
 

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 2014 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 обґрунтуванню 

законодавчих та нормативно-правових актів, спрямованих на виконання пріоритетних 

завдань Міністерства соціальної політики України. 

Наукові дослідження Інституту в 2014 році були спрямовані на: розробку 

рекомендацій щодо впливу інноваційно-інвестиційної діяльності на створення робочих місць 

на підприємствах різних галузей економіки в умовах очікуваного підвищення рівня 

безробіття через ускладнення економічної ситуації в країна (за результатами вибіркового 

обстеження); обґрунтування методологічних  рекомендацій щодо розроблення критеріїв 

оцінювання професійних знань, умінь та навичок, та анкет самооцінювання за результатами 

неформального навчання; пропозиції щодо вдосконалення законодавства про зайнятість 

населення для розв’язання існуючих проблем на національному ринку праці; удосконалення 

механізмів державного регулювання у сфері зайнятості населення на етапі подолання 

соціально-економічної кризи; дослідження проблем зайнятості населення в особистих 

селянських господарствах та вдосконалення чинного законодавства України в частині 

охоплення загальнодержавним соціальним страхуванням членів особистих селянських 

господарств, посилення їх соціального захисту та державного регулювання діяльності 

особистих селянських господарств; удосконалення законодавства регулювання 

диференціації заробітної плати за кваліфікаційними категоріями, професіями та видами 

економічної діяльності; оцінку впливу (розрахунки) показників економічного розвитку та 

соціальних стандартів на показники індикаторів гідної праці в Україні та розробка шляхів 

покращання індикаторів гідної праці в контексті резолюцій МОП; оцінку ефективності 

реалізації завдань та заходів щодо подолання бідності, визначених Державною цільовою 

соціальною програмою подолання та запобігання бідності на період до 2015 року; розробку 



 

проекту Методичних рекомендацій щодо оцінювання бідності населення у сільській 

місцевості та їх апробування на прикладі окремих сільських населених пунктів; 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. Економіко-математичне 

моделювання пенсійної системи України; розробку методологічних підходів до визначення 

соціально та економічно обґрунтованих параметрів обов’язкової професійної пенсійної 

системи для особливих категорій професій, пов’язаних з ризиком для життя, з врахуванням 

світового досвіду впровадження професійних пенсійних систем; обґрунтування пропозицій 

щодо внесення змін до законодавчих та нормативно-правових актів щодо вдосконалення 

управління системи загальнообов’язкового державного соціального страхуванням; розробку 

пропозицій до проекту Державного бюджету України щодо потреби у коштах на надання 

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

скраплений газ та тверде паливо на 2015 рік; обґрунтування пропозицій до проекту 

Державного бюджету України щодо потреби у коштах на надання у 2015 році державної 

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

тимчасової допомоги на дітей, допомоги особам, які проживають разом з інвалідами І та ІІ 

групи внаслідок психічного розладу; розробку пропозицій щодо вдосконалення державних 

механізмів системи усиновлення дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 

в Україні, з врахуванням міжнародного досвіду; науковий супровід завдань Мінсоцполітики 

України з питань соціального розвитку та удосконалення системи законодавчих і 

нормативних документів з питань соціальної політики. 

1.2. Обсяг виконаних робіт 

Загальна кількість виконаних Інститутом та зданих Замовнику (Мінсоцполітики 

України) у 2014 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 2014 рік встановлена в кількості 76,5 чол., а фактична 76 чол. 

Інформація про наявну чисельність працюючих за станом на 31.12.2014 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 31.12.2014 р. 

 



 

 Всього Основного складу 

Сумісники  

(в еквіваленті повної 

зайнятості) 

Фактичний склад 

працюючих 

 

76 

 

76 

 

- 

в тому числі: 

наукових працівників 

 

60 

 

60 

 

- 

- докторів наук - - - 

- кандидатів наук 23 22 1 

Апарат управління 6 6 - 

- техніки 2 2 - 

- інші 8 8 - 

 

 

Таблиця 1.2 

Кількісний склад наукових працівників Інституту 

 

  Основного складу 

Сумісники 

(в еквіваленті повної 

зайнятості) 

1. Керівник, заступник керівника, 

керівники наукових підрозділів 

(зав. відділу) та їх заступники  

 

 

 

14 

 

 

 

- 

2. Головний науковий співробітник - - 

3. Провідний науковий 

співробітник 

 

6 

 

- 

4. Старший науковий співробітник 16 - 

5. Науковий співробітник 14 - 

6. Молодший науковий 

співробітник 

 

9 

 

- 

7. Економісти і інженери 1 - 

 Всього наукових співробітників 60 - 

 - докторів наук - - 

 - кандидатів наук 22 0,5 

 

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 01.01.2015 р. становила 8405,5 тис. грн., в тому 

числі в наукових підрозділах 7423,0 тис. грн., при цьому вартість науково-лабораторного і 

комп’ютерного устаткування на одного наукового співробітника припадає 4,2 тис. грн. 

1.5. Фінансові ресурси 



 

Кошторисом витрат на утримання Інституту в 2014 році, затвердженого Міністерством 

соціальної політики України, передбачено із загального фонду бюджету по програмі 2501040 

–  5377,7 тис. грн. Профінансовано за 2014 рік за Програмою 2501040 –  5377,7 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 2014 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 

2014 р., 

 % 

1. 1 01.2014 – 12.2014 100 

2. 2 01.2014 – 12.2014 (І етап) 100 

3. 3 01.2014 – 12.2014 100 

4. 4 01.2014 – 12.2014 100 

5. 5 01.2014 – 12.2014 100 

6. 6 01.2014 – 12.2014 100 

7. 7 01.2014 – 12.2014 100 

8. 8 01.2014 – 12.2014 100 

9. 9 01.2014 – 12.2014 100 

10. 10 01.2014 – 12.2014 100 

11. 11 01.2014 – 06.2014 100 

12. 12 01.2014 – 12.2014 100 

13. 13 01.2014 – 12.2014 100 

14. 14 07.2014 – 12.2014 100 

15. 15 01.2014 – 12.2014 100 

16. 16 01.2014 – 12.2014 100 

 

* Шифр тем згідно Зведеного тематичного плану робіт Мінсоцполітики України на 2014 р. 

 

2.2. Виконання календарного плану 

Календарні плани по всіх НДР за 2014 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 2014 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: 

оцінки впливу інноваційно-інвестиційної діяльності на створення робочих місць на 

підприємствах різних галузей економіки в регіонах України; розробки методологічних засад 

підтвердження результатів неформального навчання; забезпечення реалізації Закону України 

„Про зайнятість населення” на сучасному етапі соціально-економічного розвитку країни; 

дослідження проблем зайнятості населення в особистих селянських господарствах та шляхи 

їх вирішення. 

Наукове забезпечення удосконалення трудових відносин шляхом: дослідження 

світового досвіду щодо диференціації заробітної плати за кваліфікаційними категоріями, 

професіями та видами економічної діяльності; оцінка впливу (розрахунки) показників 

економічного розвитку та соціальних стандартів на показники індикаторів гідної праці в 

Україні; оцінки ефективності реалізації Державної цільової соціальної програми подолання 

та запобігання бідності на період до 2015 року; розробки нових методичних та 

організаційних підходів щодо оцінювання бідності населення у сільській місцевості та їх 

апробування на прикладі окремих сільських населених пунктів. 

Наукове забезпечення реформування системи соціального забезпечення шляхом: 

обґрунтування підходів щодо застосування єдиних норм страхового стажу і заробітної плати, 

які використовуються при обчисленні пенсії, незалежно від року виходу на пенсію; розробки 

методологічних підходів до визначення соціально та економічно обґрунтованих параметрів 

обов’язкової професійної пенсійної системи для особливих категорій професій, пов’язаних із 

ризиком для життя; дослідження шляхів удосконалення управління загальнообов’язковим 

державним соціальним страхуванням; розробки пропозицій до проекту Державного бюджету 

України щодо потреби у коштах на надання субсидій для відшкодування витрат на оплату 

житлово-комунальних послуг та субсидій на скраплений газ та тверде паливо на 2015 рік; 

розробки пропозицій до проекту Державного бюджету України  щодо потреби у коштах  на 

надання у 2015 р. державної допомоги сім'ям з дітьми,  державної соціальної допомоги 

малозабезпеченим сім'ям, тимчасової допомоги на дітей,  допомоги особам, які проживають 

разом з інвалідами І чи ІІ груп внаслідок психічного розладу; удосконалення державної 

політики в сфері усиновлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 

Наукове забезпечення здійснення наукового супровіду завдань Мінсоцполітики 

України з питань соціального розвитку та удосконалення системи законодавчих і 

нормативних документів з питань соціальної політики шляхом: підготовки аналітичних 

записок, методологічних матеріалів, змін та доповнень до законодавчих і нормативних 

документів з питань соціальної політики. 



 

Наукова новизна і перспективність досліджень і розробок Інституту полягає у 

наступному: 

- по роботі, шифр 1 „Оцінка впливу інноваційно-інвестиційної діяльності на 

створення робочих місць на підприємствах різних галузей економіки в регіонах 

України”:  

дана оцінка сучасного стану інноваційно-інвестиційної діяльності в регіонах та галузях 

економіки України;  

проаналізовано зарубіжний досвід з питань механізмів впливу інноваційно-

інвестиційної діяльності на створення робочих місць;  

здійснено оцінку ефективності впровадження державних цільових програм та 

інфраструктурних проектів на створення робочих місць в різних галузях економіки в 

регіонах України;  

виявлено можливі ризики щодо створення робочих місць в регіонах України до 2017 

року;  

розкрито чинники щодо впливу інноваційно-інвестиційної діяльності на створення 

робочих місць на підприємствах різних галузей економіки;  

розроблено прогноз створення робочих місць до 2017р.;  

підготовлено інформаційну записку щодо розв’язання проблем у сфері 

працевлаштування населення Луганської та Донецької областей та створення для них 

робочих місць;  

результати дослідження призначаються для використання у практичній діяльності 

Міністерства соціальної політики України, Державної служби зайнятості України, інших 

державних органів влади, об’єднаннями роботодавців та інших соціальних партнерів. 

- по роботі, шифр 2 „«Методологічні засади підтвердження результатів 

неформального навчання”:  

на основі зарубіжного досвіду визначені концептуальні підходи щодо розвитку системи 

підтвердження кваліфікації за результатами неформального навчання; за результатами 

анкетного обстеження (394 підприємств різних форм власності та розмірів та 302 навчальних 

закладів – усіх форм власності, всіх атестаційних рівнів, у тому числі вищих навчальних 

закладів, що мають ліцензію на підготовку за робітничими професіями, усіх регіонів 

України) здійснено аналіз методів та процедур оцінювання кваліфікації із робітничих 

професій за результатами неформального навчання в Україні; розроблено Методичні 

рекомендації щодо критеріїв оцінювання професійних знань, умінь та навичок, переліку 

засобів вимірювання професійних знань, умінь та навичок, та анкет самооцінювання за 

результатами неформального навчання;  



 

підготовлено пропозиції щодо удосконалення процесу оцінювання та підтвердження 

кваліфікації з робітничих професій за результатами неформального навчання. 

Результати дослідження можуть бути використані Кабінетом Міністрів України, 

Міністерством соціальної політики України, іншими державними органами влади, 

роботодавцями та надавачами освітніх послуг у практичній діяльності. 

- по роботі, шифр 3 „Питання забезпечення реалізації Закону України “Про 

зайнятість населення” на сучасному етапі соціально-економічного розвитку країни”: 

- здійснено:  

аналіз моделей реалізації законодавства у сфері зайнятості населення у розвинених 

країнах світу та визначено можливість застосування їх окремих положень в Україні з метою 

наближення законодавства країни до європейських стандартів; 

здійснено експертну оцінку та систематизовано зауваження до чинного Закону України 

„Про зайнятість населення” відповідних управлінь обласних державних адміністрацій та 

регіональних служб зайнятості; 

в результаті аналізу законодавчої бази, що регулює процеси у сфері зайнятості, в тому 

числі Закону України “Про зайнятість населення”, визначено комплекс зауважень до їх 

окремих положень, які необхідно врахувати шляхом внесення відповідних змін до 

законодавства для забезпечення його ефективної реалізації; 

проаналізовано тенденції соціально-економічного розвитку України та ситуації у сфері 

зайнятості населення на сучасному етапі в умовах діючого законодавства та визначено 

комплекс проблем у сфері зайнятості, що мають бути вирішені для забезпечення ефективної 

реалізації Закону України “Про зайнятість населення”; 

розроблено пропозиції щодо вдосконалення положень Закону України “Про зайнятість 

населення” для законодавчого забезпечення розв’язання проблем, що існують  на 

національному ринку праці. 

