
Здійснення моніторингу щодо створення нових робочих місць, у тому числі у результаті 

реалізації Закону України «Про зайнятість населення»» 

(Шифр 1) 

 

1. Мета, об’єкт, предмет та термін проведення дослідження 

Метою дослідження є здійснення моніторингу створення нових робочих місць в 

галузях економіки і регіонах України та розробка пропозицій щодо особливостей створення 

нових робочих місць суб’єктами господарювання всіх форм власності, у тому числі в 

результаті реалізації Закону України «Про зайнятість населення».  

Об’єктом дослідження є система моніторингу та особливостей створення нових 

робочих місць суб’єктами господарювання всіх форм власності.   

Предметом дослідження є методичні та практичні підходи щодо здійснення 

моніторингу та розкриття особливостей створення нових робочих місць суб’єктами 

господарювання всіх форм власності.  

Термін проведення дослідження січень– грудень 2013 року. 

 

2. Наукова новизна та практична цінність роботи: 

 розроблено концептуальні підходи щодо здійснення моніторингу створення 

нових робочих місць під час реалізації державних цільових програм та інфраструктурних 

проектів ДЦП і ІП); 

 за результатами анкетного обстеження 292 підприємств всіх регіонів України, 

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

управління надана оцінка моніторингу створення нових робочих місць під час реалізації 

державних цільових програм та інфраструктурних проектів,  визначені проблеми і 

перешкоди при їх реалізації; 

 визначено галузеві напрями та особливості участі регіонів в реалізації 

відповідних програм та проектів; 

 розроблено пропозиції щодо особливостей створення нових робочих місць 

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

гарантії у сприянні працевлаштуванню (молоді, яка закінчила навчальні заклади різних типів 

та вперше приймається на роботу, та осіб з інвалідністю) з урахуванням кращого 

зарубіжного досвіду та аналізу вітчизняної законодавчої бази і думки регіонів; 

 розроблено Порядок визначення обсягів створення нових робочих місць під час 

реалізації Державних цільових програм та інфраструктурних проектів; 

 підготовлено проект Методики моніторингу створення нових робочих місць. 

Практична цінність роботи полягає у тому, що результати дослідження можуть 

бути використані Департаментом праці та зайнятості під час внесення змін до Закону 

України «Про зайнятість населення» (прийнятий Верховною Радою України від 5 липня 2012 

р. №5067-VI) та виконання пункту 58.1 Національного плану дій на 2013 рік щодо 

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

конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», затвердженого Указом Президента 

України від 12 березня 2013 р. №128 та також можуть бути використані іншими органами 

державної виконавчої влади, об’єднаннями роботодавців та іншими соціальними партнерами 

при розробці програми розвитку економіки України на перспективу. 

Очікуваний соціально-економічний ефект. Впровадження результатів 

дослідження дасть змогу: проводити моніторинг працевлаштування безробітних на створені 

нові робочі місця під час реалізації державних цільових програм та інфраструктурних 

проектів; узгоджувати обсяги працевлаштування безробітних на створені робочі місця з 

територіальними органами центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну 

політику у сфері зайнятості населення; збільшити рівень зайнятості молоді, яка закінчила 

навчальні заклади різних типів та вперше приймається на роботу, та осіб з інвалідністю при 

створенні для них нових робочих місць. 
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3. Стислий виклад суті роботи: 

 розкрито концептуальні підходи щодо здійснення моніторингу створення 

нових робочих місць в галузях економіки та регіонах України; 

 узагальнено зарубіжний досвід щодо виявлення особливостей створення 

робочих місць різними суб’єктами господарювання, зокрема для молоді та інвалідів; 

 надано оцінку створення робочих місць в умовах існування державних 

цільових програм та інфраструктурних проектів, як в регіонах, так і на підприємствах (за 

даними вибіркових обстежень 292 підприємств 27 регіонів); 

 розроблено пропозиції щодо галузевих напрямів та особливостей участі 

регіонів в реалізації відповідних програм і проектів; 

 сформовано Порядок визначення обсягів створення нових робочих місць під 

час реалізації ДЦП і ІП та Методику моніторингу створення нових робочих місць. 

   4. В процесі дослідження визначено: 

 галузеві напрями та особливості участі регіонів в реалізації державних 

цільових програм та інфраструктурних проектів; 

 особливості створення нових робочих місць суб’єктами господарювання всіх 

форм власності, зокрема, для громадян, які мають додаткові гарантії у сприянні 

працевлаштуванню (молоді, яка закінчила навчальні заклади різних типів та вперше 

приймається на роботу та осіб з інвалідністю); 

 залежність кількості створених робочих місць для працюючих за рівнем 

номінальної заробітної плати; 

 взаємозв’язок приросту кількості зайнятого населення та розширення сфери 

застосування праці за рахунок створення робочих місць з урахуванням їх ліквідації. 

 5. Запропоновано: 

 порядок визначення обсягів створення нових робочих місць під час реалізації 

Державних цільових програми та інфраструктурних проектів (проект); 

 моніторинг створення нових робочих місць в галузях економіки та регіонах 

України; 

 пропозиції щодо особливостей створення нових робочих місць суб’єктами 

господарювання всіх форм власності, зокрема для громадян, які мають додаткові гарантії у 

сприянні працевлаштуванню.  

Наукове дослідження щодо проведення  кваліфікаційної атестації осіб за 

компетентнісним підходом 

(Шифр 2) 

1. Мета, об‘єкт, предмет та термін проведення дослідження 

Метою дослідження є розробка рекомендацій щодо проведення  кваліфікаційної 

атестації осіб за компетентнісним підходом, а також пропозицій до порядку проведення 

кваліфікаційної атестації за компетентнісним  підходом. 

Об’єктом дослідження є система професійного навчання та проведення  

кваліфікаційної атестації в Україні. 

Предметом дослідження є методичні та практичні підходи щодо проведення  

кваліфікаційної атестації осіб за компетентнісним підходом. 

Термін проведення дослідження – січень– грудень 2013 року. 

2. Наукова новизна та практична цінність роботи: 

 визначено концептуальні підходи щодо проведення кваліфікаційної атестації 

осіб за компетентнісним підходом за результатами формального і неформального навчання; 

 за результатами анкетного обстеження 444 підприємств установ і організацій 

усіх регіонів України, форм власності та видів економічної діяльності, а також аналізу 

відповідної нормативно-правової бази України - здійснено оцінку діючої системи 

кваліфікаційної атестації осіб; 
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 розроблено рекомендації щодо проведення  кваліфікаційної атестації осіб за 

компетентнісним підходом; 

 підготовлено пропозиції щодо удосконалення нормативно-правової бази 

проведення кваліфікаційної атестації за компетентнісним підходом. 

Практична цінність наукового дослідження полягає в тому, що розроблені 

пропозиції були використані при розробці проекту Положення про порядок створення комісії 

та підтвердження кваліфікації осіб за результатами неформального професійного навчання за 

робітничими професіями; Рекомендацій щодо розробки анкети самооцінювання за 

робітничою професією для підтвердження результатів неформального професійного 

навчання; Рекомендацій щодо розроблення переліків діагностичних засобів  оцінювання 

результатів неформального професійного навчання за робітничою професією; напрацьовано 

Методичні рекомендації щодо організації наставництва на виробництві. 

Результати досліджень також можуть бути використані Кабінетом Міністрів 

України, Міністерством соціальної політики України, іншими органами державної влади при 

підготовці проектів постанов та інших нормативних документів; роботодавцями та 

надавачами освітніх послуг у практичній діяльності. Всі ці нормативно-правові документи 

передані замовнику, який використовує їх у своїй роботі. 

Очікуваний соціально-економічний ефект. Впровадження результатів НДР буде 

методологічним підґрунтям для удосконалення організації кваліфікаційної атестації осіб за 

компетентнісним підходом, підвищення результативності професійного навчання населення, 

зокрема персоналу підприємств. 

Це дозволить: 

 удосконалити кваліфікаційну атестацію осіб шляхом впровадження 

компетентнісного підходу; 

 підвищити якість управління персоналом підприємств та оцінювання його 

компетентностей; 

 отримувати повну або часткову кваліфікацію у відповідності до вимог 

роботодавців; 

 забезпечити можливість ефективного навчання впродовж життя. 

3. Стислий виклад суті роботи: 

 досліджено теоретико-методологічні основи проведення кваліфікаційної 

атестації осіб за компетентнісним підходом, з урахуванням зарубіжного досвіду; 

 здійснено комплексну оцінку діючої системи кваліфікаційної атестації осіб (за 

результатами анкетного обстеження та аналізу нормативно-правової бази); 

 розроблено рекомендації щодо проведення  кваліфікаційної атестації осіб за 

компетентнісним підходом; 

 розроблено пропозиції до порядку проведення кваліфікаційної атестації за 

компетентнісним підходом та до інших нормативних документів щодо кваліфікаційної 

атестації осіб. 

4. В  процесі дослідження визначено: 

 застарілу законодавчо-нормативну документацію щодо проведення 

кваліфікаційної атестації та присвоєння кваліфікації особам, які здобувають професійно-

технічну освіту; 

 відсутність незалежних інституцій з оцінювання кваліфікацій за результатами 

неформального  навчання з робітничих професій на національному та регіональному рівнях, 

відповідного методичного і кадрового забезпечення; 

 відсутність окремого центрального органу, який би координував роботу усіх 

надавачів освітніх послуг  з професійно-технічної освіти і навчання, нескординованість та 

відсутність уніфікації та прозорості при проведенні процедури кваліфікаційної атестації; 
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 відсутність в Україні моделі формування і функціонування компетенцій, 

Галузевих рамок кваліфікацій та професійних стандартів компетентності, а також державних 

стандартів професійно-технічної освіти, що базуються на компетенціях; 

 низьку зацікавленість та лише формальну участь представників підприємств, 

установ, організацій-замовників  підготовки кадрів у кваліфікаційній атестації учнів, 

слухачів; 

 формалізм під час  проведення кваліфікаційних пробних робіт, недостатня 

професійна практична підготовка учнів відповідно до кваліфікаційних вимог; 

 фінансові труднощі через необхідність додаткових трудових витрат, витрат 

сировини, матеріалів та енергоресурсів. 

