коцюба О.В. обгрунтував доцільність зміни параметрів запровадження ІІ рівня пенсійної 

системи. 

48. Кувалдіна Н.С., науковий співробітник 13 вересня 2013 року приймала 

участь у робочій зустрічі для вивчення ризиків, які виникатимуть у разі прийняття  

проекту Закону України „Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких 

інших законодавчих актів України (щодо зменшення навантаження на фонд оплати 

праці)” та можливістю забезпечення страхових виплат. 

49. Присяжнюк Т.І., старший науковий співробітник, заступник зав відділу 23 

жовтня 2013 року приймала участь у Слуханні у Комітеті у справах пенсіонерів, ветеранів 

та інвалідів Верховної Ради України на тему: „Накопичувальна система 

загальнообов’язкового державного пенсійного страхування як інстумент підвищення 

соціального захисту громадян”. Присяжнюк Т.І. виступила з інформацією про розміри 

пенсій у дворівневій пенсійній системи та умови за яких можна отримати позитивний 

ефект від запровадження накопичувальної системи.  

50. Присяжнюк Т.І., старший науковий співробітник, заступник зав відділу              

14-15 листопада 2013 року приймала участь у Федерації профспілок України у 

навчальному семінарі на тему: „Система загальнообов’язкового державного соціального 

страхування: соціального діалогу, шляхи удосконалення». Присяжнюк Т.І. виступила з 

доповіддю на тему „Моделі реформування системи загальнообов’язкового державного 

соціального страхування в контексті необхідності запровадження обов’язкової 

накопичувальної пенсійної системи”. За участь Присяжнюк Т.І. у семінарі на ім’я 

директора Інституту надійшов лист подяки  від Федерації профспілок України (вхі. від 

25.11.2013р. №167). 

51. Коцюба О.В., к.ф.-м.н., зав. відділу 09 грудня 2013 року приймав участь у 

Нараді щодо запровадження  накопичувальної системи пенсійного забезпечення у 

Заступника міністра Дроздової Л. М.. Коцюба О.В. виступив з інформацією про 

необхідність  гарантування державою збереження та примноження накопичувальних 

коштів.  

52. Квітко В.А. к.е.н., зав. відділу приймав участь у роботі секції ІУ «Соціальна 

справедливість у соціальному страхуванні та пенсійному забезпеченні», проведеної у 

рамках конференції «Соціальна справедливість – від мінімумів до соціальних стандартів» 

за участю Федерації профспілок України, Міністерства соціальної політики України та 

Фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні та Білорусі. 
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53. Квітко В.А. к.е.н., зав. відділу приймав участь у засіданні робочої групи з 

доопрацювання проекту Концепції соціального розвитку України на 2013-2023 роки за 

тематичним напрямом «Соціальне страхування» та надав свої пропозиції. 

54. Квітко В.А. к.е.н., зав. відділу приймав участь у роботі «круглого столу» з 

питання «Щодо намірів об’єднання Державної служби зайнятості України з державною 

інспекцією України з питань праці» при Комітеті з питань соціальної політики та праці 

Верховної ради України. 

4. РОБОТА З КАДРАМИ 

Кадрова робота в Науково-дослідному інституті праці і зайнятості населення 

ведеться у двох напрямах: 

- забезпечення науково-технічної діяльності Інституту спеціалістами необхідної 

кваліфікації; 

- підготовка спеціалістів із вищою науковою кваліфікацією за спеціальностями 

08.00.07 – демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика; 08.00.03 – 

економіка та управління національним господарством. 

При формуванні тематики з питань соціальної політики при виконанні науково-

дослідних робіт постійно підвищується кваліфікаційний рівень наукових працівників. 

На 31 грудня 2013 р. працівники, які мають вищу освіту 3-4 рівня акредитації, 

становили 76 осіб, 1-2 рівня акредитації – 2 особи. 

Співробітники готуються до захисту кандидатських дисертацій. 

Вітер В.І. – за темою “Теоретико-прикладні аспекти застосування мінімальних 

соціальних стандартів рівня життя в умовах трансформації економіки України”. 

Василенко О.А. – за темою “Механізм формування фондів соціального страхування 

та шляхи його удосконалення”. 