Практична цінність представленої роботи полягає у позитивному впливі на сферу 

зайнятості результатів дослідження, зокрема в аспекті запобігання негативним процесам, що 

відбуваються на ринку праці на сучасному етапі. Пропозиції, спрямовані на вдосконалення 

законодавчої бази у сфері зайнятості населення, сприятимуть забезпеченню ефективної 

реалізації державної політики зайнятості. Пропозиції щодо створення економічних 

передумов забезпечення продуктивної зайнятості сприятимуть подоланню негативних 

тенденцій у сфері зайнятості, підвищенню результативності функціонування ринку праці, 

ефективності системи зайнятості і соціального захисту населення. 

по роботі, шифр 13 „Удосконалення механізмів державного регулювання у сфері 

зайнятості населення на етапі подолання соціально-економічної кризи”: 



 

обґрунтовано напрями удосконалення механізмів державного регулювання у сфері 

зайнятості населення; 

опрацьовано проблеми ринку праці з точки зору його гнучкості і захищеності зайнятих 

і безробітних; 

використано SWOT-аналіз для розробки і аналізу слабких і сильних сторін щодо 

зайнятості населення та можливостями і загрозами на ринку праці; 

здійснено аналіз стану ринків праці та можливих ризиків розвитку Східних регіонів 

України; 

опрацьовано питання щодо зайнятості і соціальної захищеності населення Донецької і 

Луганської областей в умовах військових дій та під час реконструкції економіки регіону; 

розроблено прогноз показників ринку праці до 2017 року; 

обгрунтовано пропозиції щодо збільшення рівня зайнятості населення і скорочення 

безробіття з урахуванням міжнародного досвіду. 

Результати НДР сприятимуть визначенню ефективних напрямів державної політики 

щодо проблем зайнятості України, в умовах подолання наслідків соціально-економічної 

кризи в країні та її інтеграції у світову економічну систему. 

- по роботі, шифр 11 „Дослідження проблем зайнятості населення в особистих 

селянських господарствах та шляхи їх вирішення”:  

- обґрунтовано пропозиції щодо удосконалення статусу зайнятості членів особистих 

селянських господарств з урахуванням їх розміру та характеру діяльності; 

- розроблено пропозиції щодо покращення соціального захисту членів та найманих 

працівників ОСГ. 

Результати дослідження будуть використані Міністерством соціальної політики 

України при вдосконалені державної політики зайнятості та соціального захисту населення, 

внесенні відповідних змін і доповнень до чинного законодавства України. 

- по роботі, шифр 4 „Дослідження світового досвіду щодо диференціації заробітної 

плати за кваліфікаційними категоріями, професіями та видами економічної діяльності”  

вперше було здійснено статистичний аналіз стану диференціації заробітної плати на 

основі методології Євростату за видами економічної діяльності, кваліфікаційними 

категоріями працівників, основними професіями та за децильними групами на основі даних 

збірника Держстату України „Заробітна плата за професійними групами у 2012 році (за 

матеріалами вибіркового обстеження)”; 

проведене обстеження за методологією Євростату дозволило виявити необґрунтовано 

високий рівень диференціації заробітної плати за професіями працівників в Україні 

порівняно з країнами ЄС; 



 

запропоновано проект нової редакції Закону України „Про оплату праці” для 

покращення ситуації з рівнем диференціації заробітної плати в Україні. 

Практична цінність представленої роботи  полягає у розробці конкретних пропозицій 

щодо удосконалення законодавства у сфері оплати праці, в тому числі з регулювання 

диференціації заробітної плати за кваліфікаційними категоріями, професіями та видами 

економічної діяльності. 

Очікуваний соціально-економічний ефект від впровадження результатів дослідження:  

науково обґрунтовані пропозиції щодо удосконалення законодавства регулювання 

диференціації заробітної плати за кваліфікаційними категоріями, професіями та видами 

економічної діяльності сприятимуть покращенню процесів регулювання заробітної плати, 

дозволять підвищити рівень заробітної плати в Україні, оптимізують диференціацію 

заробітної плати усіх категорій працюючих. 

- по роботі, шифр 5 „Вплив показників економічного розвитку та соціальних 

стандартів на індикатори гідної праці в Україні”: 

проведено детальний аналіз актуальних питань реалізації Програми гідної праці 

відповідно рекомендацій Міжнародної організації праці в сучасних умовах; 

висвітлено виклики розвитку економічної ситуації в Україні в умовах чергової хвилі 

фінансової кризи та збройного конфлікту на Сході України; 

здійснено оцінку впливу показників економічного розвитку України та соціальних 

стандартів на індикатори гідної праці; 

проведено аналіз процесу змін статистичних показників та правових індикаторів щодо 

гідної праці в Україні за методологією МОП та елементами вимірювання; 

з метою забезпечення в Україні гідної праці чоловіків і жінок, зменшення різниці в 

оплаті їх праці, підвищення соціального статусу жінок у суспільному житті та виконання 

Україною взятих на себе зобов’язань щодо міжнародних документів, ратифікованих 

Україною, підготовлено пропозиції щодо удосконалення чинного трудового законодавства 

України у даній сфері. 

Практична цінність наукового дослідження полягає у розробці конкретних пропозицій 

щодо покращення соціально-економічних показників гідної праці в сучасних умовах. 

Очікуваний соціально-економічний ефект від впровадження результатів дослідження:  

проведена в результаті дослідження оцінка впливу показників економічного розвитку 

України та соціальних стандартів на індикатори гідної праці сприятиме прийняттю 

політичних рішень щодо удосконалення управління системою соціально-трудових відносин. 

- по роботі, шифр 6 „Оцінка ефективності реалізації Державної цільової соціальної 

програми подолання та запобігання бідності на період до 2015 року”: 



 

доведено неефективність реалізації Програми, яка полягає в тому, що при значному 

зростанні витрат бюджету на соціальні програми (майже 40%) підвищився рівень бідності за 

відносним та абсолютним показником, а також не досягнуто очікуваних результатів щодо 

зниження рівня бідності, передбачених в зазначеній Програмі; 

підготовлено пропозиції щодо: 

зміни підходів до розв’язання проблеми бідності, зокрема, переходу від політики 

бідності до політики зміцнення середнього класу шляхом здійснення кардинальних змін для 

підвищення ролі гідної праці;  

удосконалення системи основних державних соціальних стандартів та гарантій; 

збільшення доходів від трудової діяльності;  

стимулювання доходів, отриманих від підприємницької діяльності та власності; 

створення ефективної системи соціальної підтримки найбільш вразливих верств 

населення;  

упорядкування деформацій розподілу доходів населення, зниження соціальної 

нерівності; 

Практичне значення одержаних результатів полягає у визначенні ефективності 

виконання Програми, у виявленні проблем та причин зміни показників та реалізації заходів, 

спрямованих на подолання бідності, в оцінці ситуації з бідністю в країні та в розробці 

конкретних пропозицій щодо подальшого вирішення цієї проблеми в країні. 

Основні висновки і пропозиції пройшли апробацію на нарадах та засіданнях робочих 

груп Міністерства соціальної політики України та Верховної Ради України. 

- по роботі, шифр 14 „Розробка нових методичних і організаційних підходів щодо 

оцінювання бідності населення у сільській місцевості та їх апробування на прикладі 

окремих сільських населених пунктів”: 

розроблено нові організаційні та методичні підходи щодо розрахунку доходів сільських 

домогосподарств та оцінювання рівня бідності на селі; 

обґрунтовано проект „Методичних рекомендацій щодо оцінювання бідності населення 

у сільській місцевості (населеному пункті, районі, області та Україні)”; 

підготовлено пропозиції щодо змін і доповнень до чинного законодавства України 

стосовно підвищення ролі та відповідальності органів районної та обласної виконавчої влади 

та місцевого самоврядування за вирішення проблеми бідності сільського населення. 

Результати дослідження будуть використані Міністерством соціальної політики 

України при підготовці заходів щодо подолання бідності та удосконаленні системи адресної 

державної (соціальної) допомоги соціально вразливим верствам сільського населення, 



 

внесенні змін і доповнень до законодавства України стосовно децентралізації влади та 

вирішенні соціальних проблем сільського населення. 

- по роботі, шифр 7 „Підходи щодо застосування єдиних норм страхового стажу і 

заробітної плати, які використовуються при обчисленні пенсії, незалежно від року 

виходу на пенсію”: 

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; 

напрацьовано методологічні підходи щодо застосування єдиних норм страхового стажу 

і заробітної плати, які використовуються при обчисленні пенсії, незалежно від року виходу 

на пенсію; 

розроблено оновлені алгоритми та програмне забезпечення для дослідження впливу 

перспективних законодавчих змін; 

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. 

Результати дослідження будуть використані Міністерством соціальної політики 

України при розробці заходів щодо реформування пенсійної системи в частині застосування 

єдиних норм страхового стажу і заробітної плати, які використовуються при обчисленні 

пенсії, незалежно від року виходу на пенсію. 

- по роботі, шифр 8 „Методологічні підходи до визначення соціально та економічно 

обґрунтованих параметрів обов’язкової професійної пенсійної системи для особливих 

категорій професій, пов’язаних з ризиком для життя”: 

запропоновано шляхи вирішення ряду проблем щодо результативного запровадження 

ППС в Україні в умовах сучасної соціально-економічної ситуації, а саме: 

- оптимізації переліку застрахованих осіб, які матимуть право на збереження 

спеціальних режимів дострокового пенсійного забезпечення у зв’язку із передчасною 

втратою професійної працездатності, 

- встановлення адекватної відповідності між умовами набуття права на дострокові 

пенсійні виплати у зв’язку із передчасною втратою професійної працездатності та реальними 

трудовими зусиллями застрахованих осіб, які зайняті на роботах з особливими умовами 

праці, 

- визначення критеріїв оцінки очікуваного рівня соціального захисту потенційних 

учасників ППС за місцем роботи, 



 

- досягнення однакового відносного рівня професійного пенсійного забезпечення за 

місцем роботи. 

 При цьому враховано положення оновлених редакцій перспективного законодавства, а 

також результати актуалізованих актуарних досліджень основних параметрів зазначеної 

системи за варіантами, здійснених із використанням напрацьованих методологічних 

підходів. 

Результати дослідження будуть використані Міністерством соціальної політики 

України при реформуванні пенсійної системи в частині визначення соціально та економічно 

обґрунтованих параметрів обов’язкової професійної пенсійної системи для особливих 

категорій професій, пов’язаних з ризиком для життя. 

- по роботі, шифр 12 „Дослідження шляхів удосконалення управління 

загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням”: 

використано комплекс методів оцінки та багатоцільовому підході до розробки шляхів 

підвищення ефективності управління фондами соціального страхування; 

розроблено: 

- критерії ефективності управління системою соціального страхування; 

- напрями удосконалення діючої структури виконавчих дирекцій фондів та об’єднання 

фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та фонду соціального 

страхування з тимчасової втрати працездатності; 

здійснено:  

- оцінку економічного ефекту від кожного запропонованого варіанту змін в управлінні 

соціальним страхуванням; 

- розрахунок орієнтирів для встановлення обмежень питомої ваги видатків на 

організацію діяльності фондів соціального страхування від нещасних випадків на 

виробництві та тимчасової втрати працездатності при їх об’єднанні. 

Практична цінність роботи полягає у: 

- ідентифікації конкретних статей Основ законодавства України про 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування, базових законів соціального 

страхування і розробки необхідного тексту змін, внесення яких реалізуватиме на практиці 

результати наукового дослідження; 

- винайденні внутрішнього потенціалу фондів для удосконалення своєї структури при 

розширенні функціональної спроможності за умови зменшення адміністративно-

господарських видатків; 

- проведенні розрахунків з метою кількісного обґрунтування удосконалення структури 

фондів без зростання адміністративно-господарських видатків; 



 

- створенні механізмів реалізації положень «Стратегії реформ-2020» Президента щодо 

управління у соціальній сфері та окремих позицій розділу «Соціально-гуманітарна реформа» 

Коаліційної Угоди більшості, що створена у Верховній Раді VIII скликання. 

- по роботі, шифр 9 „Розробка пропозицій до проекту Державного бюджету 

України щодо потреби у коштах на надання субсидій для відшкодування витрат на 

оплату житлово-комунальних послуг та субсидій на скраплений газ та тверде паливо на 

2015 рік”: 

- визначено методичні підходи до розрахунку потреби в коштах на надання субсидій 

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

скраплений газ та тверде паливо з урахуванням набрання чинності Постанови Кабінету 

Міністрів України № 409 від 06.08.2014 р. „Про встановлення державних соціальних 

стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування” та змін внесених цією 

постановою до Порядку  призначення житлових субсидій; 

- здійснено прогнозні розрахунки потреби у коштах на надання субсидій для 

відшкодування витрат населенню з оплати житлово-комунальних послуг на 2015 рік з 

урахуванням різних варіантів щодо зміни цін та тарифів на окремі види житлово-

комунальних послуг та зміни умов надання субсидій;  

- здійснено прогнозні розрахунки потреби у коштах на їх надання у 2015 році з 

урахуванням проектних граничних показників вартості твердого палива та скрапленого газу 

та зміни умов надання готівкових субсидій для придбання скрапленого газу та твердого 

палива. 

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 2015 рік”. 