5. Запропоновано: 

 положення щодо створення і повноважень окремого центрального органу 

виконавчої влади у сфері професійної освіти і навчання (що передбачено Законом України 

«По професійно-технічну освіту»), який би координував роботу усіх надавачів освітніх 

послуг з професійно-технічної освіти і навчання, або створення окремого державного органу, 

який би координував діяльність професійно-технічних навчальних закладів першого рівня 

атестації; 

 положення щодо створення і повноважень Національної Ради кваліфікацій, як 

незалежного центрального органу, який буде опікуватися питаннями організації та контролю 

проведення кваліфікаційної атестації осіб за компетентнісним підходом (незалежного 

підтвердження результатів формального і неформального навчання), скеровувати роботу 

галузевих (міжгалузевих) рад з розроблення професійних стандартів (а також затверджувати 

професійні стандарти компетентності) та незалежного оцінювання кваліфікацій; 

 положення щодо створення і повноважень Галузевих Рад кваліфікацій, які 

будуть підзвітними Національній Раді кваліфікацій і  опікуватимуться питаннями організації 

і контролю проведення кваліфікаційної атестації осіб за компетентнісним підходом 

(незалежного підтвердження результатів формального і неформального навчання) за 

окремими видами (або секторами) економічної діяльності; 

 Порядок кваліфікаційної атестації та присвоєння кваліфікації особам, які 

здобувають професійно-технічну освіту; 

Результати наукового дослідження були використані Департаментом праці та 

зайнятості Міністерства соціальної політики України при розробці проектів: 

Положення про порядок створення комісії та підтвердження кваліфікації осіб за 

результатами неформального професійного навчання за робітничими професіями;  

Рекомендацій щодо розробки анкети самооцінювання за робітничою професією для 

підтвердження результатів неформального професійного навчання;  

Рекомендацій щодо розроблення переліків діагностичних засобів  оцінювання 

результатів неформального професійного навчання за робітничою професією та інших 

нормативних документів щодо кваліфікаційної атестації осіб (за участі авторів); 

Методичних рекомендацій щодо організації наставництва на виробництві. 

Механізми реалізації державної політики зайнятості населення, забезпечення 

державного регулювання діяльності суб’єктів господарювання, які надають послуги з 

посередництва у працевлаштуванні, з урахуванням міжнародного досвіду 

(шифр 3) 

1. Мета, об’єкт, предмет та термін проведення дослідження 

Метою дослідження є розроблення пропозицій щодо вдосконалення механізмів 

реалізації державної політики зайнятості населення, забезпечення ефективної взаємодії 

органів виконавчої влади із суб’єктами господарювання, які надають послуги з 

посередництва у працевлаштуванні. 

Об’єктом дослідження є ринок праці України, основні індикатори, що 

характеризують стан зайнятості і безробіття населення, а також діяльність суб’єктів 

господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні. 
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Предметом дослідження є механізми реалізації державної політики зайнятості 

населення, спрямовані на підвищення ефективності використання робочої сили, сприяння 

формуванню продуктивної зайнятості населення, а також забезпечення державного 

регулювання діяльності суб’єктів господарювання, які надають послуги з посередництва у 

працевлаштуванні. 

Термін проведення дослідження – січень-грудень 2013 р. 

2. Наукова новизна та практична цінність роботи: 

 досліджено теоретичні та правові засади державного регулювання у сфері 

зайнятості населення;  

 розглянуто Європейський досвід вирішення проблем продуктивної зайнятості і 

забезпечення соціальних стандартів, стратегічні пріоритети формування продуктивної 

зайнятості, а також функції інститутів співпраці України з ЄС;  

 визначено пріоритети державної політики зайнятості з урахуванням світових 

стандартів та специфіки сучасного етапу соціально-економічного розвитку країни; 

 проведено аналіз існуючої нормативно-правової бази, механізмів реалізації 

політики зайнятості та ефективності взаємодії органів виконавчої влади із суб’єктами 

господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні;  

 надано оцінку динаміки і тенденцій основних індикаторів, що характеризують 

стан економіки та ринку праці і визначають ефективність використання робочої сили; 

 розроблено пропозиції щодо вдосконалення механізмів реалізації державної 

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

визначення порядку співпраці між державною службою зайнятості та суб’єктами 

господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні. 

Практична цінність роботи полягає у тому, що результати дослідження можуть бути 

використані Міністерством соціальної політики України, Державною службою зайнятості та 

іншими органами державної виконавчої влади при формуванні механізмів реалізації 

державної політики зайнятості у взаємоузгодженні з економічною та соціальною політикою, 

зокрема внесені змін і доповнень до розділу VI Закону України “Про зайнятість населення”, 

забезпеченні правового регулювання співпраці між Державною службою зайнятості України 

та суб’єктами господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні. 

Очікуваний соціально-економічний ефект. Впровадження результатів дослідження 

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

в посткризовий період, підвищенні ефективності використання робочої сили внаслідок 

вдосконалення механізмів реалізації державної політики зайнятості населення; посиленні 

соціальної спрямованості державної політики на ринку праці і, в кінцевому підсумку, 

досягненню результативності економічних реформ в країні. 

3. Стислий виклад суті роботи: 

В процесі виконання роботи було: 

проведено аналіз існуючої законодавчої бази та механізмів реалізації державної 

політики у сфері зайнятості України, а також нормативно-правової бази з питань 

забезпечення взаємодії органів виконавчої влади із суб’єктами господарювання, які надають 

послуги з посередництва у працевлаштуванні; 

розглянуто теоретичні та правові засади державного регулювання у сфері зайнятості 

населення;  

визначено пріоритети формування стратегії зайнятості в Україні з урахуванням 

світових стандартів; 

надано оцінку динаміки основних індикаторів, що характеризують стан економіки і 

ринку праці України;  

проведено аналіз економічних і соціальних передумов розвитку ринку праці, а 

також аналіз світового досвіду державного регулювання сфери послуг з посередництва у 

працевлаштуванні;  
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надано пропозиції щодо вдосконалення механізмів державного регулювання ринку 

праці, розв’язання існуючих проблем у сфері зайнятості з урахуванням специфіки сучасного 

стану економіки та ринку праці, а також пропозиції щодо визначення порядку співпраці між 

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

посередництва у працевлаштуванні, з метою правового забезпечення їх діяльності. 

4. В процесі дослідження визначено: 

 стратегічні пріоритети формування продуктивної зайнятості в Україні; 

 механізми реалізації державної політики у сфері зайнятості України; 

 проблеми у сфері забезпечення взаємодії органів виконавчої влади із 

суб’єктами господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні, та 

шляхи їх вирішення; 

 вплив окремих макроекономічних чинників на розвиток ринку праці, таких як 

фінансові індикатори економічного стану країни, обсяги і темпи зростання виробництва, 

валового внутрішнього продукту, експорту та імпорту товарів (послуг); інвестиційно-

інноваційна діяльність, що є джерелом забезпечення зростання економіки, збільшення 

зайнятості та підвищення кваліфікації працюючих; розвиток підприємництва, малого і 

середнього бізнесу; доходи та життєвий рівень населення; 

 напрями стратегічного розвитку, які мають спричинити максимальний ефект у 

контексті забезпечення довгострокових позитивних тенденцій в економічній та соціальній 

сферах України. В аспекті створення соціально-економічних засад продуктивної зайнятості 

запропоновано комплекс заходів з вдосконалення бюджетної, грошово-кредитної, 

податкової, інвестиційної, регуляторної, кадрової політики держави.  

5. Запропоновано: 

 шляхи вдосконалення механізмів державного регулювання ринку праці;  

 механізми розв’язання існуючих проблем у сфері зайнятості з урахуванням 

специфіки сучасного стану економіки та ринку праці;  

 напрямки та шляхи співпраці між державною службою зайнятості та 

суб’єктами господарювання, які надають послуги с посередництва у працевлаштуванні, з 

метою правового забезпечення їх діяльності. 

Шляхи вирішення проблеми безробіття в депресивних регіонах України,  

в тому числі вугледобувних регіонах  

(шифр 4) 

1. Мета, об’єкт, предмет та термін проведення дослідження 

Метою дослідження є визначення проблем у сфері зайнятості і безробіття 

населення в депресивних регіонах України, у т. ч. вугледобувних регіонів та розробка 

пропозицій щодо напрямків реформування системи зайнятості і безробіття у цих регіонах. 

Об’єктом дослідження є ринки праці депресивних регіонів, в тому числі вугільних 

регіонів України.  

Предметом дослідження є негативні процеси, що відбуваються у сфері зайнятості і 

безробіття в депресивних регіонах (зокрема під впливом фінансово-економічної кризи) та 

напрямки реформування системи зайнятості, формування державної соціально-економічної 

політики у цих регіонах з урахуванням їх специфіки, подолання кризових явищ, зокрема у 

сфері безробіття. 

Термін проведення дослідження: січень – грудень 2013 р. 

2. Наукова новизна та практична цінність роботи: 

розроблено методичні та аналітичні підходи щодо визначення ступеня 

депресивності регіонів та розроблено прогноз обсягів безробіття за регіонами;  

розроблено пропозиції щодо скорочення безробіття в депресивних регіонах та 

пропозиції щодо зменшення безробіття та забезпечення зайнятості населення в шахтарських 

мономістах;  

виявлено пріоритетні шляхи розвитку економіки для забезпечення ефективної 

зайнятості населення; 
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Практична цінність роботи полягає в тому, що використання результатів 

досліджень зокрема, Міністерством соціальної політики, Державною службою зайнятості, 

іншими міністерствами і відомствами, є передумовою формування ефективної системи 

зайнятості та соціального захисту населення, забезпечення позитивної динаміки у сфері 

зайнятості і скорочення безробіття у депресивних та, особливо, у вугільних регіонах 

України. 

Очікуваний соціально-економічний ефект. Впровадження розроблених 

пропозицій за результатами дослідження дає змогу проводити комплексне обстеження стану 

ринку праці депресивних регіонів України та визначити напрямки реформування системи 

зайнятості; прогнозувати показники регіональних ринків праці з урахуванням можливих 

варіантів їх соціально-економічного розвитку. 