Спасенко Ю.О. – за темою “Вдосконалення мотиваційного механізму зростання 

продуктивності праці в промисловості”. 

Терещенко О.В. – за темою “Зайнятість в Україні в умовах глобалізації економіки”. 

Власенко О.В. – за темою "Напрямки і пріоритети формування політики зайнятості 

та прогнозування чисельності зайнятих в економіці України". 

Науковими керівниками дисертаційних робіт затверджені Вченою радою Інституту 

провідні вчені: д.е.н., проф., Базилюк А.В., к.е.н., ст. наук. співр., Заслужений працівник 

соціальної сфери Шаповал М.С., к.е.н.‚ ст. наук. співр. Покрищук В.О., д.е.н., професор 

Лісогор Л.С. 

Ведеться робота по створенню аспірантури та Спеціалізованої Вченої ради за 

спеціальністю 08.00.07 – Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика. 
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5. ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ 

Кошти, що надійшли з бюджету були використані згідно кошторису видатків на 

2013 рік суто за призначенням. 

6. ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ, ПОСТАНОВЧІ ПИТАННЯ 

Результати проведених в 2013 р. наукових досліджень дозволяють зробити висновки, 

що розробки Інституту відзначаються новизною і перспективністю, значна питома вага 

досліджень використана в якості наукових обґрунтувань законопроектів, нормативних 

актів, основних напрямів розвитку соціальної політики на перспективу, науково-

методичних і методологічних матеріалів, що знайшли своє відображення в Законах 

України, в Указах Президента України, Постановах Кабінету міністрів України, роботі 

Департаментів Міністерства соціальної політики України. 

Зведений перелік робіт, виконаних Інститутом в 2013 році наведений у Додатку 1. 

Реалізація результатів досліджень здійснюється у відповідності з виконанням 

пріоритетних завдань Мінсоцполітики України у 2013 р. 

Підвищення загальної результативності основної діяльності Інституту пов’язується з 

вирішенням основних проблем соціальної політики України. 

Завдання Інституту на перспективу: 

- виконання замовлень Міністерства соціальної політики України якісно, у визначені 

терміни, з меншими трудозатратами, враховуючи ефективне використання бюджетних 

коштів; 

- сприяння підготовки кадрів з вищою кваліфікацією; 

- проведення роботи щодо створення аспірантури для підготовки наукових кадрів; 

- залучення молодих фахівців до наукової роботи; 

- забезпечення наукових відділів Інституту сучасною комп’ютерною технікою; 

- покращення умов праці співробітників Інституту. 

7. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІНСТИТУТУ В 2014 

РОЦІ 

Головними завданнями Інституту в 2014 році є виконання планованих бюджетних 

тем у відповідності з сучасними вимогами до науково-дослідних робіт. 

На перспективу наукові дослідження Інституту будуть спрямовані на: 

- розробку рекомендацій щодо створення робочих місць на підприємствах різних 

галузей економіки в умовах інноваційно-інвестиційної діяльності; 

- підготовку методичних рекомендацій щодо проведення процедури підтвердження 

результатів неформального навчання; 
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- розробку пропозицій щодо підвищення рівня зайнятості населення з урахуванням 

світового досвіду та можливих ризиків економічного розвитку; 

- підготовку пропозицій щодо вдосконалення законодавства про зайнятість 

населення та механізмів державного регулювання у сфері зайнятості; 

- розробку пропозицій щодо удосконалення статусу зайнятості та соціального 

захисту членів та найманих працівників особистих селянських господарств;  

- підготовку пропозицій щодо удосконалення Закону України «Про особисте 

селянське господарство»; 

- удосконалення законодавства регулювання диференціації заробітної плати за 

кваліфікаційними категоріями, професіями та видами економічної діяльності; 

- обґрунтування шляхів покращення індикаторів гідної праці в контексті резолюцій 

МОП; 

- здійснення оцінки ефективності реалізації завдань та заходів щодо подолання 

бідності, визначених Державною цільовою соціальною програмою подолання та 

запобігання бідності на період до 2015 року; 

- розробку методичних підходів до вдосконалення державних механізмів 

забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, 

пропозиції щодо удосконалення державної сімейної політики України в цьому напрямку; 

- розробку методологічних підходів щодо застосування єдиних норм страхового 

стажу і заробітної плати, які використовуються при обчисленні пенсій, незалежно від року 