- по роботі, шифр 10 „Розробка пропозицій до проекту Державного бюджету 

України  щодо потреби у коштах  на надання у 2015 р. державної допомоги сім'ям з 

дітьми,  державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям,  тимчасової допомоги 

на дітей,  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 

2015 рік”. 

- по роботі, шифр 15 „Удосконалення державної політики в сфері усиновлення 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”: 

- визначено шляхи вдосконалення державних механізмів системи усиновлення в 

Україні та розроблено комплексні пропозиції, реалізація яких сприятиме підвищенню рівня 

правового та соціально-економічного захисту усиновлених дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування. 

  Практична цінність виконаної роботи полягає в тому, що систематизовано конкретні 

проблемні питання в системі функціонування інституту усиновлення та розроблено 

пропозиції в напрямку вдосконалення системи національного усиновлення в Україні шляхом 

внесення відповідних змін та доповнень до дев’яти статей Сімейного кодексу України, 

Цивільного процесуального кодексу України та інших нормативно-правових актів. 

Пропозиції частково враховані в Постанові Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 р. № 

313 „Про внесення змін до порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення 

нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей”, що в цілому сприятиме підвищенню 

правового та соціально-економічного захисту українських дітей в системі міжнародного 

усиновлення. 

- по роботі, шифр 16  „Науковий супровід завдань Мінсоцполітики України з 

питань соціального розвитку та удосконалення системи законодавчих і нормативних 

документів з питань соціальної політики”: 

- підготовлено: 

пропозиції щодо змісту проекту Програми створення у 2014 році 200 тис. нових 

робочих місць; 

інформаційні матеріали щодо розвитку професійного навчання дорослих, професійних 

кваліфікацій відповідно законодавчих актів Нижньої Саксонії про освіту дорослих (закон та 

розпорядження щодо виконання закону); 

- взято участь: 

у розробці проекту Рекомендацій щодо формування галузевих вимог до суб’єктів 

оцінювання для підтвердження результатів неформального навчання за конкретною 



 

робітничою професією. З цією метою було запропоновано проект професійного стандарту за 

професією «Кухар»  3-го розряду; 

у розробці проекту Порядку видачі документів про підтвердження результатів 

неформального професійного навчання, зразків відповідних документів (свідоцтва і 

сертифікату), а також форм відповідної звітності; 

- підготовлено: 

пропозиції до Європейської соціальної хартії (переглянута) щодо умов праці; 

інформаційні матеріали, пов’язані з реалізацією Угоди про асоціацією між Україною і 

ЄС, стосовно можливих соціальних ризиків щодо вступу України до зони вільної торгівлі, 

зокрема глави 21 «Співробітництво у галузі зайнятості, соціальної політики та рівних 

можливостей»; 

пропозиції змін і доповнень до Програми сприяння зайнятості населення та 

стимулювання створення нових робочих місць на період до 2017 року (підготовлений 

матеріал «Основні напрями реалізації державної політики у сфері зайнятості населення на 

період до 2017 року»); 

проект Основних напрямів реалізації державної політики у сфері зайнятості населення 

на період до 2017 року та проект постанови Кабінету міністрів України про затвердження 

основних напрямів;   

проект програми створення та збереження робочих місць у Донецькій та Луганській 

областях на період до 2017 року; 

матеріал з питань міжнародного досвіду щодо покращення умов виходу молодих людей 

на ринок праці та пропозиції щодо можливого його застосування; 

пропозиції до проекту Національної стратегії у сфері прав людини; 

інформаційну записку щодо розв’язання проблем у сфері працевлаштування населення 

Луганської та Донецької областей та створення для них робочих місць; 

пропозиції до змісту проекту комплексної Програми перепідготовки та 

працевлаштування внутрішньо переміщених осіб; 

проект комплексної Програми перепідготовки та працевлаштування внутрішньо 

переміщених осіб; 

анкети: № 1 «Щодо працевлаштування внутрішньо переміщених осіб» та № 2 «Щодо 

перепідготовки та працевлаштування внутрішньо переміщених осіб»; 

інформаційно-аналітичні та статистичні матеріали по пп. 1 та 10 для фахової 

дискусії щодо обговорення проблем та викликів для національного ринку праці та можливих 

дій соціальних партнерів для їх мінімізації;  



 

пропозиції щодо тематики окремих панельних дискусій та її змістовного 

наповнення на виконання пункту 3 протоколу наради з підготовки та проведення 

конференції з питань реалізації державної політики у сфері зайнятості населення та 

функціонування ринку праці..., що відбулася 4 лютого 2014 року; 

пропозиції щодо шляхів приведення національного законодавства та практики його 

застосування у відповідність до Європейської соціальної хартії з урахуванням заключного 

висновку ЄКСП (пункт 1 статті 7 „Право дітей і підлітків на захист”); 

аналітичну записку з питання доцільності вдосконалення державного регулювання 

діяльності, пов’язаної з наданням послуг із посередництва у працевлаштуванні; 

пропозиції щодо змісту проекту Основних напрямів реалізації державної політики у 

сфері зайнятості населення на період до 2019 року (у вигляді проекту документа) та проект 

постанови Кабінету Міністрів України про затвердження Основних напрямів; 

пропозиції – у вигляді порівняльної таблиці – щодо удосконалення положень 

проекту Трудового кодексу України (розділи: 1, 2, 4 – 9, 28, 29, 31 – 43); 

підготовлено: 

тези виступу представника Інституту на тему: ”Очікувані тенденції розвитку ринку 

праці до кінця 2014 року” під час проведення фахової дискусії із зазначеного питання та 

відповідні інформаційно-аналітичні матеріали; 

прогнозовані показники розвитку ринку праці на період до 2019 року; 

наукову записку „Можливі соціальні наслідки для сільського населення при вступі 

України до зони вільної торгівлі при підписанні Угоди про асоціацію між Україною та ЄС”; 

пропозиції щодо змін і доповнень до Закону України „Про особисте селянське 

господарство”; 

матеріали до тез виступу Міністра на тему: „Мінімальна заробітна плата проти 

мінімального доходу – чи потрібний спільний європейський стандарт?”;  

матеріали для розгляду на засіданні робочої групи  з моніторингу та оцінки досягнень 

щодо забезпечення гідної праці;  

пропозиції стосовно можливих соціальних ризиків щодо вступу України до зони 

вільної торгівлі у зв’язку з підготовкою проекту Угоди про асоціацію між Україною та 

Європейським союзом; 

підготовлено: 

аналітичні матеріали щодо подальшого реформування пенсійної системи; 

експертну оцінку пропозицій народного депутата Кальцева С.Ф. щодо внесення змін у 

формулу розрахунку пенсій; 



 

інформаційні матеріали стосовно пропозицій народних депутатів України Розенка П.В., 

Продан О.П., Павленка Р.М. щодо запровадження накопичувальної системи 

загальнообов’язкового державного пенсійного страхування з 1 січня 2015 року; 

фінансово-економічні розрахунки щодо наслідків для Пенсійного фонду України 

впровадження законопроекту „Про внесення   змін до Закону України „Про збір та облік 

єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”; 

фінансово-економічні розрахунки щодо оптимізації видатків на пенсійне забезпечення 

з урахуванням положень проекту Меморандуму про економічну та фінансову політику; 

інформацію  щодо правомірності віднесення осіб, які досягли встановленого законом 

пенсійного віку, до категорії осіб, які втратили працездатність; 

актуарну оцінку розмірів професійних пенсійних внесків на користь потенційних 

учасників ППС п’ятої категорії професійних пенсійних схем; аналітичні матеріали щодо 

прогнозного року запровадження середньої заробітної плати, яка застосовується при 

призначенні та перерахунку пенсій, виходячи із фінансових можливостей бюджету 

Пенсійного фонду України; розрахунок додаткової потреби коштів у 2015 році на 

перерахунок пенсій  01.03.2015 року відповідно до підпункту 2 статті 42 Закону України 

„Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” за варіантами зростання 

заробітної плати, яка застосовується при перерахунку пенсій; 

підготовлено: 

інформацію до пропозицій Всеукраїнської професійної спілки працівників малого 

та середнього бізнесу «Єднання» щодо методологічних підходів до визначення розміру 

єдиного соціального внеску, його розподілу між роботодавцем і працівником, а також 

перерозподілу між фондами соціального страхування; 

інформацію щодо можливих варіантів об’єднання фондів загальнообов’язкового 

державного соціального страхування та економії адміністративних видатків;   

пропозиції щодо проекту змін до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування (щодо економічного стимулювання 

роботодавців до легалізації заробітної плати та збільшення відрахувань на сплату єдиного 

соціального внеску); 

інформацію про досвід європейських країн щодо санаторно-курортного лікування та 

заходів із реабілітації застрахованих осіб, а також інформацію щодо порядку розрахунків 

одноразових та щомісячних виплат у системах страхування від нещасних випадків на 

виробництві європейських країн; 

інформацію про досвід європейських країн в частині існування страхування 

забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного призначення; 



 

інформацію щодо запропонованих варіантів змін моделі справляння єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування, викладених у Концепції реформування 

податкової системи України; 

прогнозні розрахунки потреби в коштах на виплату державної соціальної допомоги 

малозабезпеченим сім’ям на опрацювання проекту Закону України „Про внесення змін до 

Закону України „Про Державний бюджет України на 2014 рік” (щодо підвищення розмірів 

державних соціальних стандартів та гарантій) (реєстраційний номер 4130), поданий 

народними депутатами України Л. Денісовою, А. Сенченком, Л. Котеляком;  

розрахунки прогнозних обсягів потреби в коштах на 2014 рік на виплату державної 

допомоги при народженні дитини з врахуванням норм проекту Закону України „Про 

внесення змін до статті 12 Закону України „Про державну допомогу сім’ям з дітьми” (щодо 

зміни розміру та порядку нарахування допомоги при народженні дитини),  реєстраційний 

номер 4314 від 27.02.2014 р., поданий народними депутатами України О. Герегою, Г. Зубком, 

О. Зарубінським; 

прогнозні розрахунки потреби у коштах на надання субсидій для відшкодування витрат 

на оплату житлово-комунальних послуг та орієнтовної чисельності отримувачів цього виду 

допомоги на період до 2018 року з урахуванням різних варіантів підвищення цін і тарифів на 

природний газ для населення, послуги централізованого гарячого водопостачання та 

опалення; 

прогнозні розрахунки потреби в коштах на 2016-2017 рр. на виплату соціальних 

допомог, розмір яких розраховується залежно від прожиткового мінімуму (державна 

допомога сім'ям з дітьми відповідно до Закону України „Про державну допомогу сім’ям з 

дітьми”, державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям відповідно до Закону 

України „Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”, тимчасова допомога 

дітям відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 № 189); 

інформаційно-аналітичний матеріал з питань сімейної політики в рамках підготовки 

доповіді Уряду України щодо Європейської соціальної хартії (переглянутої) за тематичною 

групою “Діти, сім’я, мігранти” (статті 7, 8, 16, 27, 31; звітній період 2010-2013 роки);  

інформаційний матеріал щодо можливих соціальних ризиків, які можуть виявитись у 

зв’язку зі вступом України до зони вільної торгівлі (до проекту Угоди про асоціацію між 

Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом і його державами–членами, з іншої 

сторони); 

інформаційно-аналітичний матеріал з питань сімейної політики в рамках підготовки 

доповіді Уряду України щодо Європейської соціальної хартії (переглянутої) за тематичною 

групою “Діти, сім’я, мігранти” (статті 7, 8, 16, 27, 31; звітній період 2010-2013 роки) та 



 

пропозиції щодо необхідності подальшої адаптації національного законодавства до 

міжнародної правової бази країн Європейського Союзу (запропоновано доцільність  

внесення  змін  до  глави  XIII  Кодексу  законів  про  працю  України); 

інформаційно-довідковий матеріал щодо досвіду функціонування системи  

усиновлення  в  деяких зарубіжних країнах  (США, Канада, Франція, Італія, Іспанія), 50 

сторінок. 

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 2014 р. мають вплив на законотворчий процес у державі, в тому 

числі: 

- по роботі, шифр 1 „Оцінка впливу інноваційно-інвестиційної діяльності на 

створення робочих місць на підприємствах різних галузей економіки в регіонах 

України”: 

підготовлено: 

пропозиції щодо змісту проекту Програми створення у 2014 році 200 тис. нових 

робочих місць; 

пропозиції до Європейської соціальної хартії (переглянута) щодо умов праці; 

інформаційний матеріал, пов’язаний з реалізацією Угоди про асоціацію між Україною і 

ЄС, стосовно можливих соціальних ризиків щодо вступу України до зони вільної торгівлі, 

зокрема глави 21 «Співробітництво у галузі зайнятості, соціальної політики та рівних 

можливостей»; 

проект Основних напрямів реалізації державної політики у сфері зайнятості населення 

на період до 2017 року та проект постанови Кабінету міністрів України про затвердження 

основних напрямів; 

 проект програми створення та збереження робочих місць у Донецькій та Луганській 

областях на період до 2017 року; 

пропозиції до орієнтованої структури Основних напрямів реалізації державної політики 

у сфері зайнятості населення до 2019 року; 

пропозиції до нової редакції Трудового кодексу України; 

пропозиції до проекту Національної стратегії у сфері прав людини. 