3. Стислий виклад суті роботи: 

В процесі виконання роботи було: 

 проаналізовано сучасні тенденції глобалізації економіки та її вплив на стан 

регіональних ринків праці в Україні, умови відносного зниження оплати праці зайнятих і 

значного зростання безробіття; 

 проведено аналіз особливостей сучасної регіональної трансформації економіки, 

який дозволив визначити перспективні напрямки, що забезпечать конкурентоспроможність 

національної економіки на світових ринках; 

 встановлено вплив основних індикаторів на ринок праці; проведений аналіз та 

оцінка причин депресивності регіонів України за ознакою безробіття; 

 сформовано перелік регіонів із зазначенням їх рейтингу та рангу; 

 розроблено пропозиції щодо вирішення проблеми безробіття в регіонах 

України, зокрема, визначені пріоритетні галузі економіки для забезпечення ефективної 

реалізації Закону України „Про зайнятість населення”. 

4. В процесі дослідження визначено: 

 економічні умови ефективного функціонування регіональних ринків праці; 

 завдання та напрямки подолання проблеми безробіття в депресивних регіонах; 

 основні фактори забезпечення ефективної зайнятості в регіонах України; 

 вплив глобалізації економіки на стан ринку праці; 

 коло шахтарських мономіст в регіонах України. 
 

5. Запропоновано: 

 методичні та аналітичні підходи, що дозволяють визначити депресивність 

регіонів України, зокрема з використанням п’яти найрезультативніших індикаторів, які 

адекватно окреслюють рівні депресивності регіонів України і дозволяють їх згрупувати;  

 середньостроковий прогноз обсягів безробіття у регіональному аспекті; 

 пропозиції щодо скорочення безробіття в депресивних, в тому числі у 

вугільних регіонах, шляхом розвитку пріоритетних галузей економіки. 
 

Актуалізація моніторингу і оцінки процесу змін щодо гідної 

праці в Україні за методологією МОП 

 (шифр 5) 

1. Мета, об’єкт, предмет та термін проведення дослідження 

Метою дослідження є проведення актуалізації моніторингу та оцінки процесу змін 

щодо гідної праці за методологією МОП.  

Об’єктом дослідження є правові індикатори гідної праці, визначені за 

методологією МОП, а також статистичні дані, на підставі яких здійснювався аналіз та оцінка 

процесу змін щодо гідної праці в Україні за методологією МОП. 

Предметом дослідження є нормативно-правова база та статистична інформація за 

елементами вимірювання гідної праці в Україні за методологією МОП. 

Термін проведення дослідження – січень-грудень 2013 року. 
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2. Наукова новизна та практична цінність роботи: 

 здійснено оцінку процесу змін статистичних показників щодо гідної праці в 

Україні за методологією МОП за елементами вимірювання; 

 введено додаткові показники до статистичних таблиць за тематичними 

сферами з метою поглиблення та розширення характеристики кожної з них;  

 запропоновано доповнити профіль додатковими показниками, що не 

охоплюються державною статистикою України, відповідно до рекомендацій тристоронньої 

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

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

буде офіційно оприлюднений. 

Практична цінність наукового дослідження полягає у розробці конкретних 

пропозицій щодо покращення соціально-економічних показників гідної праці. 

Очікуваний соціально-економічний ефект від впровадження результатів 

дослідження. Розроблені науково обґрунтовані пропозиції щодо покращення соціально-

економічних показників гідної праці дозволять підвищити ефективність прийняття рішень у 

сфері соціально-трудових відносин. 

 

3. Стислий виклад суті роботи: 

В процесі виконання роботи було:  

здійснено аналіз та оцінку правових індикаторів для тематичних сфер та 

статистичних даних щодо забезпечення гідної праці в Україні за елементами вимірювання, 

визначеними методологією МОП, а також розроблено пропозиції щодо покращення 

соціально-економічних показників гідної праці;  

актуалізовано правові індикатори відповідно до останніх змін у законодавстві, 

введено додаткові показники до статистичних таблиць за тематичними сферами; розроблено 

пропозиції щодо доповнення додаткових показників, що не охоплюються Держстатом 

України і запропоновано комплексний підхід до вирішення питань щодо підвищення рівня 

гідної праці в Україні; 

досліджено стан та здійснено статистичний аналіз за тематичними сферами, 

визначеними МОП щодо вимірювання рівня гідної праці; 

розроблено пропозиції щодо покращення соціально-економічних показників гідної 

праці.  

 

4. В процесі дослідження визначено: 

 необхідність актуалізації документу „Профіль гідної праці в 

Україні”відповідно до змін та доповнень в законодавчій базі за 2010 – 2012 роки та сучасних 

викликів щодо подальшого розвитку гідної праці в Україні;  

 невирішеність проблеми за деякими параметрами, не зважаючи на постійне 

приведення трудового законодавства до вимог МОП. Зокрема, статистична оцінка елементів 

гідної праці в Україні проводиться за скороченим переліком показників порівняно до вимог 

МОП, тобто, існує багато проблем в сфері гідної праці, які вимагають свого вирішення і в 

законодавчій, і в аналітичній площинах; 

 необхідність актуалізації правових індикаторів відповідно до останніх змін у 

законодавстві, введення додаткових показників до статистичних таблиць за тематичними 

сферами,  доповнення профілю додатковими показниками, що не охоплюються Держстатом 

України та необхідність комплексного підходу у підвищенні рівня гідної праці в Україні, 

конкретизації показників за кожною з тематичних сфер гідної праці, визначених МОП. 

 

5. Запропоновано 

Пропозиції щодо удосконалення вітчизняного законодавства у сфері гідної праці. 
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Удосконалення умов оплати праці працівників бюджетної сфери  

за видами економічної діяльності 

(шифр 6) 

1. Мета, об’єкт, предмет та термін проведення дослідження 

Метою дослідження є підготовка пропозицій щодо удосконалення умов оплати 

праці працівників бюджетної сфери за видами економічної діяльності та опрацювання 

Типового положення щодо преміювання працівників установ, закладів та організацій 

окремих галузей бюджетної сфери з урахуванням критеріїв оцінки ефективності діяльності 

працівників за результатами їх роботи. 

Об’єктом дослідження є законодавча та нормативно-правова база (закони України, 

постанови Кабінету Міністрів України, накази центральних органів виконавчої влади щодо 

оплати праці працівників) у сфері оплати праці працівників бюджетної сфери. 

Предметом дослідження є умови оплати праці працівників бюджетної сфери, 

тарифні коефіцієнти Єдиної тарифної сітки, критерії оцінки ефективності діяльності 

працівників за результатами їх роботи. 

Термін проведення дослідження – січень-грудень 2013 року. 

 

2. Наукова новизна та практична цінність роботи: 

-  систематизовано умови оплати праці, затверджених наказами центральних органів 

виконавчої влади, та встановлення тарифних розрядів за посадами (професіями), які 

розраховані відповідно до підготовленого Інститутом проекту Методики віднесення посад 

працівників бюджетної сфери до певних розрядів Єдиної тарифної сітки розрядів і 

коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей 

бюджетної сфери, включені до відповідного проекту постанови Кабінету Міністрів України. 

Прийняття Урядом даної постанови очікується у грудні 2013 року, набрання чинності –  з 1 

січня 2015 року; 

- підготовлено проект наказу Мінсоцполітики „Про затвердження Типового 

положення про преміювання працівників установ, закладів та організацій окремих галузей 

бюджетної сфери з урахуванням критеріїв оцінки ефективності діяльності працівників за 

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

прийняття постанови Кабінету Міністрів України стосовно нових умов оплати праці 

працівників бюджетної сфери. 

Очікуваний соціально-економічний ефект. Впровадження розроблених пропозицій 

щодо удосконалення умов оплати праці працівників бюджетної сфери за видами економічної 

діяльності та порядку преміювання працівників установ окремих галузей бюджетної сфери з 

урахуванням критеріїв ефективності діяльності за результатами їх роботи сприятиме 

підвищенню ефективності системи оплати праці в Україні в соціально значущих галузях. 

  

3. Стислий виклад суті роботи 

В процесі виконання роботи було: 

- удосконалено схему тарифних розрядів з оплати праці працівників бюджетної 

сфери за окремими видами економічної діяльності на основі Єдиної тарифної сітки;  

- вивчено досвід мотивації працівників бюджетної сфери до підвищення 

ефективності їх діяльності; 

- розроблено Типове положення про преміювання працівників установ, закладів 

та організацій окремих галузей бюджетної сфери з урахуванням критеріїв оцінки 

ефективності діяльності працівників за результатами їх роботи;  

- розроблено пропозиції щодо удосконалення умов оплати праці працівників 

бюджетної сфери. 

 

4. В процесі дослідження визначено: 
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 необхідність вирішення питання модернізації системи оплати праці 

працівників бюджетної сфери. На даний час в Україні простежується тенденція різкого 

відставання рівня заробітної плати працівників бюджетної сфери від рівня заробітної плати 

працівників позабюджетного сектору економіки. Необхідність першочергового розв’язання 

проблеми зниження соціальної напруженості у державі, яка є основним гарантом оплати 

праці працівників бюджетної сфери, зумовлює вжиття своєчасних заходів щодо підвищення 

рівня життя населення, збереження висококваліфікованих спеціалістів у соціальній сфері, в 

тому числі у сфері освіти, охорони здоров’я та інших; 

 доцільність суттєвого удосконалення нормативно-правових актів у сфері 

регулювання заробітної плати працівників бюджетної сфери, які мають містити заходи, 

спрямовані не тільки на покращення матеріального становища працівників, а й підсилення 

стимулюючої ролі заробітної плати. 

Дане дослідження - це частина комплексної роботи, що проводилася протягом 

останніх трьох років на виконання Концепції удосконалення оплати праці працівників 

бюджетної сфери, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 19.01.2011 № 

29-р., зокрема, щодо удосконалення державних гарантій в оплаті праці працівників окремих 

галузей бюджетної сфери та дослідження шляхів подальшого підвищення ефективності 

системи оплати праці працівників бюджетної сфери. Проведення роботи у 2013 р. зумовлене 

необхідністю пошуку шляхів  подальшого удосконалення умов оплати праці працівників 

бюджетної сфери за видами економічної діяльності та підготовки Мінсоцполітики на 

виконання завдання Уряду відповідного проекту постанови Кабінету Міністрів України 

щодо впровадження нових умов оплати праці працівників бюджетної сфери.  