виходу на пенсію з врахуванням світового досвіду реформування пенсійних систем; 

- обґрунтування методологічних підходів до визначення соціально та економічно 

обґрунтованих параметрів обов’язкової професійної пенсійної системи для особливих 

категорій професій, пов’язаних із ризиком для життя з врахуванням світового досвіду 

впровадження професійних пенсійних систем; 

- підготовку рекомендацій щодо оптимізації управління фондами 

загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок 

безробіття, соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та 

професійних захворювань України, соціального страхування з тимчасової втрати 

працездатності; 

- обґрунтування методичних підходів до розрахунків потреби в коштах на майбутній 

бюджетний рік на надання субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-

комунальних послуг та субсидій на скраплений газ та тверде паливо. Розрахунки до 

проекту Державного бюджету України на 2015 рік по відповідних напрямках витрат (за 

різними варіантами та сценаріями щодо зміни умов надання житлових субсидій); 
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- обґрунтування методичних підходів до розрахунків потреби на майбутній 

бюджетний рік на надання 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 групи внаслідок психічного розладу. Розрахунки до проекту Державного бюджету 

України на 2015 р. по відповідних напрямках витрат (за різними варіантами та сценаріями 

щодо рівнів соціальних гарантій); 

- здійснення наукового супроводу завдань Мінсоцполітики з питань реформування 

системи соціального забезпечення, ринку праці та зайнятості населення, оплати праці, 

подолання бідності населення, соціального забезпечення дітей - сиріт, пенсійного 

забезпечення, соціального страхування населення, соціальної допомоги малозабезпечених 

верств населення 
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ДОДАТОК 1 

Зведений перелік робіт, виконаних НДІ праці і зайнятості населення в 2013 р. 

Ш

ифр 

роботи 

Назва роботи Замовник 

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» 

 

Департамент  

праці та 

зайнятості 

 

2. 

Наукове дослідження щодо проведення 

кваліфікаційної атестації осіб за компетентнісним 

підходом 

 

Департамент  

праці та 

зайнятості 

 

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 

 

Департамент  

праці та 

зайнятості 

 

4. 

Шляхи вирішення проблеми безробіття в 

депресивних регіонах України, в тому числі 

вугледобувних регіонах 

 

Департамент  

праці та 

зайнятості 

2. Удосконалення трудових відносин  

 

5. 

Актуалізація моніторингу і оцінки процесу гідної 

праці в Україні за методологією МОП 

 

Департамент 

стратегічного 

планування 

 

6. 

Удосконалення умов оплати праці працівників 

бюджетної сфери за видами економічної діяльності 

 

Департамент  

праці та 

зайнятості 

 

8. 

Вдосконалення системи державних соціальних 

стандартів та гарантій 

 

Департамент 

стратегічного 

планування 

1

4. 

Регламентація зайнятості та доходів сільського 

населення, зайнятого у неформальному секторі сільської 

економіки 

Департамент 

стратегічного 

планування 

3. Реформування системи соціального забезпечення 

3.1. Реформування системи соціальної допомоги, розвиток адресної допомоги 

 

7. 

Державна сімейна політика щодо посилення 

соціального захисту багатодітних сімей та 

малозабезпечених сімей з дітьми 

 

Департамент  

сім’ї та дітей 

1

2. 

Моніторинг Програми житлових субсидій Департамент 

державної 

соціальної допомоги 

1

3. 

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 

Департамент 

державної 

соціальної допомоги 
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Ш

ифр 

роботи 

Назва роботи Замовник 

сплати аліментів, допомоги особам, які проживають разом 

з інвалідами І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу 

 

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» 

 

Департамент 

пенсійного 

забезпечення та 

соціального захисту 

інвалідів 

1

0. 

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 

 

Департамент 

пенсійного 

забезпечення та 

соціального захисту 

інвалідів 

3.3. Реформування у сфері державного соціального страхування 

1

1. 

Дослідження шляхів підвищення ефективності 

адміністративних видатків фондів загальнообов’язкового 

державного соціального страхування 

 

Департамент 

соціального 

страхування та 

партнерства 

 

4. Науковий супровід завдань Мінсоцполітики України 

 

1

5. 

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 

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 
 