по роботі, шифр 2 „Методологічні засади підтвердження результатів 

неформального навчання”: 



 

підготовлено інформаційний матеріал щодо розвитку професійного навчання дорослих 

та професійних кваліфікацій та законодавчі акти Нижньої Саксонії про освіту дорослих 

(закон та розпорядження щодо виконання закону); 

взято участь у розробці: 

проекту Рекомендацій щодо формування галузевих вимог до суб’єктів оцінювання для 

підтвердження результатів неформального навчання за конкретною робітничою професією. З 

цією метою було запропоновано проект професійного стандарту за професією «Кухар»  3-го 

розряду; 

проекту Порядку видачі документів про підтвердження результатів неформального 

професійного навчання, зразків відповідних документів (свідоцтва і сертифікату), а також 

форм відповідної звітності; 

підготовлено Методичні рекомендації щодо розроблення критеріїв оцінювання 

професійних знань, умінь та навичок, переліку засобів вимірювання професійних знань, 

умінь та навичок, та анкет самооцінювання», затверджені Наказом Міністерства соціальної 

політики України № 974 від 28.11.2014 р. 

- по роботі, шифр 3 „Питання забезпечення реалізації Закону України “Про 

зайнятість населення” на сучасному етапі соціально-економічного розвитку країни”: 

взято участь у підготовці пропозицій щодо шляхів приведення національного 

законодавства та практики його застосування у відповідність до Європейської соціальної 

хартії з урахуванням заключного висновку ЄКСП (пункт 1 статті 7 „Право дітей і підлітків на 

захист”); 

підготовлено: 

проект Основних напрямів реалізації державної політики у сфері зайнятості населення 

на період до 2017 року та проект постанови Кабінету міністрів України про затвердження 

Основних напрямів; 

проект „Програми створення та збереження робочих місць у Донецькій та Луганській 

областях на період до 2017 року”;  

- по роботі, шифр 13 „Удосконалення механізмів державного регулювання у сфері 

зайнятості населення на етапі подолання соціально-економічної кризи”: 

розроблено: 

пропозиції щодо змісту проекту Основних напрямів реалізації державної політики у 

сфері зайнятості населення на період до 2019 року (у вигляді проекту документа) та проект 

постанови Кабінету Міністрів України про затвердження Основних напрямів; 

пропозиції – у вигляді порівняльної таблиці – щодо удосконалення положень проекту 

Трудового кодексу України (розділи: 1, 2, 4 – 9, 28, 29, 31 – 43); 



 

- по роботі, шифр 11 „Дослідження проблем зайнятості населення в особистих 

селянських господарствах та шляхи їх вирішення”: 

підготовлено: 

пропозиції щодо вдосконалення статусу зайнятості членів та найманих працівників 

ОСГ з урахуванням величини і характеру діяльності господарств; 

пропозиції щодо покращення соціального захисту членів та найманих працівників ОСГ; 

зміни і доповнення до чинного законодавства України стосовно зайнятості та 

соціального захисту осіб, працюючих в ОСГ; 

- по роботі, шифр 4 „Дослідження світового досвіду щодо диференціації заробітної 

плати за кваліфікаційними категоріями, професіями та видами економічної 

діяльності”: 

підготовлено пропозиції щодо удосконалення законодавства з регулювання 

диференціації заробітної плати за кваліфікаційними категоріями, професіями та видами 

економічної діяльності, зокрема: 

для покращення ситуації з рівнем диференціації заробітної плати в Україні 

запропоновано проект нової редакції Закону України „Про оплату праці”, в якому 

передбачено:  

- новий зміст мінімальної заробітної плати та встановлення її розміру в галузевих 

угодах і на підприємствах;  

- визначення державних гарантій в оплаті праці, які зараз передбачені КЗоТ з метою 

комплексності використання норм оплати праці;  

- запровадження гарантованої заробітної плати за кваліфікаційними групами 

працюючих, офіційної публікації Міністерством соціальної політики мінімальних заробітних 

плат і тарифних ставок, які прийняті в галузевих угодах. В разі прийняття рішення про 

включення розділу „Оплата праці” до проекту Трудового кодексу, зміст пропозицій може 

бути включений до останнього; 

- по роботі, шифр 5 „Вплив показників економічного розвитку та соціальних 

стандартів на індикатори гідної праці в Україні”: 

з метою забезпечення в Україні гідної праці як чоловіків, так і жінок, зменшення 

різниці в оплаті їх праці, підвищення соціального статусу жінок у суспільному житті та 

виконання Україною взятих на себе зобов’язань щодо міжнародних документів, 

ратифікованих Україною, підготовлено пропозиції щодо удосконалення чинного трудового 

законодавства України з урахуванням положень Конвенції № 100 (1951 р.) про рівне 

винагородження чоловіків та жінок за рівноцінну працю, шляхом внесення деяких змін до 

чинних нормативних актів, зокрема:  



 

- доповнити Закон України „Про оплату праці” новою статтею „Однакова оплата 

праці”;  

- внести зміни до законів України  „Про забезпечення рівних прав та можливостей 

жінок та чоловіків”, „Про державну службу”, „Про службу в органах місцевого 

самоврядування”, „Про Кабінет Міністрів України” стосовно урахування принципу 

гендерної рівності;  

- внести зміни до Закону України „Про колективні договори і угоди” щодо дотримання 

принципу рівного винагородження чоловіків і жінок за виконання однакової роботи або за 

виконання роботи однакової вартості; 

з метою вирішення актуальних проблем ринку праці України забезпечити посилення 

контролю щодо дотримання норм трудового законодавства, яке захищає гарантії зайнятості, 

умов праці, її оплати; 

у трудовому законодавстві передбачити жорстку відповідальність роботодавця і 

керівника підприємства, установи, організації за застосування праці дітей та примусової 

праці. 

запровадити норму щодо обов’язкового встановлення розміру мінімальної заробітної 

плати на галузевому рівні та визнати її обов’язковою до виконання усіма підприємствами 

галузі, незалежно від участі їх представників у підписанні галузевої угоди; 

на законодавчому рівні зобов’язати центральний орган виконавчої влади у сфері праці 

та соціального захисту оприлюднювати розміри мінімальної заробітної плати та мінімальні 

ставки (оклади), встановлені галузевими (міжгалузевими) та територіальними угодами; 

прийняти закон щодо задоволення вимог найманого працівника у випадку 

неплатоспроможності роботодавця; 

здійснити об’єднання функцій фондів соціального страхування з метою уникнення їх 

дублювання та оптимізації адміністративних видатків; 

з метою зменшення розміру єдиного внеску забезпечити компенсацію втрат 

надходжень до системи соціального страхування за рахунок поступової брутизації заробітної 

плати (збільшення розміру страхових внесків для застрахованих осіб за рахунок відповідного 

збільшення заробітної плати); 

забезпечити нарахування страхових виплат застрахованим особам виключно на базі 

персоніфікованого обліку, який запроваджений у Пенсійному фонді; 

видатки загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з 

тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, які 

спрямовуються на оздоровчі заходи, використовувати виключно на реабілітацію хворих; 



 

змінити порядок обчислення середньої заробітної плати для нарахування страхових 

виплат таким чином, щоб він надавав можливість нараховувати їх за даними 

персоніфікованого обліку застрахованих осіб; 

внести зміни до законів з конкретних видів соціального страхування щодо звільнення 

роботодавців від нарахування та виплати страхових виплат, поклавши ці функції на робочі 

органи фондів, що, в свою чергу, призведе до економії коштів роботодавців на 

адміністрування системи соціального страхування; 

посилити відповідальність усіх зацікавлених сторін за виконання Закону України „Про 

соціальний діалог в Україні”, Генеральної, галузевих, територіальних угод, контроль за 

дотриманням ними зобов’язань на усіх рівнях (національному, територіальному, 

галузевому). 

- по роботі, шифр 6 „Оцінка ефективності реалізації Державної цільової соціальної 

програми подолання та запобігання бідності на період до 2015 року”: 

виявлено недоліки, позитивні сторони та оцінено результативність Державної цільової 

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

запропоновано основні завдання щодо підвищення добробуту всього населення, скорочення 

бідності та зміцнення середнього класу населення; 

підготовлено пропозиції стосовно можливих соціальних ризиків щодо вступу України 

до зони вільної торгівлі у зв’язку з підготовкою проекту Угоди про асоціацію між Україною 

та Європейським союзом; 

опрацьовано в межах компетенції та підготовлено пропозиції до проекту Трудового 

Кодексу України; 

узагальнено та надано пропозиції щодо підготовки проекту „Національної стратегії у 

сфері прав людини”. 

- по роботі, шифр 14 „Розробка нових методичних і організаційних підходів щодо 

оцінювання бідності населення у сільській місцевості та їх апробування на прикладі 

окремих сільських населених пунктів”: 

розроблено: 

проект Методичних рекомендацій щодо оцінювання бідності сільського населення на 

основі суцільного обстеження доходів домогосподарств у сільських населених пунктах: 

- підготовлено:  

пропозиції щодо організації та порядку проведення обрахунку та проведення 

щорічного моніторингу доходів сільських домогосподарств; 

зміни і доповнення до чинного законодавства України щодо підвищення ролі та 

відповідальності органів місцевої влади та місцевого самоврядування з питань подолання 



 

бідності на селі, у тому числі до Законів України „Про місцеве самоврядування”, „Про захист 

персональних даних”; 

- по роботі, шифр 7 „Підходи щодо застосування єдиних норм страхового стажу і 

заробітної плати, які використовуються при обчисленні пенсії, незалежно від року 

виходу на пенсію”: 

здійснено актуалізовану оцінку рівня соціального захисту пенсіонерів в Україні та 

фінансового стану страхової пенсійної системи;  

досліджено вплив сучасної соціально-економічної ситуації на сході України та 

тимчасової анексії Криму на чисельність пенсіонерів, обсяги надходжень до Пенсійного 

фонду;  

запропоновано методологічні підходи щодо застосування єдиних норм страхового 

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

виходу на пенсію;  

з використанням актуарних розрахунків визначено розміри пенсійних виплат та 

фінансовий стан страхової пенсійної системи на середньо- та  довгострокову перспективу за 

умов:  

застосування єдиних норм щодо страхового стажу і заробітної плати, які 

використовуються при обчисленні пенсії, незалежно від року виходу на пенсію; 

звільнення солідарної пенсійної системи від не властивих для неї не страхових 

видатків;  

запровадження накопичувальної системи загальнообов’язкового державного 

пенсійного страхування;  

врахування недоотриманих коштів у зв’язку з соціально-економічною ситуацією на 

Сході України. 

підготовлено пропозиції щодо 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. 

- по роботі, шифр 8 „Методологічні підходи до визначення соціально та економічно 

обґрунтованих параметрів обов’язкової професійної пенсійної системи для особливих 

категорій професій, пов’язаних з ризиком для життя”: 

напрацьовано методологічні підходи до визначення основних параметрів ППС; 

проведено дослідження сучасного стану системи дострокових пенсійних виплат за 

віком на пільгових умовах та за вислугу років окремим категоріям застрахованих осіб, які 

зайняті на роботах з особливими умовами праці, та системи спеціальних пенсійних виплат;  



 

здійснено:  

- оцінку перспектив зміни джерел фінансування  дострокових пенсійних виплат за 

віком на пільгових умовах та за вислугу років окремим категоріям застрахованих осіб, які 

зайняті на роботах з особливими умовами праці, та спеціальних пенсійних доплат, зокрема: 

- актуарну оцінку впливу запровадження механізму фінансування дострокових 

пенсійних виплат за віком на пільгових умовах (Список №1 та Список №2) за рахунок 

додаткових ставок єдиного соціального внеску на рівень покриття зазначених виплат з боку 

роботодавців із врахуванням сучасної соціально-економічної ситуації на Сході України; 

- актуарну оцінку очікуваного рівня соціального захисту потенційних учасників ППС; 

надано пропозиції щодо встановлення соціально та економічно обґрунтованих 

параметрів ППС. 