5. Запропоновано: 

 Результати наукового дослідження можуть бути використані Міністерством 

соціальної політики України при підготовці нормативних актів Кабінету Міністрів України, 

проведенні консультацій із соціальними партнерами та центральними органами виконавчої 

влади з питань упорядкування оплати праці працівників окремих галузей бюджетної сфери. 
 

Державна сімейна політика щодо посилення соціального захисту багатодітних  

сімей та малозабезпечених сімей з дітьми 

(Шифр 7) 

1. Мета, об’єкт, предмет та термін проведення дослідження 

Метою роботи є розробка пропозицій щодо вдосконалення державних механізмів 

сімейної політики України в частині соціального захисту багатодітних сімей та 

малозабезпечених сімей з дітьми. 

Об’єктом  дослідження є  державна сімейна політика України. 

Предметом  дослідження є соціальний захист багатодітних сімей та 

малозабезпечених сімей з дітьми, механізми його реалізації, соціально-економічне 

становище даної категорії населення в сучасних умовах трансформації українського 

суспільства. 

Термін проведення дослідження – січень-грудень 2013 року. 

 

2. Наукова новизна та практична цінність роботи: 
 

 обґрунтовано необхідність застосування комплексних підходів до 

вдосконалення механізмів реалізації державної сімейної політики в напрямках посилення 

соціального захисту сімей з дітьми;  

 визначено пріоритетні напрями розвитку державної сімейної політики;  

 розроблено комплексні заходи спрямовані на покращення рівня та якості життя 

сімей з дітьми в Україні. 

Практична цінність виконаної роботи полягає в розробці конкретних пропозицій 

щодо удосконалення чинного законодавства України у сфері сімейної політики в напрямку 
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підвищення рівня соціального захисту багатодітних та малозабезпечених сімей з дітьми, 

посиленні подружньої та батьківської відповідальності за доглядом та вихованням дітей в 

родині, вдосконаленні системи надання державної допомоги при народженні дитини та 

підвищенні ефективності її використання, підвищенні рівня контролю та розширення 

повноважень державних органів, що призначають і здійснюють виплату допомоги при 

народженні дитини. Результати роботи можуть бути використані Міністерством соціальної 

політики, зокрема Департаментом сім’ї та дітей, іншими органами державної влади та 

місцевого самоврядування. 

3. Стислий виклад суті роботи: 

В процесі виконання роботи було: 

 узагальнено зарубіжний досвід державної сімейної політики розвинених країн 

світу; 

 проведено порівняльний аналіз механізмів державного стимулювання 

багатодітності в умовах демографічної кризи в контексті зарубіжного досвіду; 

 проаналізовано  діючу  нормативно-правову  базу  сімейної політики  України; 

 визначено основні соціально-економічні і демографічні фактори впливу на рівень 

та якість життя багатодітних сімей та  малозабезпечених сімей з дітьми; 

 проаналізовано рівень та якість життя  багатодітних сімей та малозабезпечених 

сімей з дітьми; 

 розроблено пропозиції щодо удосконалення державної сімейної політики 

України в напрямку підвищення соціального захисту багатодітних сімей та малозабезпечених 

сімей з дітьми. 

4. В процесі дослідження визначено: 

 сімейну політику та її зміст;  

 тенденції, характер та масштаби соціально-економічних проблем сімей з 

дітьми; пріоритетні напрями реалізації та розвитку державної сімейної політики. 
 

5. Запропоновано: 

 інформаційно-аналітичний матеріал з порівнянням державної сімейної 

політики в розвинених країнах світу та в Україні; 

 узагальнення соціально-економічного та соціально-демографічного становища 

домогосподарств з дітьми;  

 пропозиції органам державної влади та місцевого самоврядування щодо 

посилення соціального захисту багатодітних та малозабезпечених сімей з дітьми. 

Вдосконалення системи державних соціальних стандартів та гарантій 

(шифр 8)  

1. Мета, об’єкт, предмет та термін проведення дослідження 

Об‘єктом дослідження є система державних соціальних стандартів та гарантій. 

Метою роботи є підготовка пропозицій щодо напрямів удосконалення національної 

системи державних соціальних стандартів та соціальних гарантій. 

Предметом дослідження є принципи, фактори та порядок формування, 

встановлення та використання державних соціальних стандартів та гарантій.  

Термін проведення дослідження – січень-грудень 2013 року. 

2. Наукова новизна та практична цінність роботи: 

 визначено структуру, а також складові діючої системи соціальних 

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

стандарти, державні соціальні нормативи у сферах їх застосування, державні соціальні  

гарантії); 

 підготовлено пропозиції щодо удосконалення механізмів визначення, 

встановлення та застосування прожиткового мінімуму шляхом зміни методології та 

методики визначення прожиткового мінімуму, перегляду напрямів його застосування, 



 12 

принципів формування наборів продуктів харчування, непродовольчих товарів і послуг та 

їх актуалізації, порядку встановлення та затвердження прожиткового мінімуму;  

 розроблено пропозиції щодо удосконалення діючої системи соціальних 

стандартів, гарантій та нормативів на короткострокову, середньострокову та 

довгострокову перспективу, що передбачають впровадження якісно нових 

методологічних підходів до визначення та застосування її складових: приведення понять 

та термінів державних соціальних стандартів, нормативів системи у відповідність до їх 

сутності; введення різних видів споживчих бюджетів та визначення їх функцій 

(використання разом з прожитковим мінімумом державних соціальних стандартів, що 

враховують відтворювальний рівень споживання та потреби населення); запровадження 

нормативів, порядку та умов їх надання в усіх сферах їх застосування (у галузях освіти, 

охорони здоров’я, соціальної сфери, культури, житлово-комунального, транспортного 

обслуговування, зв’язку тощо), що стануть основою для розрахунку видатків при 

формуванні бюджетів всіх рівнів; 

 запропоновано зміни до Закону України „Про прожитковий мінімум” та 

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

спрямовані на забезпечення гідного рівня життя населення та на відповідність 

європейським та міжнародним вимогам. 

Галузь впровадження. Результати дослідження можуть бути використані 

Міністерством соціальної політики, іншими центральними та місцевими органами 

виконавчої влади для аналізу рівня і якості життя населення, формування активної 

соціальної політики, оцінки реалізації соціальних програм на середньо та довгострокову 

перспективу, а також для підготовки проекту закону щодо внесення змін до діючих 

нормативно-правових актів з метою удосконалення системи державних соціальних 

стандартів та гарантій. 

Очікуваний соціально-економічний ефект. Пропозиції, які обґрунтовані даним 

дослідженням, дозволять впровадити якісно нові підходи до формування, встановлення і 

застосування соціальних стандартів більш високої якості наряду із прожитковим 

мінімумом. Це сприятиме реалізації ефективної політики доходів населення, спрямованої 

на вирішення питань щодо підвищення реальних доходів і купівельної спроможності 

населення, активному впливу на соціальний захист населення та регулюванню і 

оцінюванню рівня добробуту населення, приведенню українського законодавства у 

відповідність до міжнародних вимог. 

3. Стислий виклад суті роботи: 

В процесі виконання роботи було: 

 розглянуто та узагальнено положення економічної теорії, як класичної так і 

сучасної, стосовно формування та застосування соціальних стандартів та гарантій; 

 здійснено аналіз стану формування та функціонування системи соціальних 

стандартів та гарантій; 

 узагальнено проблеми щодо визначення, формування та застосування 

державних соціальних стандартів і гарантій; 

 визначено основні напрями на короткострокову, середньострокову та 

довгострокову перспективу щодо впровадження якісно нових підходів та удосконалення 

механізмів формування, встановлення і застосування соціальних стандартів та гарантій.  

4. В процесі дослідження визначено: 

 необхідність удосконалення розрахунку прожиткового мінімуму;  

 оцінено вплив державних соціальних стандартів і гарантій на формування 

доходів населення; 

 необхідність переходу до застосування соціальних стандартів більш 

високого ґатунку. 

5. Запропоновано: 
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 пропозиції стосовно внесення змін до Закону України „Про прожитковий 

мінімум”, Закону України „Про державні соціальні стандарти та державні соціальні 

гарантії”. 

Дослідження  пенсійного забезпечення громадян та фінансового стану  

Пенсійного фонду України на другому і третьому етапах реалізації  

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

конкурентоспроможна економіка, ефективна держава  

(Шифр 9) 

1. Мета, об’єкт, предмет та термін проведення дослідження 

Метою дослідження є напрацювання пропозицій щодо подальших змін у сфері 

пенсійного законодавства.  

Об’єктом дослідження є система державного пенсійного страхування України, 

комплекс вимог, припущень та нормативних параметрів, що визначають функціонування 

системи пенсійного страхування за умов її реформування.  

Предметом дослідження є  методичні та методологічні підходи щодо пенсійного 

забезпечення в Україні та  за рубежем. 

Термін проведення дослідження – січень-грудень 2013 року. 

 
2. Наукова новизна та практична цінність роботи 

 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 оновлені алгоритми та програмне забезпечення для дослідження 

впливу законодавчих змін, передбачених  другим і третім етапами Програми економічних 

реформ; 

 запропоновано алгоритми нарахування і актуалізації пенсій з врахуванням 

набутих пенсійних прав, страхових надходжень до солідарної пенсійної системи та 

зобов’язань держави щодо соціального захисту громадян;  

 здійснено прогнозні розрахунки  розмірів пенсійних виплат і фінансового стану 

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

пенсійного законодавства та перспективних змін у цій сфері. 

Практична цінність роботи полягає в тому, що виконані актуарні розрахунки 

дають можливість оцінити вплив перспективних законодавчих змін у сфері пенсійного 

законодавства, передбачених другим і третім етапами Програми економічних реформ, на 

рівень соціального захисту осіб пенсійного віку та фінансову стабільність пенсійної системи 

на середньо- та довгострокову перспективу. Результати розрахунків та напрацьовані 

пропозиції можуть бути використані при внесенні змін до законодавчих та нормативних 

актів з питань пенсійного реформування. 

3. Стислий виклад суті роботи: 

В процесі дослідження було: 

 здійснено актуалізовану оцінку рівня соціального захисту пенсіонерів в Україні 

та фінансового стану страхової пенсійної системи; 

 здійснено обробку оновленої  знеособленої статистичної інформації 

персоніфікованої бази даних пенсіонерів, досліджено залежність страхового стажу, 

коефіцієнта заробітку, розміру пенсії від статі та категорії отримувачів пенсій; 

 визначено проблеми, вирішення яких вимагає законодавчих змін; 

 досліджено вплив змін у сфері зайнятості та оплати праці, оподаткування тощо 

на обсяги надходжень до страхового пенсійного фонду;  

 уточнено методи та алгоритми визначення основних показників солідарної та 

накопичувальної пенсійних систем, здійснено аналіз чинних алгоритмів і напрацьовано 

удосконалені алгоритми призначення й індексації пенсій; 



 14 

 з використанням актуарних розрахунків досліджено вплив перспективних 

законодавчих змін на розміри пенсій із солідарної та накопичувальної пенсійних систем та 

фінансовий стан солідарної пенсійної системи; 

 напрацьовано прогнозно-аналітичні матеріали за результатами актуарних 

розрахунків розмірів пенсійних виплат та фінансового стану страхової пенсійної системи за 

умов: 

- удосконалення порядку призначення й індексації пенсій;  

-  звільнення солідарної пенсійної системи від не властивих для неї не 

страхових видатків; 

-  запровадження накопичувальної системи загальнообов’язкового державного 

пенсійного страхування. 

За результатами проведених досліджень сформульовано висновки та напрацьовано 

пропозиції щодо подальших змін у сфері пенсійного законодавства. 

4.   В процесі дослідження за варіантами розрахунків визначено: 

 розміри пенсійних виплат з солідарної системи на середньо- та довгострокову 

перспективу за чинних законодавчих норм; 

 розміри пенсійних виплат з солідарної системи та розміри довічних пенсій з 

накопичувальної системи за умови щорічного перерахуннку пенсій із зростанням заробітної 

плати, з  якої нараховано (перераховано) пенсію, на коефіцієнт, що відповідає темпу 

зростання усередненої заробітної плати за три останні роки, з якої сплачено страхові внески, 

у попередньому році;  

 розміри пенсійних виплат з солідарної системи та розміри довічних пенсій з 

накопичувальної системи за умови нарахування (перерахунок) пенсій з врахуванням набутих 

пенсійних прав, страхових надходжень до солідарної пенсійної системи та зобов’язань 

держави щодо соціального захисту громадян; 

 обсяги страхових надходжень та видатків пенсійної системи впродовж 

довгострокового періоду за різними варіантами розрахунків; 

 баланс страхового пенсійного фонду на середньо- та довгострокову 

перспективу. 

5.  Запропоновано: 

 оновлені алгоритми розрахунку та перерахунку розмірів пенсій; 

 алгоритми розрахунків чисельності платників внесків, чисельності пенсіонерів 

за умови законодавчих змін; 

 шляхи забезпечення належного рівня соціального захисту пенсіонерів усіх 

категорій та фінансової стабільності солідарної пенсійної системи в умовах демографічної 

ситуації в Україні, що характеризується старінням населення. 
Визначення соціально та економічно обґрунтованих параметрів 

 обов’язкових корпоративних пенсійних схем для фінансування  

дострокових і спеціальних пенсій для особливих категорій професій,  

пов’язаних з ризиком для життя 

(Шифр 10) 

1. Мета, об’єкт, предмет та термін проведення дослідження  
 

Метою роботи є здійснення актуалізованих актуарних досліджень соціально та 

економічно обґрунтованих параметрів обов'язкових корпоративних пенсійних схем (ОКПС) 

для фінансування дострокових і «спеціальних» пенсій для особливих категорій професій, 

пов’язаних з ризиком для життя. 

Об’єктом дослідження є система 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 система «спеціальних» пенсійних доплат. 
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Предметом дослідження є соціально та економічно обґрунтовані параметри 

обов'язкових корпоративних пенсійних схем для фінансування дострокових пенсій та 

«спеціальних» доплат для особливих категорій професій, пов’язаних з ризиком для життя. 

Термін проведення дослідження – січень-грудень 2013 року. 

2. Наукова новизна та практична цінність роботи: 
 

 запропоновано шляхи вирішення ряду проблем щодо запровадження системи 

ОКПС в Україні в умовах сучасної соціально-економічної ситуації, зокрема: 

 надано ряд пропозицій щодо можливостей використання окремих аспектів 

міжнародного досвіду у процесі запровадження системи обов’язкових корпоративних 

пенсійних схем (ОКПС) в Україні; 

 надано пропозиції щодо встановлення соціально та економічно обґрунтованих 

параметрів ОКПС з врахуванням результатів досліджень сучасного стану системи 

дострокових пенсійних виплат окремим категоріям застрахованих осіб, які зайняті на 

роботах з особливими умовами праці та системи «спеціальних» пенсійних доплат, а також 

спираючись на результати актуалізованих актуарних досліджень,. 

Практична цінність представленої роботи полягає у тому, що викладені матеріали 

можуть бути використані при внесенні змін до законодавства у сфері пенсійного страхування 

з метою запровадження обов’язкових корпоративних пенсійних схем для фінансування 

дострокових пенсій та «спеціальних» пенсійних доплат для особливих категорій професій, 

пов’язаних з ризиком для життя. 

3. Стислий виклад суті роботи 

В процесі виконання роботи було: 

 проведено дослідження сучасного стану системи дострокових пенсійних 

виплат окремим категоріям застрахованих осіб, які зайняті на роботах з особливими умовами 

праці, а також системи «спеціальних» пенсійних доплат. Надано оцінку можливостей 

використання міжнародного досвіду у процесі запровадження системи ОКПС в Україні. 

  напрацьовано загальні підходи до визначення соціально та економічно 

обґрунтованих параметрів системи ОКПС в Україні. 

  здійснено актуалізовані актуарні дослідження, зокрема, у частині: 

- визначення розрахункових розмірів професійних пенсійних внесків на користь 

потенційних учасників ОКПС за варіантами, орієнтовно на необхідність забезпечення 

отримання останніми професійних пенсійних виплат на рівні абсолютних та відносних 

показників професійного пенсійного забезпечення за місцем роботи; 

- можливого рівня соціального захисту потенційних учасників ОКПС за 

варіантами; 

- очікуваних рівнів професійних пенсійних виплат, виходячи зі збільшеного по 

відношенню до мінімального професійного пенсійного стажу. 

  надано пропозиції щодо встановлення соціально та економічно обґрунтованих 

параметрів ОКПС в умовах сучасності. 

В процесі виконання робіт за тематикою додатково досліджено пенсійні системи 

Латвійської Республіки та Болгарії. 

4. В процесі дослідження визначено: 
 

 обсяг існуючого фінансового навантаження на Пенсійний фонд України (ПФУ) 

сплатою дострокових пенсійних виплат за віком на пільгових умовах та за вислугу років 

наявним пенсіонерам, які були зайняті на роботах із особливими умовами праці. Обсяг 

коштів, необхідних для фінансування «спеціальних» доплат наявним пенсіонерам;  

 розміри професійних пенсійних внесків за умови встановлення професійних 

пенсійних виплат на рівні одного прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб та на 

рівні визначеного коефіцієнту заміщення заробітної плати в особливих умовах (перша – 

четверта категорії професійних пенсійних схем); 
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 розміри професійних пенсійних внесків на користь потенційних учасників 

обов'язкової корпоративної пенсійної схеми п’ятої категорії; 

 очікувані рівні професійних пенсійних виплат, виходячи зі збільшеного по 

відношенню до мінімально можливого професійного пенсійного стажу. 

5. Запропоновано: 

 методологічні підходи до встановлення соціально та економічно обґрунтованих 

параметрів обов'язкових корпоративних пенсійних схем для фінансування дострокових і 

«спеціальних» пенсій для особливих категорій професій, пов’язаних з ризиком для життя; 

 пропозиції щодо подальшого удосконалення існуючої системи 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 

системи «спеціальних» пенсійних доплат. 

Дослідження шляхів підвищення ефективності адміністративних видатків  

фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування 

(Шифр 11) 

1. Мета, об’єкт, предмет та термін проведення дослідження 

Метою роботи є розробка пропозицій щодо підвищення ефективності 

адміністративних видатків фондів загальнообов’язкового державного соціального 

страхування. 

Об’єктом дослідження є система загальнообов’язкового державного соціального 

страхування України, законодавчі та нормативні матеріали.   

Предметом дослідження є діюча система планування та ефективність використання 

коштів, що спрямовуються фондами загальнообов’язкового державного соціального 

страхування на здійснення управлінських функцій. 

Термін проведення дослідження – січень-грудень 2013 року. 

2. Наукова новизна та практична цінність роботи 

 запропоновано підхід до визначення шляхів підвищення ефективності 

адміністративних видатків, що передбачає не тільки зміни в плануванні та використанні 

адміністративних видатків, а й удосконалення адміністрування страхових виплат та 

уникнення дублювання однотипних виплат у фондах соціального страхування;  

 розроблено пропозиції для уніфікації системи оплати праці у фондах 

соціального страхування з ув’язкою схем посадових окладів та розмірів встановлюваних 

надбавок і доплат із законодавчо встановленою мінімальною заробітної платою; 

 опрацьовувано системи показників ефективності адміністративних видатків та 

розраховані їх величини, на базі яких визначено цілі та розроблено заходи, що спричинять 

зміну з тенденції від зростання адмінвидатків до їх уповільнення та зниження.  