- по роботі, шифр 12 „Дослідження шляхів удосконалення управління 

загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням”: 

досліджено діючу систему управління загальнообов’язковим державним соціальним 

страхуванням України, проаналізовано міжнародний досвід управління системою 

соціального страхування та можливість його використання в Україні;  

визначено критерії ефективності управління системою соціального страхування та на їх 

основі виконано аналіз ефективності управління фондами;  

проведено аналіз чинної структури виконавчих органів фондів загальнообов’язкового 

державного соціального страхування, який дозволив визначити шляхи її подальшого 

удосконалення;  

досліджено особливості діяльності фондів в зв’язку із проведенням АТО в Донецькій та 

Луганській областях та анексії Криму; 

запропоновано варіанти удосконалення структури виконавчих дирекцій фондів, які 

передбачають зменшення кількості юридичних осіб на рівні міських, районних в містах, 

районних відділень та запровадження замість них інституту уповноважених представників 

виконавчих дирекцій управлінь та об’єднанням виконавчих дирекцій фонду соціального 

страхування від нещасних випадків на виробництві та фонду соціального страхування з 

тимчасової втрати працездатності із зменшенням за рахунок скорочення управлінського 

персоналу загальної чисельності працівників; 

проведено осучаснення питомої ваги адміністративних видатків у доходах фондів за 

умови прийняття пропозицій по зміні структури робочих органів, а також за сценарієм 

об’єднання фондів соціального страхування від нещасних випадків на виробництві  та 

соціального страхування від тимчасової втрати працездатності; 



 

сформульовано висновки та надано пропозиції щодо внесення змін до законодавчих та 

нормативно-правових актів стосовно удосконалення роботи правлінь та наглядових рад 

фондів, що матимуть наслідком підвищення ефективності їх роботи. Запропоновано 

створити єдине правління для всіх фондів загальнообов’язкового державного соціального 

страхування та відмовитись від інституту наглядових рад фондів. 

- по роботі, шифр 9 „Розробка пропозицій до проекту Державного бюджету 

України щодо потреби у коштах на надання субсидій для відшкодування витрат на 

оплату житлово-комунальних послуг та субсидій на скраплений газ та тверде паливо на 

2015 рік”: 

здійснено прогнозні розрахунки  потреби в коштах на надання субсидій для 

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

твердого палива і скрапленого газу (з урахуванням різних варіантів щодо підвищення цін та 

тарифів на природний газ для населення,  послуги теплопостачання та зміни умов надання 

житлових субсидій), які використані Міністерством соціальної політики України у процесі 

підготовки проекту Закону України “Про Державний бюджет України на 2015 рік”. 

- по роботі, шифр 10 „Розробка пропозицій до проекту Державного бюджету 

України  щодо потреби у коштах  на надання у 2015 році державної допомоги сім'ям з 

дітьми,  державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям,  тимчасової допомоги 

на дітей,  допомоги особам, які проживають разом з інвалідами І та ІІ груп внаслідок 

психічного розладу”: 

розроблено прогнозні розрахунки потреби в 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), які використані 

Міністерством соціальної політики України у процесі підготовки проекту Закону України 

“Про Державний бюджет України на 2015 рік”. 

- по роботі, шифр 15 „Удосконалення державної політики в сфері усиновлення 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”: 

розроблено пропозиції щодо вдосконалення системи національного усиновлення в 

Україні частково враховані в Постанові Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 р. № 313 

„Про внесення змін до порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду 

за дотриманням прав усиновлених дітей”, що сприятиме підвищенню правового та 

соціально-економічного захисту українських дітей в системі міжнародного усиновлення.  В 



 

роботі зазначено про доцільність приєднання України в якості держави-учасниці до Гаазької 

конвенції про захист дітей і співробітництво в галузі міжнародного усиновлення дітей (1993 

р.), що сприятиме забезпеченню дотримання прав та інтересів дитини під час здійснення 

міждержавного усиновлення. 

- по роботі, шифр 16 „Науковий супровід завдань Мінсоцполітики України з 

питань соціального розвитку та удосконалення системи законодавчих і нормативних 

документів з питань соціальної політики”: 

- підготовлено: 

пропозиції щодо змісту проекту Програми створення у 2014 році 200 тис. нових 

робочих місць; 

інформаційні матеріал щодо розвитку професійного навчання дорослих та професійних 

кваліфікацій та законодавчі акти Нижньої Саксонії про освіту дорослих (закон та 

розпорядження щодо виконання закону); 

пропозиції до Європейської соціальної хартії (переглянута) щодо умов праці; 

інформаційні матеріали, пов’язані з реалізацією Угоди про асоціацію між Україною і 

ЄС, стосовно можливих соціальних ризиків щодо вступу України до зони вільної торгівлі; 

пропозиції змін і доповнень до Програми сприяння зайнятості населення та 

стимулювання створення нових робочих місць на період до 2017 року (підготовлений 

матеріал «Основні напрями реалізації державної політики у сфері зайнятості населення на 

період до 2017 року»); 

проект Основних напрямів реалізації державної політики у сфері зайнятості населення 

на період до 2017 року та проект постанови Кабінету міністрів України про затвердження 

основних напрямів;   

проект програми створення та збереження робочих місць у Донецькій та Луганській 

областях на період до 2017 року; 

пропозиції до орієнтованої структури Основних напрямів реалізації державної політики 

у сфері зайнятості населення до 2019 року (у вигляді проекту документа) та проект 

постанови Кабінету Міністрів України про затвердження Основних напрямів; 

пропозиції до нової редакції Трудового кодексу України; 

пропозиції до проекту Національної стратегії у сфері прав людини; 

проект комплексної Програми перепідготовки та працевлаштування внутрішньо 

переміщених осіб; 

пропозиції щодо змін і доповнень до Закону України „Про особисте селянське 

господарство”; 



 

інформацію стосовно впливу пропозицій Всеукраїнської професійної спілки 

працівників малого та середнього бізнесу „Єднання” щодо зміни розміру єдиного 

соціального внеску на бюджет Пенсійного фонду України; 

фінансово-економічні розрахунки щодо наслідків для Пенсійного фонду України 

впровадження законопроекту „Про внесення   змін до Закону України „Про збір та облік 

єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”; 

фінансово-економічні розрахунки щодо оптимізації видатків на пенсійне забезпечення 

з урахуванням положень проекту Меморандуму про економічну та фінансову політику; 

результати актуарної оцінки розмірів професійних пенсійних внесків на користь 

потенційних учасників ППС п’ятої категорії професійних пенсійних схем; аналітичні 

матеріали щодо прогнозного року запровадження середньої заробітної плати, яка 

застосовується при призначенні та перерахунку пенсій, виходячи із фінансових можливостей 

бюджету Пенсійного фонду України; розрахунок додаткової потреби коштів у 2015 році на 

перерахунок пенсій  01.03.2015 року відповідно до підпункту 2 статті 42 Закону України 

„Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” за варіантами зростання 

заробітної плати, яка застосовується при перерахунку пенсій; 

прогнозні розрахунки потреби в коштах на виплату державної соціальної допомоги 

малозабезпеченим сім’ям на опрацювання проекту Закону України „Про внесення змін до 

Закону України „Про Державний бюджет України на 2014 рік” (щодо підвищення розмірів 

державних соціальних стандартів та гарантій) (реєстраційний номер 4130), поданий 

народними депутатами України Л.Денісовою, А.Сенченком, Л.Котеляком;  

розрахунки прогнозних обсягів потреби в коштах на 2014 рік на виплату державної 

допомоги при народженні дитини з врахуванням норм проекту Закону України „Про 

внесення змін до статті 12 Закону України „Про державну допомогу сім’ям з дітьми” (щодо 

зміни розміру та порядку нарахування допомоги при народженні дитини),  реєстраційний 

номер 4314 від 27.02.2014 р., поданий народними депутатами України О. Герегою, Г. Зубком, 

О. Зарубінським; 

прогнозні розрахунки потреби у коштах на надання субсидій для відшкодування витрат 

на оплату житлово-комунальних послуг та орієнтовної чисельності отримувачів цього виду 

допомоги на період до 2018 року з урахуванням різних варіантів підвищення цін і тарифів на 

природний газ для населення, послуги централізованого гарячого водопостачання та 

опалення; 

прогнозні розрахунки потреби в коштах на 2016-2017 рр. на виплату соціальних 

допомог, розмір яких розраховується залежно від прожиткового мінімуму (державна 

допомога сім'ям з дітьми відповідно до Закону України „Про державну допомогу сім’ям з 



 

дітьми”, державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям відповідно до Закону 

України „Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”, тимчасова допомога 

дітям відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 № 189); 

інформаційно-аналітичний матеріал з питань сімейної політики в рамках підготовки 

доповіді Уряду України щодо Європейської соціальної хартії (переглянутої) за тематичною 

групою “Діти, сім’я, мігранти” (статті 7, 8, 16, 27, 31; звітній період 2010-2013 роки); 

інформаційно-аналітичний матеріал з питань сімейної політики в рамках підготовки 

доповіді Уряду України щодо Європейської соціальної хартії (переглянутої) за тематичною 

групою “Діти, сім’я, мігранти” (статті 7, 8, 16, 27, 31; звітній період 2010-2013 роки) та 

пропозиції щодо необхідності подальшої адаптації національного законодавства до 

міжнародної правової бази країн Європейського Союзу (запропоновано доцільність  

внесення  змін  до  глави  XIII  Кодексу  законів  про  працю  України). 

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 „Оцінка впливу інноваційно-інвестиційної діяльності на 

створення робочих місць на підприємствах різних галузей економіки в регіонах 

України”:  

результати дослідження можуть бути використані у практичній діяльності Міністерства 

соціальної політики України, Державного центру зайнятості, іншими органами державної 

влади, об’єднаннями роботодавців та іншими соціальними партнерами при розробці 

державних соціальних програм з питань створення робочих місць з урахуванням 

інноваційної моделі розвитку економіки. 

Впровадження результатів дослідження дасть змогу напрацювати заходи щодо: 

інвестиційної активності в регіонах, як важливого фактору розвитку сфери прикладання 

праці; відтворення на новітній техніко-технологічній базі існуючих робочих місць; 

підвищення можливостей працевлаштування незайнятих осіб на ринку праці  та 

забезпечення робочими місцями неконкурентоспроможних громадян. 

Практична цінність полягає в тому, що проведені дослідження дають можливість 

оцінити вплив регіональних змін щодо інноваційно-інвестиційної діяльності на 

підприємствах різних галузей економіки на розвиток системи нових робочих місць; 

ліквідувати міжгалузеві та міжрегіональні диспропорції у розподілі інвестицій; оптимізувати 

обсяги витрачання коштів державного бюджету в процесі реалізації державних цільових 

програм та інфраструктурних проектів. 



 

За темою, шифр 2 „Методологічні засади підтвердження результатів 

неформального навчання”:  

результати дослідження можуть бути використані Кабінетом Міністрів України, 

Міністерством соціальної політики України, іншими державними органами влади, 

роботодавцями та надавачам освітніх послуг у практичній діяльності. 

Впровадження результатів НДР дасть змогу: 

 створити підґрунтя для розроблення критеріїв оцінювання професійних знань, умінь 

та навичок, переліку засобів вимірювання професійних знань, умінь та навичок та анкет само 

оцінювання за результатами неформального навчання; 

 оптимізувати методи і процедури оцінювання та підтвердження результатів 

неформального навчання із робітничих професій для забезпечення їх відповідності вимогам 

відповідних професійних стандартів. 

Це дозволить: 

 вирішити питання нестачі кваліфікованих кадрів в секторах економіки; 

 підвищити можливість працевлаштування та конкурентоспроможності осіб на ринку 

праці. 

За темою, шифр 3 „Питання забезпечення реалізації Закону України “Про 

зайнятість населення” на сучасному етапі соціально-економічного розвитку країни”:  

 результати наукового дослідження  будуть використані при вдосконаленні 

законодавчої бази та 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.  

Очікуваний соціально-економічний ефект від впровадження результатів дослідження 

полягає у можливості запобігання негативним процесам, що відбуваються у сфері зайнятості 

в посткризовий період, підвищенні ефективності використання робочої сили внаслідок 

вдосконалення законодавчої бази та механізмів реалізації державної політики зайнятості 

населення; посиленні соціальної спрямованості державної політики на ринку праці і, в 

кінцевому підсумку, досягненню результативності економічних реформ в країні. 

За темою, шифр 13 „Удосконалення механізмів державного регулювання у сфері 

зайнятості населення на етапі подолання соціально-економічної кризи”:  

результати наукового дослідження будуть використані при регулюванні зайнятості 

населення з метою підвищення ефективності ринку праці України та її регіонів на етапі 

подолання соціально-економічної кризи. Результати НДР сприятимуть визначенню 



 

ефективних напрямів державної політики щодо проблем зайнятості України, в умовах 

подолання наслідків соціально-економічної кризи в країні та її інтеграції у світову 

економічну систему. 

Впровадження пропозицій за результатами досліджень є передумовою формування 

продуктивної зайнятості населення, що передбачає створення належних умов та 

забезпечення гідної оплати праці, забезпечення соціального захисту населення від 

безробіття; запобігання довготривалому безробіттю; підвищення рівня економічної 

активності населення, у тому числі за рахунок запровадження гнучких форм зайнятості; 

посилення ролі сторін соціального діалогу у розв’язанні проблем зайнятості населення та 

поліпшенні ситуації на національному ринку праці і т ін. 

За темою, шифр 11 „Дослідження проблем зайнятості населення в особистих 

селянських господарствах та шляхи їх вирішення”: 

підготовлені пропозиції дадуть можливість врегулювати питання щодо юридичного 

статусу особистих селянських господарств, упорядкування статусу зайнятості та соціального 

захисту членів ОСГ, а головне – суттєво збільшити надходження коштів до Пенсійного 

Фонду України. 