Практична цінність роботи полягає у тому, що: 

 пропозиції до законодавчих актів України з питань загальнообов’язкового 

державного соціального страхування будуть сприяти удосконаленню адміністрування 

страхових виплат та усунення здійснення однотипних виплат у фондах соціального 

страхування. Прийняття їх дозволить не тільки підвищити ефективність адмінвидатків, а й 

дозволить зменшити кількість перевірок роботодавців з питань правильності використання 

страхових коштів, а також пропозиції по удосконаленню нормативних актів фондів з питань 

оплати та стимулювання праці, що дозволить уніфікувати у них схеми посадових окладів та 

кількість та розміри надбавок та доплат. 
3. Стислий виклад суті роботи 

В процесі виконання роботи було: 

 проведено порівняльний аналіз діючих нормативно-правових актів у сфері 

загальнообов’язкового державного соціального страхування в Україні; 

 запропоновано шляхи підвищення ефективності адміністративних видатків 

фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, а також  удосконалення 

управління фондами. 
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4. В процесі дослідження визначено: 

 проаналізовано чинні законодавчі та нормативні акти фондів 

загальнообов’язкового державного соціального страхування з питань планування та 

здійснення адміністративних видатків; 

 проведено огляд системи управління загальнообов’язковим державним 

соціальним страхуванням; 

 досліджено:  

- міжнародний досвід щодо управління системою соціального страхування; 

- досліджено структуру та динаміку змін адміністративних видатків фондів 

загальнообов’язкового державного соціального страхування від нещасних випадків на 

виробництві та професійних захворювань,  на випадок безробіття, з тимчасової втрати 

працездатності; 

- досліджено виконання дохідної та видаткової частин бюджетів фондів 

загальнообов’язкового державного соціального страхування; 

 виконано порівняння основних положень нормативних документів про оплату 

праці та щодо планування адмінвидатків фондів загальнообов'язкового державного 

соціального страхування; 

 виконано аналіз якості планування та ефективності адміністративних витрат; 

 порівняно динаміку фінансування основних статей адмінвидатків фондів 

соціального страхування; 

 проаналізовано структуру адміністративних витрат фондів як у порівнянні між 

самими фондами, так і з аналогічними видатками органів державного управління; 

 виконано осучаснення оптимальної питомої ваги видатків на організацію 

роботи фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування  в їх доходах; 

 розроблено пропозиції змін до базових законів із загальнообов’язкового 

державного соціального страхування; 

 здійснено порівняння структури видатків на оплату праці за посадами у розрізі 

фондів соціального страхування;  

 досліджено можливості концентрації виконання однакових функцій в одному з 

фондів;  

 розраховано узагальнені страхові тарифи, середньозважені за номінальними 

величинами та їх частками у фонді оплати праці, до та після введення єдиного соціального 

внеску. 

 здійснено прогнозний розрахунок адміністративних видатків фондів 

загальнообов'язкового державного соціального страхування до 2015 року та у відповідності з 

ними розраховано три варіанти об’ємів адміністративних видатків по кожному з фондів 

загальнообов’язкового державного соціального страхування; 

 розроблено орієнтовні схеми посадових окладів працівників фондів з 

урахуванням норм Закону України «Про державну службу», який передбачено ввести в дію у 

2014 році. 

5. Запропоновано: 

 пропозиції до законодавчих актів України з питань загальнообов’язкового 

державного соціального страхування щодо удосконалення адміністрування страхових 

виплат; 

 удосконалення системи планування та використання коштів, направлених на 

адміністративно-управлінські витрати; 

 реформування системи управління загальнообов’язковим державним 

соціальним страхуванням; 

 вивільнення системи загальнообов’язкового державного соціального 

страхування від нестрахових витрат. 
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Моніторинг Програми житлових субсидій 

(Шифр 12) 

1. Мета, об’єкт, предмет та термін проведення дослідження 

Метою роботи є визначення основних параметрів розвитку Програми житлових 

субсидій. 

Об'єктом  дослідження є Програма житлових субсидій, зокрема, основні показники 

Програми, соціально-економічні характеристики сімей-одержувачів житлових субсидій. 

Предметом дослідження – є механізм призначення та надання житлових субсидій  

Термін виконання роботи:  січень– грудень 2013 року.     

2. Наукова новизна та практична цінність роботи: 

 здійснено прогнозні розрахунки потреби у бюджетних коштах на надання 

субсидій для відшкодування витрат населенню з оплати житлово-комунальних послуг на 

2014 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 бюджетних коштах на надання 

готівкових субсидій для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового 

палива на 2014 рік з урахуванням проектних граничних показників вартості твердого палива 

та скрапленого газу; 

 надано пропозиції щодо удосконалення механізму призначення житлових 

субсидій. 

Практична цінність полягає у тому, що виконані прогнозні розрахунки дають 

можливість обґрунтувати обсяги бюджетних видатків на надання обох видів субсидій у 

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

Очікуваний соціально–економічний ефект від впровадження результатів 

дослідження полягає у підвищенні дієвості Програми житлових субсидій за рахунок більш 

ефективного використання бюджетних коштів передбачених на ці цілі. 
3. Стислий виклад суті роботи: 

здійснено аналіз:  

 впливу змін діючого законодавства на розвиток основних показників Програми 

житлових субсидій; 

 участі окремих категорій сімей-отримувачів житлових субсидій в Програмі; 

 соціально-демографічного складу сімей-отримувачів субсидій з оплати 

житлово-комунальних послуг та сімей-отримувачів субсидій на скраплений газ та тверде 

паливо; 

 соціально-економічних характеристик сімей-отримувачів субсидій на житлово-

комунальні послуги та сімей-отримувачів субсидій на скраплений газ та тверде паливо; 

 доходів сімей-отримувачів обох видів субсидій, їх розподілу за рівнем доходу 

на одного члена сім'ї та кількістю осіб у сім'ї, коефіцієнтом утриманства;  

 ефективності Програми житлових субсидій по найбільш типових групах сімей-

отримувачів житлових субсидій (сім'ї, які складаються тільки з непрацездатних; сім'ї з 

непрацюючими працездатними; сім'ї, у яких всі особи працездатного віку працюють або 

вчаться; сім'ї з дітьми). 

Крім того, в межах даного дослідження здійснено прогнозні розрахунки потреби у 

бюджетних коштах на надання субсидій для відшкодування витрат населення з оплати 

житлово-комунальних послуг та субсидій на придбання  твердого палива та скрапленого газу  

у 2014 році (за різних варіантів підвищення цін та тарифів на природний газ для населення, 

послуги теплопостачання, електроенергію тощо). 

4. В процесі дослідження визначено: 

 тенденції розвитку та характер змін, що відбуваються у кількості та структурі 

(соціальній, демографічній) учасників Програми житлових субсидій;  

 зміни у рівні, структурі та джерелах формування доходів сімей-одержувачів 

субсидій з оплати житлово-комунальних послуг та сімей-одержувачів субсидій на паливо; 
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 зміни соціально-економічних характеристик сімей-отримувачів  субсидій з 

оплати житлово-комунальних послуг та сімей-отримувачів субсидій на паливо; 

 вплив змін у діючому законодавстві з питань надання житлових субсидій на 

ефективність Програми по найбільш типових групах сімей-отримувачів; 

 вплив субсидій на зменшення рівня бідності та рівня злиденності  серед різних 

категорій сімей-отримувачів обох видів субсидій (сім'ї з дітьми: з однією дитиною, з двома 

дітьми, з трьома і більше дітьми, з дітьми до трьох років, сім'ї, де все дорослі працюють та 

сім'ї, де є працюючі та непрацюючі дорослі; сім'ї без дітей: всі працездатного віку, всі 

пенсійного віку, всі старше 75 років, де є хоча б один безробітний). 

5. Запропоновано: 

 зміни до пункту 1 Постанови Кабінету Міністрів України від 27 липня 1998 р. 

№1156 (щодо диференціації відсотку обов'язкового платежу залежно від рівня сукупного 

доходу на одного члена сім'ї ); 

 зміни до пункту 12 „Положення про порядок призначення та надання 

населенню субсидій для відшкодуваня витрат на оплату житлово-комунальних послуг, 

придбання скрапленого газу, твердого та пічного побутового (рідкого) палива”, 

затвердженого Постановою КМУ від 22.09.1997 р. №1050 (щодо  врахування у сукупному 

доході сім'ї доходу працездатного члена сім'ї, який перебуває у трудових відносинах з 

підприємством, установою, або займається індивідуальною трудовою діяльністю, на рівні не 

менше ніж 25 відсотків прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб); 

 обсяги потреби у бюджетних коштах на надання субсидій для відшкодування 

витрат населення з оплати житлово-комунальних послуг та субсидій на придбання  твердого 

палива та скрапленого газу  у 2014 році (за різних варіантів підвищення цін та тарифів на 

природний газ для населення, послуги теплопостачання, електроенергію тощо). 

Розробка пропозицій до проекту Державного бюджету України щодо потреби у 

бюджетних коштах на надання у 2014 р. державної допомоги сім'ям з дітьми, державної 

соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, тимчасової допомоги на дітей, батьки 

яких ухиляються від сплати аліментів, допомоги особам, які проживають разом з 

інвалідами І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу  

(Шифр 13) 

1. Мета, об’єкт, предмет та термін проведення дослідження  
Метою роботи є підвищення обґрунтованості обсягу витрат, що будуть затверджені 

в Державному бюджеті України на 2014 р. на надання державної соціальної 

малозабезпеченим сім’ям, державної допомоги сім’ям з дітьми, тимчасової допомоги на 

дітей, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, допомоги особам, які проживають разом 

з інвалідами І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, на догляд за ними. 

Об'єктом дослідження є система державної підтримки найбільш уразливих верств 

населення, зокрема, державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям, державна 

допомога сім’ям з дітьми, тимчасова допомога на дітей, батьки яких ухиляються від сплати 

аліментів, допомога особам, які проживають разом з інвалідами І чи ІІ групи внаслідок 

психічного розладу. 

Предметом дослідження є механізм надання зазначених видів державної  

допомоги. 

Термін виконання роботи:  –  січень- грудень 2013 року. 

2. Наукова новизна та практична цінність роботи: 

здійсненні 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. 
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Практична цінність наукового дослідження полягає у тому, що виконані 

прогнозні розрахунки дають можливість обґрунтувати обсяги бюджетних видатків на 

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

України на 2014 рік”. 