Крім того, підготовлені пропозиції допоможуть Міністерству соціальної політики 

України та органам влади на місцях при виконанні Програми сприяння зайнятості населення 

та стимулювання створення нових робочих місць на період до 2017 року. 

За темою, шифр 4 „„Дослідження світового досвіду щодо диференціації заробітної 

плати за кваліфікаційними категоріями, професіями та видами економічної 

діяльності”:  

результати наукової роботи будуть використані при підготовці нормативно-правових 

актів щодо удосконалення законодавства у сфері оплати праці, а також з регулювання 

диференціації заробітної плати за кваліфікаційними категоріями працівників, професіями та 

видами економічної діяльності. 

За темою, шифр 5 „Вплив показників економічного розвитку та соціальних 

стандартів на індикатори гідної праці в Україні”:  

результати наукової роботи будуть використані при підготовці законодавчих ініціатив 

щодо удосконалення соціальної політики, проведенні консультацій із соціальними 

партнерами та центральними органами виконавчої влади, об’єднаннями профспілок і 

об’єднаннями організацій роботодавців щодо удосконалення вітчизняного законодавства у 

сфері гідної праці. 

За темою, шифр 6 „Оцінка ефективності реалізації Державної цільової соціальної 

програми подолання та запобігання бідності на період до 2015 року”:  



 

результати дослідження будуть використані Міністерством соціальної політики, 

іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади для аналізу рівня життя 

населення та стану бідності в країні, формування нових підходів до політики подолання 

бідності, оцінки реалізації соціальних програм та підготовки регіональних програм бідності і 

інформації Уряду, іншим органам влади про результати виконання Програми. 

За темою, шифр 14 „Розробка нових методичних і організаційних підходів щодо 

оцінювання бідності населення у сільській місцевості та їх апробування на прикладі 

окремих сільських населених пунктів”:  

застосування розроблених Методичних рекомендацій та проведення на їх основі 

щорічного моніторингу бідності дозволить:  

- визначати рівень бідності сільського населення безпосередньо у кожному сільському 

населеному пункті (території сільської Ради), районі, області та країні в цілому;  

- визначати перелік бідних сімей, стан їх економічної діяльності, а головне – постійно 

розробляти конкретні заходи щодо скорочення кількості бідних сімей на території кожної 

сільської ради; 

- залучати органи місцевого самоврядування, управлінські структури районних та 

обласних органів виконавчої влади для розробки та впровадження ефективних заходів щодо 

скорочення рівня бідності на селі; 

- запровадити щорічний моніторинг доходів сільських домогосподарств та 

забезпечувати відповідні місцеві органи влади інформацією про реальний стан бідності 

мешканців села. 

За темою, шифр 7 „Підходи щодо застосування єдиних норм страхового стажу і 

заробітної плати, які використовуються при обчисленні пенсії, незалежно від року 

виходу на пенсію”:  

виконані актуарні розрахунки дають можливість оцінити вплив перспективних 

законодавчих змін у сфері пенсійного законодавства, передбачених Концепцією подальшого 

проведення пенсійної реформи, на рівень соціального захисту осіб пенсійного віку та 

фінансову стабільність пенсійної системи на середньо- та довгострокову перспективу. 

Результати розрахунків та напрацьовані пропозиції можуть бути використані при внесенні 

змін до законодавчих та нормативних актів з питань пенсійного реформування. 

За темою, шифр 8 „Методологічні підходи до визначення соціально та економічно 

обґрунтованих параметрів обов’язкової професійної пенсійної системи для особливих 

категорій професій, пов’язаних з ризиком для життя”: 

 викладені матеріали надають можливість оцінити перспективи зміни джерел 

фінансування дострокових пенсійних виплат за віком на пільгових умовах та за вислугу 



 

років, а також спеціальних пенсійних доплат, зокрема, очікуваний рівень соціального 

захисту потенційних учасників ППС. Запропоновані підходи до перегляду тривалості 

періодів участі у ППС застрахованих осіб, які зайняті на роботах з особливими умовами 

праці, дозволять не тільки зменшити видатки ПФУ у частині виплат дострокових пенсійних 

виплат, але й забезпечити додаткові надходження. Напрацьовані пропозиції можуть бути 

використані при розробці нормативно-правових актів щодо впровадження ППС. 

За темою, шифр 12 „Дослідження шляхів удосконалення управління 

загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням”:  

результати наукового дослідження можуть бути використані Департаментом 

соціального страхування та партнерства Міністерства соціальної політики України при 

внесенні змін до законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування та 

фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування для удосконалення 

структури своїх  робочих органів. 

За темою, шифр 9 „Розробка пропозицій до проекту Державного бюджету України 

щодо потреби у коштах на надання субсидій для відшкодування витрат на оплату 

житлово-комунальних послуг та субсидій на скраплений газ та тверде паливо на 2015 

рік”:  

результати наукового дослідження використовувались Департаментом державної 

соціальної допомоги Міністерства соціальної політики України  впродовж усього процесу 

узгодження з Міністерством фінансів обсягів коштів на надання субсидій для відшкодування 

витрат на оплату житлово-комунальних послуг та субсидій на скраплений газ та тверде 

паливо на 2015 рік. 

За темою, шифр 10 „Розробка пропозицій до проекту Державного бюджету 

України  щодо потреби у коштах  на надання у 2015 році державної допомоги сім'ям з 

дітьми,  державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям,  тимчасової допомоги 

на дітей,  допомоги особам, які проживають разом з інвалідами І та ІІ груп внаслідок 

психічного розладу”: 

результати наукового дослідження використовувались Департаментом державної 

соціальної допомоги Міністерства соціальної політики України  впродовж усього процесу 

узгодження з Міністерством фінансів щодо потреби у коштах  на надання у 2015 р. 

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

сім'ям, тимчасової допомоги на дітей,  допомоги особам, які проживають разом з інвалідами 

І чи ІІ груп внаслідок психічного розладу. 

За темою, шифр 15 „Удосконалення державної політики в сфері усиновлення 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”:  



 

результати наукового дослідження будуть використані при удосконаленні 

Національного законодавства щодо захисту прав дитини; влаштування  дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування; усиновлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування в Україні та створення інституту усиновлення дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування. 

За темою, шифр 16 „Науковий супровід завдань Мінсоцполітики України з питань 

соціального розвитку та удосконалення системи законодавчих і нормативних 

документів з питань соціальної політики”:  

результати наукових досліджень використані Міністерством соціальної політики 

України при удосконаленні державних механізмів регулювання ринку праці та зайнятості 

населення, сімейної політики, трудових відносин, сфери оплати праці та соціальних 

стандартів, реформування системи соціальної допомоги, розвиток адресної допомоги, 

реформування пенсійного забезпечення, реформування соціального державного страхування, 

соціального захисту сільського населення. 

 

3.5. Iнші досягнення 

 

Інститут бере активну участь у підготовці пропозицій та рекомендацій, зауважень до 

законодавчих і нормативних актів з питань соціальної політики України. Численні 

пропозиції Інституту враховані Мінсоцполітики України при підготовці нормативно-

правових актів. 

1. Інститут внесений до Державного реєстру наукових установ, яким надається 

підтримка держави (Свідоцтво Державного агентства з питань науки інновацій та 

інформатизації України, Серія НГ № 01876 від 04 червня 2014 р.). 

2. Директор Інституту, к.е.н., професор, академік АЕН України, Заслужений 

економіст України Кір’ян Т.М. наказом Міністра Л.Л. Денісової включена до складу 

Організаційного комітету Мінсоцполітики України з проведення першого туру 

Всеукраїнського конкурсу „Кращий державний службовець”. 

3. Директор Інституту, к.е.н., професор, Заслужений економіст України 

Кір’ян  Т.М. є членом секції соціальних і економічних наук Комітету з Державних премій 

України в галузі науки і техніки, приймала участь у засіданні секції; членом науково-

експертної ради Мінсоцполітики України та науково-експертної ради Державної міграційної 

служби України; шеф-редактором Науково-економічного та суспільно-політичного журналу 

„Україна: аспекти праці”; з 2009 року є дійсним членом Академії економічних наук України; 

з 2000 року є індивідуальним членом Міжнародного Союзу економістів; членом Правління 



 

Спілки економістів України; членом редакційної колегії газети „Праця і зарплата”, журналу 

„Соціальний захист населення”, членом Міжнародної громадської організації „Українська 

гільдія головних редакторів (керівників) засобів масової інформації”. 

4. Директор Інституту, к.е.н., професор, академік АЕН України Кір’ян Т.М. 

26.09.2014 р. приймала участь в роботі Пленуму спілки економістів України. 

5. Директор Інституту, к.е.н., професор, академік АЕН України Кір’ян Т.М. з 

2002 р. є індивідуальним членом Міжнародного Союзу економістів.  

6. Заступник директора з наукової роботи Інституту, к.е.н., Заслужений працівник 

соціальної сфери України Шаповал М.С. з 2009 року є дійсним членом Академії економічних 

наук України; членом редакційної колегії Науково-економічного та суспільно-політичного 

журналу „Україна: аспекти праці” та журналу „Проблеми інноваційно-інвестиційного 

розвитку”. 

7. Директор Інституту, к.е.н., професор, академік АЕН України, Заслужений 

економіст України Кір’ян Т.М. підготувала відгук на автореферат дисертації Балики О.Г. 

„Корпоративна культура як інститут соціально-трудових відносин”, подану на здобуття 

наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.07 – Демографія, 

економіка праці, соціальна економіка і політика. 

8.  Директор Інституту, к.е.н., професор, академік АЕН України, Заслужений 

економіст України Кір’ян Т.М. підготувала два відгуки на автореферат дисертації 

Дорош О.В. на тему „Соціально-економічний механізм забезпечення гідної праці, поданої на 

здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.07 – 

Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика та на автореферат дисертації 

Курій Л.О. на тему „Механізм перерозподілу людського потенціалу в системі міжнародних 

міграційних процесів, поданої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за 

спеціальністю 08.00.07 – Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика. 

9. Заступник директора з наукової роботи, к.е.н. Шаповал М.С. здійснив 

опанування дисертації, поданої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук 

за спеціальністю 08.00.07 – Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика 

Шишкіної О.О. на тему: „Удосконалення загальнообов’язкового пенсійного забезпечення в 

Україні” (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 

05.11.2014 р.). 

10. Заступник директора Інституту, к.е.н., академік АЕН України Шаповал М.С. 

підготував відгук на автореферат дисертації Поляк Н.О. на тему „Удосконалення системи 

соціального забезпечення економічно активного населення в Україні”, поданої на здобуття 



 

наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.07 – Демографія, 

економіка праці, соціальна економіка і політика. 

11. Інститут був співорганізатором Міжнародної науково-практичної конференції 

на тему: „Людина, бізнес, держава: реалії та перспективи соціально-економічного та 

інноваційного розвитку”, яка відбулась у м. Кіровограді 17 квітня 2014 р. 

12. У звітній доповіді Президента Академії економічних наук України Амоші О.І. 

на загальних зборах Академії, які відбулись у м. Полтаві 16-17 травня 2014 р., відмічено 

директора Інституту Кір’ян Т.М. та заступника директора з наукової роботи Шаповала М.С. 

за вагомий внесок в розробку пропозицій по вдосконаленню праці та соціальної політики на 

протязі 2013-2014 років. 

13. У звітній доповіді Голови Спілки економістів України Оскольського В.В. про 

діяльність Спілки економістів України за 2013 рік відмічена діяльність академіків АЕН 

України члена Правління Спілки Т.М.  Кір’ян та члена Спілки Шаповала М.С., які активно 

працювали над проектами законів України щодо проблем зайнятості населення та соціальних 

проблем, провели ґрунтовані дослідження з важливих питань соціально-економічного 

розвитку України за роки незалежності (Звіт про діяльність Спілки економістів України за 

2013 рік – Київ. – 2014. – С. 38. 

14. Директор Інституту Кір’ян Т.М. 3 квітня 2014 р. в Міністерстві фінансів брала 

участь в нараді, на якій розглядались напрацювання пропозицій щодо легалізації заробітної 

плати в Україні. 

15. Учений секретар Ярошенко Г.В. була головою Державної екзаменаційної 

комісії Бердянського університету менеджменту і бізнесу в період з 20 травня – 10 червня 

2014 року. 

16. Учений секретар Інституту, к.е.н., ст. наук. співр. Ярошенко Г.В. з  1989 року є 

індивідуальним членом Міжнародного Союзу економістів. 