Очікуваний соціально-економічний ефект від впровадження результатів 

дослідження полягає у сприянні підвищенню ефективності системи державної соціальної 

підтримки вразливих верств населення за рахунок більш адресного використання бюджетних 

коштів, передбачених на ці цілі.  
3. Стислий виклад суті роботи: 

В процесі виконання роботи було: 

 проаналізовано вплив змін, що відбулися протягом 2012–2013 рр. у 

законодавстві України з питань надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим 

сім'ям, державної допомоги сім'ям з дітьми,  тимчасової допомоги на дітей та допомоги 

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

ефективність цієї допомоги та перспективи  розвитку; 

 проаналізовано стан надання різних видів державної допомоги у 2012-2013 рр. 

та здійснено оцінку ефективності відповідних бюджетних програм; 

 удосконалено методичні підходи щодо визначення потреби у  коштах на 

надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, державної допомоги 

сім’ям з дітьми; 

 опрацьовано методичні підходи щодо визначення потреби у коштах на надання 

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

розладу, на догляд за ними; 

 опрацьовано пропозиції до проекту Державного бюджету України щодо 

потреби у коштах на надання у 2014 р. всіх видів державної допомоги сім’ям з дітьми, 

державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, тимчасової допомоги на дітей, 

батьки яких ухиляються від сплати аліментів, та допомоги особам, які проживають разом з 

інвалідами І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу.  
4. В процесі дослідження визначено: 

 тенденції розвитку системи державної підтримки найбільш вразливих верств 

населення в Україні; 

 ефективність бюджетних програм з надання державної соціальної допомоги 

малозабезпеченим сім’ям, державної допомоги сім’ям з дітьми, тимчасової допомоги дітям, 

батьки яких ухиляються від сплати аліментів, допомоги особам, які проживають разом з 

інвалідами І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, на догляд за ними; 

 методичні підходи щодо визначення потреби у коштах на надання  допомоги 

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

догляд за ними. 
5. Запропоновано: 

розрахунки обсягів потреби у коштах на 2014 р. до проекту Державного бюджету 

України на надання державної допомоги сім’ям з дітьми, державної соціальної допомоги 

малозабезпеченим сім’ям, 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, на догляд за ними з урахуванням зміни умов надання окремих видів 

допомоги та різних варіантів щодо рівнів державних соціальних гарантій, виходячи з яких 

надається  допомога, запропоновано до проекту Державного бюджету України. 

Регламентація зайнятості та доходів сільського населення, зайнятого  

у неформальному секторі сільської економіки 

(шифр 14) 

1. Мета, об’єкт, предмет та термін проведення дослідження: 
Метою дослідження є розробка пропозицій щодо регламентації зайнятості та 

доходів сільського населення, зайнятого в неформальному секторі сільської економіки. 
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Предметом дослідження є теоретичні, методичні та практичні питання 

регламентації діяльності та доходів сільського населення, зайнятого в неформальному 

секторі економіки.  

Об’єктом дослідження є діяльність законодавчих та виконавчих органів влади усіх 

рівнів щодо регламентації зайнятості та доходів населення, зайнятого у неформальному 

сільської економіки. 

Термін виконання роботи:  –  січень-грудень 2013 року. 

2. Наукова новизна та практична цінність роботи: 

- розроблено: 

пропозиції щодо класифікації, упорядкування юридичного статусу та легалізації 

діяльності дрібнотоварних селянських господарств; 

пропозиції щодо регламентації зайнятості та доходів сільського населення, яке 

працює у неформальному секторі сільської економіки. 

Практичне значення роботи полягає в тому, що підготовлені пропозиції 

допоможуть державним і регіональним органам влади, органам місцевого самоврядування 

вжити практичних заходів щодо регламентації зайнятості та доходів сільського населення, 

зайнятого в неформальному секторі сільської економіки. 

Результати дослідження будуть використані Міністерством соціальної політики 

України при удосконаленні державної політики зайнятості та соціального захисту сільського 

населення, внесенні відповідних змін і доповнень до чинного законодавства України.  

Крім того, підготовлені пропозиції будуть використані Міністерством соціальної 

політики України та органами влади на місцях при виконанні Програми сприяння зайнятості 

населення та стимулювання створення нових робочих місць на період до 2017 року, а також 

Державної цільової соціальної програми подолання та запобігання бідності на період до 2015 

року. 

Очікуваний соціально-економічний ефект. Отримані результати дослідження 

допоможуть Міністерству соціальної політики України при вдосконалені державної політики 

зайнятості та соціального захисту населення. 
3. Стислий виклад суті роботи: 

 окреслено концептуальні засади щодо основних напрямів регламентації 

зайнятості та доходів населення, зайнятого у неформальному секторі сільської економіки. 

Зокрема, вказано на необхідність:  

а) у законодавчому порядку розмежувати діяльність одноосібних (сімейних) 

селянських господарств та особистих селянських господарств (ОСГ);  

б) законодавчо врегулювати діяльність одноосібних селянських господарств, а саме: 

ті ОСГ, які нині мають у своєму володінні більше 2 гектарів землі, повинні зареєструватися 

як фермерські господарства та належним чином оформити і вести свою діяльність згідно 

Закону України „Про фермерське господарство”; 

в) запровадити спеціальний моніторинг бідності населення у сільській місцевості. 

Це дозволить вести облік сільських родин, які опинилися у стані  бідності, визначати 

конкретні причини бідності та вживати заходів щодо їх подолання; 
 підготовлено пропозиції щодо регламентації зайнятості та доходів громадян, 

зайнятих у неформальному секторі сільської економіки. Наголошено на необхідності 

законодавчого розмежування діяльності та уточнення юридичного статусу різних за 

величиною селянських господарств: одноосібних (сімейних) господарств та особистих 

селянських господарств (ОСГ). До перших слід віднести ті господарства, які здійснюють 

свою діяльність на земельних ділянках площею більше 2 гектарів та виробляють значну 

частку продукції для реалізації (як товарну). До іншої групи слід віднести усі інші 

господарства населення (ОСГ), які отримали земельні ділянки «для ведення особистого 

селянського господарства» згідно Земельного Кодексу України. Земельні ділянки для 

ведення ОСГ не повинні перевищувати 2 гектари. Тому ОСГ не можуть розглядатися як 

суб’єкти господарювання, а члени цих господарств не повинні відноситись до зайнятих осіб; 
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 підготовлено пропозиції щодо змін і доповнень до чинного законодавства та 

нормативних актів стосовно регламентації діяльності працівників, зайнятих у 

неформальному секторі економіки. Чітке розмежування діяльності різних за величиною 

селянських господарств дасть змогу визначити статус зайнятості та соціального захисту осіб, 

які нині працюють у даному секторі господарювання; 

 підготовлено пропозиції щодо мотивації сільського населення до легальної 

трудової діяльності. Зокрема, для економічної підтримки та стимулювання діяльності 

новостворених фермерських господарств в Україні необхідно запровадити режим 

найбільшого сприяння, а саме: 

а) господарства, які володітимуть землями площею від 2,1 до 10,0 га – повинні бути 

звільненні від сплати прибуткового податку на 3-4 роки; 

б) господарства з площею землі 10,1 га і більше звільнити від сплати податків 

терміном на 2 роки. 

4. В процесі дослідження визначено: 

- визначено: 

основні причини, які призвели до появи неформальної зайнятості у 

сільськогосподарській діяльності; 

частку неформальної зайнятості, яка зосереджена в особистих селянських 

господарствах (ОСГ); 

необхідність законодавчого регламентування зайнятості та доходів сільського 

населення, що працює в неформальному секторі сільської економіки. 

5. Запропоновано: 

концептуальні засади щодо основних напрямів регламентації зайнятості та доходів 

населення, зайнятого у неформальному секторі сільської економіки; 

пропозиції щодо мотивації сільського населення до легальної трудової діяльності, 

регламентації зайнятості і доходів громадян, зайнятих у зазначеному секторі, з урахуванням 

зарубіжного досвіду; 

зміни і доповнення до чинного законодавства та нормативних актів стосовно 

регламентації діяльності працівників, зайнятих у неформальному секторі економіки. 

Науковий супровід завдань Мінсоцполітики з питань реформування системи 

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

рівня життя сільського населення та соціального захисту малозабезпечених сімей 

(шифр 15) 

1. Мета, об’єкт, предмет та термін проведення дослідження: 

Метою дослідження є виконання завдань керівництва Мінсоцполітики України, 

Департаментів праці та зайнятості,  стратегічного планування, сім’ї та дітей, державної 

соціальної допомоги, пенсійного забезпечення та соціального захисту інвалідів, соціального 

страхування та партнерства.  

Об’єктом дослідження є законодавчі і нормативні документи з питань 

реформування соціальної політики.   

Предметом дослідження є реформування системи соціального забезпечення, ринку 

праці та зайнятості населення, оплати праці, доходів, рівня життя сільського населення та 

соціального захисту малозабезпечених сімей.  

Термін проведення дослідження: січень-грудень 2013 року. 

2. Наукова новизна та практична цінність роботи. 

Підготовлено: 

проект Положення Про порядок кваліфікаційної атестації та присвоєння кваліфікації 

за робітничими професіями особам за результатами неформального навчання; 

проект Концепції соціального розвитку України на 2013-2023 роки; 

пропозиції та зауваження до проекту Державної стратегії регіонального розвитку на 

період до 2020 року щодо вдосконалення регіональної соціальної політики; 
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методичні рекомендації щодо оцінювання та аналізу бідності населення у сільській 

місцевості; 

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

України щодо дистанційної праці”. 

Здійснено: 

вдосконалення системи пенсійного забезпечення України: фінансово-економічні 

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

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

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

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

народженні дитини; 

фінансово-економічні розрахунки щодо зменшення навантаження страховими 

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

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

зменшення навантаження на фонд оплати праці)”. 

Практична цінність роботи полягає в тому, що підготовлені пропозиції щодо 

реформування соціальної політики, та зміни і доповнення до законодавчих та нормативних 

документів використані Департаментами при підготовці заходів щодо реформування 

соціальної політики з певних напрямків  

Очікуваний соціально-економічний ефект від впровадження результатів 

дослідження вплине на удосконалення системи соціального забезпечення що безпосередньо 

впливає га рівень життя населення. 

3. Стислий виклад суті роботи 

В процесі виконання роботи було: 

У першому кварталі 2013 року відповідно до оперативних завдань міністерства  

інститутом виконані такі наукові розробки: 
Проект Положення Про порядок кваліфікаційної атестації та присвоєння 

кваліфікації за робітничими професіями особам за результатами неформального навчання. 