17. Зав. відділу Боков О.В. включений до складу експертно-консультативної 

робочої групи Міністерства соціальної політики України за участі представників міністерств, 

центральних органів виконавчої влади, соціальних партнерів, неурядових організацій та 

наукових кіл з реалізації положень Європейської соціальної хартії (переглянутої) у рамках 

підвищення ефективності підготовки щорічних доповідей Уряду та приймав участь у роботі 

першого засідання експертно-консультативної ради  щодо Європейської соціальної хартії 

(переглянутої), яке відбулося 25 лютого 2014 року у рамках підготовки 7-ї Доповіді Уряду 

України за тематичною групою “Діти, сім’я, мігранти” (статті 7, 8, 16, 17, 19, 27, 31), а також 

приймав участь у засіданні Робочої групи згідно розпорядження Мінсоцполітики України від 

08.052014 р. № 4525/0/14-14/8. 



 

18.   Зав. відділу Боков О. В. включений до складу міжвідомчої експертної робочої 

групи з питань оцінки проміжних та підсумкових результатів наукових досліджень з 

актуальних питань зайнятості та функціонування ринку праці  від  НДІ праці і зайнятості 

населення Мінсоцполітики України і НАН України, яка працює у складі фахівців з наукових 

підрозділів ІПК ДСЗУ, фахівців та представників Державного та  регіональних центрів 

зайнятості, науковців. 

19. Директор Інституту Кір’ян Т.М. та зав. відділу Скрипник О.П. є членами 

робочої групи Мінсоцполітики України з питань підготовки проекту Трудового Кодексу 

України, а також членами робочої групи з моніторингу та оцінки досягнень щодо гідної 

праці. 

20. Зав. відділу Латік В.В. є членом міжвідомчої робочої групи Мінсоцполітики 

України щодо удосконалення методології визначення прожиткового мінімуму. 

21. Зав. відділами Колєшня Л.Г., Покрищук В.О. є членами міжвідомчої робочої 

групи Мінсоцполітики України щодо розробки Програми створення та збереження робочих 

місць у Донецькій та Луганській областях на період до 2017 р. 

22. Старший науковий співробітник Паршина Н.П. та провідний науковий 

співробітник Дрозач М.І.  є членами міжвідомчої робочої групи Мінсоцполітики України 

щодо розробки нормативно-правових активів з питань підтвердження результатів 

неформального професійного навчання осіб за робітничими професіями, а також робочої 

групи щодо розробки проекту Засад розробки і впровадження професійних стандартів. 

23. Провідний наук. співр., к.е.н., ст. наук. співр. Варецька О.М. є головним 

редактором журналу “Україна: аспекти праці”. 

24. Інститут плідно співпрацює із Слов’янським університетом, Київським 

національним економічним університетом ім. Вадима Гетьмана, Міжрегіональною академією 

управління персоналом, Національною академією державного управління при Президентові 

України, Національним університетом харчоіих технологій, Науково-дослідним економічним 

інститутом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Інститутом економіки та 

прогнозування НАН України, Інститутом демографії та соціальних досліджень ім. М.В. 

Птухи НАН України, Бердянським університетом мененджменту і бізнесу, 

Дніпропетровською державною фінансовою академією, Черкаським державним 

технологічним університетом, Хмельницьким та Одеським університетами, Київською 

міською державною адміністрацією, Фондом соціального страхування з тимчасової втрати 

працездатності і Фондом соціального страхування від нещасних випадків та професійних 

захворювань, Фондом соціального захситу інвалідів, Державним центром зайнятості, 

Українським інститутом науково-технічної і економічної інформації, Спілкою економістів 



 

України та іншими науковими установами України, а також зарубіжними: Міжнародною 

організацією праці (м. Женева, Швейцарія), ПРООН (м. Женева, Швейцарія), Міжнародним 

Союзом економістів (м. Париж, Франція), Вольное єкономическое общество России (г. 

Москва, Россия), TASIS (ЄС). 

25. Згідно із Постановою Президії ВАК України від 11.04.2001 р., № 5-058/4 

журнал “Україна: аспекти праці”, включено до переліку наукових фахових видань, в якому 

можуть публікуватись статті та результати дисертаційних робіт на здобуття наукових 

ступенів доктора і кандидата економічних наук. За звітний період підготовлено 8 номерів 

журналу “Україна: аспекти праці”. 

26. В наукових виданнях та інших публікаціях маються численні посилання на 

наукові роботи провідних вчених Інституту Т.М. Кір’ян, М.С. Шаповала, В.В. Латік, 

В.О. Покрищука, О.С. Пномарьової, О.Г. Пазюк, Л.Г. Колєшні, Г.В. Ярошенко, В.І. Вітера, 

В.В. Луковича, Н.І. Якуненко, О.В. Коцюбу, А.Д. Руснака, К.П. Бондарчук, Н.В. Анішину, 

Н.П. Паршину, О.П. Скрипник, Н.О. Ільєнко, Ю.О. Спасенко та інших. 
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3.7. Участь співробітників Інституту в міжнародних конференціях, 



 

круглих столах та засіданнях робочих груп: 

 

1. Директор Інституту, к.е.н., професор, академік АЕН України, Заслужений 

економіст України Кір’ян Т.М. в якості члена оргкомітету приймала участь в роботі 

Міжнародної науково-практичної конференції на тему: „Соціально-трудова сфера: сучасні 

виклики, новітні тенденції, домінанти інноваційного розвитку”, яка відбулась 2-3 жовтня 

2014 р. в КНЕУ. 

2. Директор Інституту, к.е.н., професор, академік АЕН України, Заслужений 

економіст України Кір’ян Т.М. приймала участь в засіданні робочої групи з упровадження 

моніторингу і оцінки досягнень щодо забезпечення гідної праці в Україні за методологією 

МОП, яке відбулось 01.10.2014 р., де прийняла участь в обговорення зазначеного питання. 

3. Директор Інституту, к.е.н., професор, академік АЕН України, Заслужений 

економіст України Кір’ян Т.М. прийняла участь у роботі Пленуму Спілки економістів 

України 26.09.2014 р. 

4. Заступник директора Інституту з наукової роботи, к.е.н., Заслужений працівник 

соціальної сфери, академік АЕН Шаповал М.С. приймав участь у фаховій дискусії з 

обговорення очікуваних тенденцій ринку праці до кінця року, яка відбулась 29 серпня 

2014 р. в Мінсоцполітики, де виступив з доповіддю на тему „Очікувані тенденції розвитку 

ринку праці до кінця 2014 року”. 

5. Ст.н.с. Паршина Н.П., к.е.н. Дрозач М.І. прийняли участь у робочій нараді з 

питань підтвердження результатів неформального професійного навчання осіб за 

робітничими професіями (м. Київ, 5 березня 2014 року). 

6. Ст.н.с. Паршина Н.П., к.е.н. Дрозач М.І. прийняли участь у засідання робочої 

групи, присвяченій обговоренню проекту Засад розробки і впровадження професійних 

стандартів (Київ, 25 березня 2014 року). 

7.  Ст.н.с. Паршина Н.П., к.е.н. Дрозач М.І. прийняли участь у робочій нараді з 

питань підтвердження результатів неформального професійного навчання осіб за 

робітничими професіями (Київ, Міністерство соціальної політики України, 15 травня 

2014 р.). 

8. Ст.н.с. Паршина Н.П., к.е.н. Дрозач М.І. прийняли участь у Засіданні 

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

результатів неформального професійного навчання осіб за робітничими професіями (Київ, 

Міністерство соціальної політики України, 12 червня 2014 р.). 

9. К.е.н. Анішина Н.В. приймала участь у фаховому круглому столі на тему 

«Можливість запровадження додаткових заходів для створення нових робочих місць та 



 

збереження трудових колективів» (Київ, Інститут підготовки кадрів державної служби 

зайнятості, 16 липня 2014 р.). 

10. К.е.н. Колєшня Л.Г. приймала участь у робочій групі з розроблення Програми 

створення та збереження робочих місць у Донецькій та Луганській областях на період до 

2017 року (Київ, Міністерство соціальної політики України). 

11. Ст.н.с. Паршина Н.П., к.е.н. Дрозач М.І. приймали участь у тренінгу, що 

відбувся за ініціативи Європейського фонду освіти та за підтримки Федерації роботодавців 

України з питань методології організації робіт з підтвердження результатів неформального 

професійного навчання та обговорення рекомендацій для відбору центрів оцінювання, 

оцінювачів кваліфікацій тощо (Київ, 11-12 листопада 2014 р.). 

12. К.е.н. Терюханова І.М., ст.н.с. Паршина Н.П. приймають участь в робочій групі 

у розробці комплексної програми перепідготовки та працевлаштування внутрішньо 

переміщених осіб (м.Київ, Міністерство соціальної політики України). 

13. Ст.н.с. Паршина Н.П., н.с. Стульпінас Н.К. приймали участь в конференції 

«Інституційні аспекти забезпечення якості системи освіти України» та в обговоренні 

конкретних питань щодо забезпечення якості системи вищої освіти, системи професійно-

технічно освіти, а також безпосередньо професійного навчання (Київ, 12 грудня 2014 р.).    

14. К.е.н. Терюханова І.М., н.с. Тимошек Т.Р. приймали участь у круглому столі 

«Інвестиційні процеси в Україні та зайнятість населення», де виступили з доповідями: 

«Формування державної політики залучення інвестицій через державні цільові програми» та 

«Роль інноваційно-інвестиційних процесів у створенні робочих місць» (Київ, Інститут 

підготовки кадрів Державної служби занятості, 12 грудня 2014 р.). 

15. К.е.н. Покрищук В.О. взяв участь у фаховій дискусії „Проблеми розрахунку 

розміру соціальних виплат у зв’язку з безробіттям та підходи до його профілактики в 

сучасних умовах”, яка проводилася за ініціативою правління Фонду загальнообов’язкового  

соціального страхування України на випадок безробіття (19.11.2014 р. Інститут підготовки 

кадрів державної служби зайнятості України). 

16. Зав. відділу Скрипник О.П., н.с. Галицька Л.І. прийняли участь у роботі 

семінару для фахівців міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, об'єднань 

профспілок та роботодавців, а також наукових установ на тему: „Підсумки обстеження 

підприємств „Рівень заробітної плати підприємств за статтю, віком, освітою та 

професійними групами” та можливості їхнього використання” (4 лютого 2014 р., Державна 

служба статистки України,   м. Київ). 

17. Зав. відділу Скрипник О.П прийняла участь у нараді з питання напрацювання 

пропозицій щодо легалізації заробітної плати в Україні під головуванням Міністра фінансів 



 

України та за участі представників центральних органів виконавчої влади та науковців             

(3 квітня 2014 р., Міністерство фінансів України, м. Київ). 

18. Зав. відділу Скрипник О. П. прийняла участь у засіданні двох робочих груп з 

упровадження моніторингу і оцінки досягнень щодо забезпечення гідної праці в Україні за 

методологією МОП та виступила з доповіддю щодо оцінки показників гідної праці в Україні 

за методологією МОП за складовими: можливість щодо зайнятості, стабільність та 

впевненість у збереженні роботи; достатні заробітки та продуктивна зайнятість (01 жовтня 

2014р., 18 грудня 2014р., Міністерство соціальної політики України, м. Київ). 

19. Завідувач відділу Латік В.В прийняла участь у засіданні Міжвідомчої робочої 

групи, яке проводило Міністерство соціальної політики України з питання вдосконалення 

методології визначення прожиткового мінімуму, виступила в обговоренні та взяла участь в 

опрацюванні пропозицій щодо внесення змін до законодавства про прожитковий мінімум (24 

січня  2014 р., м. Київ, вул. Еспланадна 8/10). 

20. Завідувач відділу Латік В.В. прийняла участь у засіданні Міжвідомчої робочої 

групи, яке проводило Міністерство соціальної політики України з питання вдосконалення 

методології визначення прожиткового мінімуму, виступила в обговоренні та взяла участь в 

опрацюванні пропозицій щодо внесення змін до законодавства про прожитковий мінімум (14 

травня  2014 р., м. Київ, вул. Еспланадна 8/10). 

21. Завідувач відділу Латік В.В прийняла участь у Відкритій панельній дискусії 

„Бідність в Україні: нові виклики, ризики, тенденції”, яка організована  Інститутом 

демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України спільно з Програмою 

Розвитку ООН в Україні (20.11.2014, м. Київ, бульвар Шевченка, 60, конференц-зал 

Інституту). 

22. Завідувач відділу Латік В.В прийняла участь в обговоренні щорічної 

моніторингової доповіді „Цілі розвитку тисячоліття Україна – 2014” та виступила з 

доповіддю на круглому столі, який організований  Інститутом демографії та соціальних 

досліджень імені М.В. Птухи НАН України спільно з Програмою Розвитку ООН в Україні 

(21.11.2014, м. Київ, бульвар Шевченка, 60, конференц-зал Інституту). 

23. Завідувач відділу Латік В.В прийняла участь у засіданні Міжвідомчої робочої 

групи, яке проводило Міністерство соціальної політики України з питання підготовки 

проекту Стратегії подолання бідності, виступила в обговоренні (17 грудня  2014 р., м. Київ, 

вул. Еспланадна 8/10). 

24. Завідувач відділу Латік В.В прийняла участь в презентації щорічної 

моніторингової доповіді „Цілі розвитку тисячоліття Україна – 2014, яка організована  

Інститутом демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України, 



 

Міністерством економічного розвитку і торгівлі спільно з Програмою Розвитку ООН в 

Україні” та виступила з доповіддю „Моніторинг та оцінка стану досягнення ЦРТ в Україні”, 

(19.12.2014, м. Київ, вул.. Володимирська, 55, Академія наук України). 

25. К.е.н. Решитько Т. В. прийняла участь у роботі Міжнародної науково-

практичної конференції «Людина, бізнес, держава: реалії та перспективи соціально-

економічного та інноваційного розвитку» м. Кіровоград, КНТУ, 17.04.14р. 

Решитько Т. В. виступила на пленарному засіданні. Тема виступу:  «Зайнятість в 

особистих селянських господарствах». 

26. К.е.н. Руснак А. Д., к.е.н. Решитько Т. В. прийняли участь у нараді в 

Міністерстві соціальної політики України Департамент стратегічного планування з питання 

обговорення проекту Методичних рекомендацій щодо оцінювання бідності населення у 

сільській місцевості (населеному пункті, районі та області). Руснак А. Д. доповів про 

результати апробації проекту Методичних рекомендацій щодо оцінювання бідності 

населення у сільській місцевості на прикладі двох сільських населених пунктів 

Кіровоградської області (10.12.2014 р.). 

27. К.е.н. Бондарчук К. П. прийняла участь у роботі Міжнародної науково-

практичної конференції „Соціально-трудова сфера: сучасні виклики, новітні тенденції, 

домінанти інноваційного розвитку”. Виступила на пленарному засіданні з доповіддю 

„Підтримка діяльності суб’єктів сільськогосподарського господарювання в розвинених 

країнах як засобу забезпечення їх функціонування в формальному секторі економіки” // 

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана – Київ, 2-3 жовтня 

2014 року. 

28. Ст.н.с.- заступник зав. відділу Присяжнюк Т.І. 11 лютого 2014 року прийняла 

участь у засіданні круглого столу  на тему: «Результати дії пенсійної реформи. Солідарний та 

накопичувальний пенсійні фонди, гарантії держави”. Присяжнюк Т.І. виступила з доповіддю 

„Моделі реформування системи загальнообов’язкового соціального страхування в контексті 

необхідності запровадження обов’язкової накопичувальної пенсійної системи”. 

29. Зав. відділу, к.н.держ.упр. О. В. Боков прийняв участь в роботі міжвідомчої 

експерно-консультативної робочої групи Міністерства соціальної політики України з 

реалізації положень Європейської соціальної хартії (переглянутої) та підготовки щорічної 

доповіді Уряду, який протягом звітного періоду приймав участь у її роботі. 

30.   Зав. відділу, к.н.держ.упр. Боков О. В. прийняв участь в роботі міжвідомчої 

експертної робочої групи ІПК ДСЗУ з питань оцінки проміжних та підсумкових результатів 

наукових досліджень з актуальних  питань  зайнятості  та  функціонування  ринку  праці. 



 

31. Старший науковий співробітник-заст. заввіділу Вітер В. І. прийняв участь у 

роботі Міжнародної науково-практичної конференції “Національні економічні стратегії 

розвитку в глобальному середовищі”, яка проходила 9 квітня 2014 р. у м. Києві. Виступ на 

тему: Забезпечення прав дитини як глобальна проблема людського розвитку. 

32. Старший науковий співробітник-заст. зав. відділу Вітер В. І. прийняв участь у 

роботі Міжнародної науково-практичної конференції “Економічна дискусія: перспективи 

майбутнього”, яка проходила 18 квітня 2014 р. у Франкфурті-на-Майні, Києві, Москві. 

Виступ на тему: Підтримка сімей з дітьми як основний тренд державної соціальної політики 

ХХI ст. Отримав сертифікат щодо участі в конференції. 

33. Старший науковий співробітник-заст. зав. віділу Вітер В. І. прийняв участь у 

роботі наукової конференцї професорсько-викладацького складу факультету міжнародних 

економічних відносин і менеджменту та науковців ДУ Інститут всесвітньої історії НАН 

України на тему „Трансформація сучасної системи міжнародних економічних відносин та її 

вплив на розвиток туризму”, яка проходила 29 травня 2014 р. у м. Києві. Виступ на тему: 

Дитячий туризм як напрям державної соціальної політики за сучасних умов. 

34. Старший науковий співробітник відділу Василенко О.А. прийняла участь у 

роботі засідання робочої групи в рамках підготовки доповіді Уряду України щодо 

Європейської соціальної хартії (переглянутої) за тематичною групою “Діти, сім’я, мігранти” 

(статті 7, 8, 16, 27, 31; звітний період: 2010-2013 роки), яке відбулось 5 вересня 2014 року у 

приміщенні Мінсоцполітики, згідно розпорядження  Мінсоцполітики від 27.08.2014 року 

№9616/0/14-14/8/1. 

35. Заст. заввіділу Вітер В. І. приймав участь у роботі VI-ї Міжнародної науково-

практичної конференції “Туризм в умовах глобалізації і виклики часу” (за підсумками 

Всесвітньої Туристської Оргагнізації (UN WTO)), яка проходила 23 жовтня 2014 р. у м. Києві 

з доповіддю на тему: “Туризм  як  фактор  реалізації  сімейної  політики”. 

36.   Заст. заввіділу Вітер В. І. приймав участь у роботі Міжнародної наукової 

конференції “Еволюція світового розвитку: глобальні виклики і глобальна дипломатія”, яка 

проходила 18 грудня  2014 р.  у  м. Києві  з  доповіддю  на тему:  “Глобальні  імперативи 

подолання бідності в XXI  ст.”. 

 

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 2014 р. працівники, які мають вищу освіту 3-4 рівня акредитації, 

становили - 67 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. 

5. ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ 

 

Кошти, що надійшли з бюджету були використані згідно кошторису видатків на 2014 

рік суто за призначенням. 

6. ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ, ПОСТАНОВЧІ ПИТАННЯ 

Результати проведених в 2014 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 2014 році наведений у Додатку 1. 

Реалізація результатів досліджень здійснюється у відповідності з виконанням 

пріоритетних завдань Мінсоцполітики України у 2014 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 2015 РОЦІ 

Головними завданнями Інституту в 2015 році є виконання планових бюджетних тем у 

відповідності з сучасними вимогами до науково-дослідних робіт. 

На перспективу наукові дослідження Інституту будуть спрямовані на: 

- прогнозування тенденцій в створенні робочих місць з урахуванням соціально-

економічної політики розвитку регіонів України; 

- розробку Методичних рекомендацій щодо проведення процедуру підтвердження 

результатів неформального навчання; 

- підготовку пропозицій щодо: 

вдосконалення механізмів державного регулювання зайнятості і безробіття з 

урахуванням економіки країни ЄС та можливих ризиків економічного і соціального розвитку 

України; 

створення соціально-економічних умов забезпечення продуктивної зайнятості 

населення, в тому числі за рахунок гнучкості та захищеності ринку праці; 

- розробку пропозицій щодо наближення індикаторів та показників гідної праці до 

рекомендацій МОП; 

- обґрунтування нових підходів до подолання бідності в Україні; 



 

- розробку пропозицій щодо удосконалення законодавства про систему державних 

соціальних стандартів та нормативів в контексті децентралізації державної влади та реформи 

місцевого самоврядування; 

- оцінку змін реальної заробітної плати внаслідок структурних змін в реальному секторі 

економіки та створення зони вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом, а 

також визначення шляхів зростання реальної заробітної плати в умовах економічної 

трансформації в Україні; 

- здійснення актуарної оцінки очікуваного рівня соціального захисту пенсіонерів за 

умови застосування єдиних норм страхового стажу і заробітної плати, які використовуються 

при обчисленні пенсії, та поетапного звільнення страхового пенсійного фонду від 

невластивих йому видатків; 

- розробку пропозицій щодо встановлення соціально та економічно обґрунтованих 

параметрів обов’язкової професійної пенсійної системи за місцем роботи; 

- наукове обґрунтування обсягів фінансування основних видів державної допомоги на 

2016 рік на підставі оцінки ефективності відповідних соціальних програм; 

- наукове обґрунтування обсягів фінансування Програми житлових субсидій на 2016 

рік в умовах поступового приведення цін та тарифів на житлово-комунальні послуги до 

економічно обґрунтованого рівня; 

- розробку алгоритму переходу від надання послуг стаціонарного догляду для осіб 

похилого віку та інвалідів, які перебувають в інтернатних установах до надання послуг з 

влаштування зазначених категорій осіб до сімейних форм проживання; 

- дослідження національного законодавства та практики його застосування відповідно 

до вимог Конвенції МОП № 102 „Про мінімальні норми соціального забезпечення” та № 157 

„Про встановлення міжнародної системи збереження прав у галузі соціального 

забезпечення”; 

- здійснення наукового супровіду з питань соціального розвитку і підготовки 

пропозицій до законодавчо-нормативних актів з питань соціального розвитку, експертних 

висновків, інформаційно-аналітичних матеріалів. 

 



 

ДОДАТОК 1 

Зведений перелік робіт, виконаних НДІ праці і зайнятості населення в 2014 р. 

Шифр 

роботи 
Назва роботи Замовник 

 

1. Розвиток ринку праці та зайнятість населення 

1. Оцінка впливу інноваційно-інвестиційної діяльності на 

створення робочих місць на підприємствах різних галузей 

економіки в регіонах України 

Департамент ринку 

праці та зайнятості 

2. Методологічні засади підтвердження результатів 

неформального навчання 

Департамент ринку 

праці та зайнятості 

3. Питання забезпечення реалізації Закону України „Про 

зайнятість населення” на сучасному етапі соціально-

економічного розвитку країни 

Департамент ринку 

праці та зайнятості 

13. Удосконалення механізмів державного регулювання у 

сфері зайнятості населення на етапі подолання соціально-

економічної кризи 

Департамент ринку 

праці та зайнятості 

11. Дослідження проблем зайнятості населення в особистих 

селянських господарствах та шляхи їх вирішення 

Департамент ринку 

праці та зайнятості 

 

2. Удосконалення трудових відносин  

4. Дослідження світового досвіду щодо диференціації 

заробітної плати за кваліфікаційними категоріями, 

професіями та видами економічної діяльності 

Департамент 

заробітної плати  

та умов праці 

5. Вплив показників економічного розвитку та соціальних 

стандартів на індикатори гідної праці в Україні 

Департамент  

стратегічного 

планування та 

аналізу 

6. Оцінка ефективності реалізації Державної цільової 

соціальної програми подолання та запобігання бідності на 

період до 2015 року 

Департамент  

стратегічного 

планування та 

аналізу 

14. Розробка нових методичних та організаційних підходів 

щодо оцінювання бідності населення у сільській 

місцевості та їх апробування на прикладі окремих 

сільських населених пунктів 

Департамент  

стратегічного 

планування та 

аналізу 

 

3. Реформування системи соціального забезпечення 

3.1. Реформування системи соціальної допомоги, розвиток адресної допомоги 

7. Підходи щодо застосування єдиних норм страхового  

стажу і заробітної плати, які використовуються при 

обчисленні пенсії, незалежно від року виходу на пенсію 

Департамент 

пенсійного  

забезпечення 

8. Методологічні підходи до визначення соціально та 

економічно обґрунтованих параметрів обов’язкової  

професійної пенсійної системи для особливих категорій 

професій, пов’язаних із ризиком для життя 

Департамент 

пенсійного  

забезпечення 

 

3.2. Реформування у сфері пенсійного забезпечення 

12. Дослідження шляхів удосконалення управління 

загальнообов’язковим державним соціальним 

страхуванням 

Департамент 

соціального 

страхування та 



 

Шифр 

роботи 
Назва роботи Замовник 

партнерства 

 

 

3.3. Реформування у сфері державного соціального страхування 

 9. Розробка пропозицій до проекту Державного бюджету 

України щодо потреби у коштах на надання субсидій для 

відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних 

послуг та субсидій на скраплений газ та тверде паливо на 

2015 рік 

Департамент 

державної 

соціальної  

допомоги 

10. Розробка пропозицій до проекту Державного бюджету 

України  щодо потреби у коштах  на надання у 2015 р. 

державної допомоги сім'ям з дітьми,  державної соціальної 

допомоги малозабезпеченим сім'ям, тимчасової допомоги 

на дітей,  допомоги особам, які проживають разом з 

інвалідами І чи ІІ груп внаслідок психічного розладу 

Департамент 

державної 

соціальної  

допомоги 

15. Удосконалення державної політики в сфері усиновлення 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 

Департамент 

захисту прав дітей 

та усиновлення 

 

4. Науковий супровід завдань Мінсоцполітики України 

 

16. Науковий супровід завдань Мінсоцполітики України з 

питань соціального розвитку та удосконалення системи 

законодавчих і нормативних документів з питань 

соціальної політики 

Профільні 

структурні 

підрозділи 

Мінсоцполітики 

України 
 