Комплексу заходів, спрямованих на забезпечення зростання фонду заробітної плати 

працівників усіх галузей економіки. 

Зауваження до Типової методики розрахунку галузевого стандарту оплати праці. 

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

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

працездатності та витратами, зумовленими похованням”. 

Порядок визначення обсягів створення нових робочих місць під час реалізації 

Державних цільових програм та інфраструктурних проектів. 

Аналітичні матеріали щодо подальшого реформування пенсійної системи. 

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

України щодо продовження реформування пенсійної системи. 

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

інших країнах світу. 

Пропозиції щодо подальшого реформування пенсійної системи. 

Пропозиції щодо вдосконалення законодавства в частині призначення і виплати 

пенсій по інвалідності внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного 

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

випадку на виробництві або професійного захворювання та дослідження стосовно 

удосконалення законодавства в частині призначення і виплат пенсій громадянам України, які 

виїхали на постійне місце проживання за кордон. 

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

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

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

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

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

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

Прогнозні розрахунки кількості одержувачів та потребу у додаткових коштах на 

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

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

з 1.10.2013 р. до 90% ПМ. 

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

державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям з урахуванням збільшення розміру 

прожиткового мінімуму для різних соціально-демографічних груп населення на 5% 

порівняно з 2013 р. 

Прогнозні розрахунки потреби у бюджетних коштах на 2013 рік для надання 

державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям у разі затвердження нових 

підвищених рівнів забезпечення прожиткового мінімуму. 

Розрахунки потреби у бюджетних коштах на надання субсидій для відшкодування 

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

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

послуги. 

Розрахунки потреби у бюджетних коштах на надання субсидій для відшкодування 

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

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

житлово-комунальні послуги. 

Прогнозні розрахунки на 2013 рік щодо чисельності одержувачів та потреби у 

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

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

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

внесення змін до Методики обчислення сукупного доходу сім’ї. 

Прогнозні розрахунки потреби у бюджетних коштах на 2013 рік виконані з 

урахуванням необхідності реалізації проекту Закону України „Про внесення змін до Закону 

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

розміру державної допомоги). 

У другому кварталі 2013 року відповідно до оперативних завдань міністерства  

інститутом виконані такі наукові розробки: 

Статистичні дані щодо рівня бідності в країнах світу в 2008-2012 рр. 

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

Аналітична довідка щодо міжнародного досвіду застосування комплексних підходів 

до скорочення рівня безробіття в умовах світової кризи. 

Аналітична довідка щодо сучасного міжнародного досвіду реалізації соціальної 

антикризової політики. 

Можливості та механізми „капіталізації” людського капіталу в Україні. 

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

Інформаційно-аналітичний матеріал про стан зайнятості населення в Україні. 

Інформаційно-аналітичний матеріал з питань професійного навчання та створення 

робочих місць. 

Аналітичний матеріал щодо факторів впливу на збільшення фонду оплати праці. 

Обґрунтування стратегії розвитку системи створення робочих місць для економічно 

активного населення та розвитку професійної освіти і навчання для забезпечення якості 

робочої сили. 

Стратегія розвитку професійного навчання для осіб з особливими потребами. 

Положення про Порядок кваліфікаційної атестації та присвоєння кваліфікації за 

робітничими професіями особам за результатами неформального навчання. 
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Заява-анкета щодо підтвердження кваліфікації за результатами неформального 

навчання. 

Анкета самоаналізу. 

Самооцінка результатів неформального навчання за професією „Оператор 

комп’ютерного набору”. 

Досвід Естонії щодо застосування ваучерів для підтримання 

конкурентоспроможності осіб на ринку праці. 

Концепція соціального розвитку України на 2013-2023 роки. 

Можливості та механізми „капіталізації” людського  капіталу в Україні. 

Інформаційно-аналітичні матеріали з питань професійного навчання та створення 

робочих місць. 

Аналітична довідка щодо сучасного міжнародного досвіду реалізації соціальної 

антикризової політики. 

Аналітична довідка щодо міжнародного досвіду застосування комплексних підходів 

до зменшення безробіття в умовах світової кризи. 

Пропозиції та зауваження до Державної стратегії регіонального розвитку на період 

до 2020 року. 

Інформація щодо практичного застосування Плану дій Ради Європи, зокрема за 

напрямом діяльності Плану дій Ради Європи № 14 „Дослідження і розробки”. 

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

населення” від 05.07.2012 р. № 5067-ІУ. 

Пропозиції щодо удосконалення методології визначення прожиткового мінімуму. 

Інформаційно-аналітичні матеріали. Прожитковий мінімум: методика визначення та 

напрями використання у якості інструменту державної соціальної політики. 

Вплив доходів населення на розвиток людського капіталу. 

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

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

Фінансово-економічні розрахунки бюджету Пенсійного фонду України на 2013 та 

2014 рр. 

Вдосконалення системи пенсійного забезпечення України: фінансово-економічні 

розрахунки бюджету Пенсійного фонду України на 2013 та 2014 рр. 

Результати розрахунків обсягів коштів на фінансування пенсійних виплат 

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

індивідуальних накопичувальних пенсійних рахунках та розмірів пенсійних виплат, які 

можуть здійснюватись за рахунок цих накопичень, за умови запровадження „Альтернативної 

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

пропозиції стосовно втілення згаданої концепції у проекти законодавчих актів. 

Фінансово-економічні розрахунки впливу реалізації проекту Закону України „Про 

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

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

України у 2014-2017 роках. 

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

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

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

народженні дитини. 

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

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

У третьому кварталі 2013 року відповідно до оперативних завдань міністерства  

інститутом виконані такі наукові розробки: 

Інформаційний матеріал щодо розроблення критеріїв оцінювання та засобів 

вимірювання професійних знань, умінь та навичок за результатами неформального навчання 

(з урахування зарубіжного досвіду). 
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Пропозиції НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики України і  НАН 

України до проекту рішення виїзного засідання  Комітету Верховної Ради України у справах 

пенсіонерів, ветеранів та інвалідів на тему: «Право осіб з інвалідністю на працю: стан 

реалізації та перспективи». 

Пропозиції для методичних рекомендацій щодо організації наставництва на 

виробництві (за результатами обстеження підприємств). 

Інформація до питання „Найбільш актуальні проблеми у сфері зайнятості населення 

та пріоритетні завдання щодо їх розв’язання”. 

Пропозиції щодо проведення міжнародної тристоронньої конференції з питань 

зайнятості „Київські ініціативи з розвитку зайнятості”. 

Пропозиції щодо структури та змісту Основного документа міжнародної 

тристоронньої конференції з питань зайнятості та змісту Концепції проведення міжнародної 

тристоронньої конференції з питань зайнятості. 

Пропозиції стосовно структури і основних положень Національної доповіді щодо 

забезпечення соціальної справедливості за 2013 рік, підготовка якої передбачена 

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

Інформація до питання щодо оцінки позиції Європейського комітету із соціальних 

прав стосовно реалізації Україною пункту 7 статті 2 Європейської соціальної хартії 

(переглянутої). 

Пропозиції до Концепції Державної підтримки та розвитку фізичної культури і 

масового спорту в Україні в контексті соціального захисту дітей. 

Пропозиції щодо вирішення питань соціальної політики, які потребують нагального 

вирішення. 

Пропозиції стосовно реалізації на державному рівні додаткових заходів, 

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

програми подолання та запобігання бідності на період до 2015 р. 

Фінансово-економічні розрахунки щодо зменшення навантаження страховими 

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

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

зменшення навантаження на фонд оплати праці)”. 

Пропозиції до проекту Концепції соціального розвитку України на 2013-2023 роки 

за тематичним розділом «Соціальне страхування». 

Прогнозні розрахунки потреби у додаткових бюджетних коштах на 2013 рік для 

надання державної допомоги малозабезпеченим сім’ям. 

Інформація до Представника Уповноваженого Верховної Ради України з прав 

людини. 

Пропозиції щодо додаткових державних заходів для подолання та запобігання 

бідності сільського населення. 

Найбільш актуальні соціальні проблеми сільського населення. 

Пропозиції щодо законодавчого врегулювання проблем зайнятості та соціального 

захисту працівників особистих селянських господарств (ОСГ). 

Методичні рекомендації щодо оцінювання та аналізу бідності населення у сільській 

місцевості. 

У четвертому кварталі 2013 року відповідно до оперативних завдань 

міністерства  інститутом виконані такі наукові розробки: 

Пропозиції щодо доцільності об’єднання Державної служби зайнятості України з 

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

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

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

внесення змін до деяких законів України щодо дистанційної праці”.  
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Матеріали щодо наслідків для вітчизняного ринку праці в коротко- і 

середньостроковій перспективі у зв’язку із запровадженням поглибленої та всеохоплюючої 

зони вільної торгівлі між Україною та ЄС. 

Пропозиції щодо структури та змісту Основного документа міжнародної 

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

Мінсоцполітики України з підготовки та проведення зазначеної конференції із внесенням до 

нього відповідних змін.  

Пропозиції та зауваження до проекту Галузевої угоди між Міністерством соціальної 

політики України та Профспілками працівників соціальної сфери України і працівників 

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

органом профспілок. 

Фінансово-економічні розрахунки щодо визначення оптимальної дати перерахунку 

страхових внесків до накопичувальної системи загальнообов’язкового  державного 

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

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

конкурентоспроможна економіка, ефективна держава”. 

Пропозиції щодо структури і основних положень Національної доповіді щодо 

забезпечення соціальної справедливості за 2013 рік, підготовка якої передбачена 

„Декларацією соціальної справедливості: гідна праця та соціальний захист. 

Інформаційно-аналітичні матеріали щодо подолання бідності в Україні. 

4. В процесі дослідження 

Підготовлено аналітичні та наукові записки, методологічні матеріали, зміни та 

доповнення до законодавчих і нормативних актів з питань реформування соціальної 

політики 

5. Запропоновано 

Пропозиції щодо змін та доповнень до законодавчих актів та нормативних 

документа з питань реформування системи соціального забезпечення ринку праці та 

зайнятості населення, оплати праці, доходів, рівня життя сільського населення та 

соціального захисту малозабезпечених сімей. 


