
  

Оцінка впливу інноваційно-інвестиційної діяльності на створення робочих місць на 

підприємствах різних галузей економіки в регіонах України 

(Шифр 1) 

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

Метою дослідження є оцінка впливу інноваційно-інвестиційної діяльності щодо 

створення робочих місць на підприємствах різних галузей економіки в регіонах України, в тому 

числі в результаті впровадження державних цільових програм та інфраструктурних проектів.  

Об’єктом дослідження є формування системи робочих місць на ринку праці в умовах 

інноваційно-інвестиційної діяльності.     

Предметом дослідження є складові чинники створення високопродуктивних робочих 

місць з урахуванням інноваційно-інвестиційної діяльності та в результаті впровадження 

державних цільових програм та інфраструктурних проектів. 

Термін проведення дослідження: січень –  грудень 2014 року. 

2. Наукова новизна та практична цінність роботи: 

- здійснено оцінку сучасного стану розвитку системи робочих місць в Україні, 

інноваційно-інвестиційної діяльності в регіонах та галузях економіки України; 

- проаналізовано та використано зарубіжний досвід з питань механізмів впливу 

інноваційно-інвестиційної діяльності на створення робочих місць; 

- надано аналітичну оцінку щодо впливу впровадження державних цільових 

програм та інфраструктурних проектів на створення робочих місць в різних галузях економіки в 

регіонах України та визначені проблеми і шляхи їх усунення; 

- підготовлено рекомендації щодо механізмів впливу інноваційно-інвестиційної 

діяльності на створення робочих місць на підприємствах різних галузей економіки; 

- здійснено прогнозні розрахунки щодо створення робочих місць в регіонах 

України до 2017 р.; 

- підготовлено інформаційну записку щодо розв’язання проблем у сфері 

працевлаштування населення Луганської та Донецької областей та створення для них робочих 

місць. 

Практична цінність роботи полягає у тому, що проведені дослідження дають 

можливість оцінити вплив регіональних змін щодо інноваційно-інвестиційної діяльності на 

підприємствах різних галузей економіки на розвиток системи нових робочих місць; ліквідувати 

міжгалузеві та міжрегіональні диспропорції у розподілі інвестицій; оптимізувати обсяги 

витрачання коштів державного бюджету в процесі реалізації державних цільових програм та 

інфраструктурних проектів. 

Результати досліджень можуть бути використані Мінсоцполітикою України, МОН та 

іншими заінтересованими органами виконавчої влади, підприємствами, установами, 

організаціями. 

Очікуваний соціально-економічний ефект. Впровадження результатів дослідження 

дасть змогу напрацювати заходи щодо: інвестиційної активності в регіонах, як важливого 

фактору розвитку сфери прикладання праці; відтворення на новітній техніко-технологічній базі 

існуючих робочих місць; підвищення можливостей працевлаштування незайнятих осіб на 

ринку праці та забезпечення робочими місцями неконкурентоспроможних громадян. 

3. Стислий виклад суті роботи: 

- здійснено оцінку сучасного стану та існуючих проблем інноваційно-інвестиційної 

діяльності в регіонах та галузях економіки України; 

- проаналізовано зарубіжний досвід з питань впливу інноваційно-інвестиційної 

діяльності на створення робочих місць;  

- проведено анкетне обстеження 184 підприємств з 23 регіонів України з питань 

оцінювання впливу інноваційно-інвестиційної діяльності на створення робочих місць; 

- розроблено рекомендації щодо впливу інноваційно-інвестиційної діяльності на 

створення робочих місць на підприємствах різних галузей економіки в умовах очікуваного 



  

підвищення рівня безробіття через ускладнення економічної ситуації в країні (за результатами 

вибіркових обстежень).    

4. В процесі дослідження визначено: 

- існуючі проблеми в регіонах та на підприємствах різних галузей економіки в 

процесі створення робочих місць в умовах інноваційно-інвестиційної діяльності; 

- ефективність впровадження ДЦП та ІП; 

- стратегію розвитку нових робочих місць в умовах ускладнення економічної 

ситуації в країні. 

5. Запропоновано: 

- механізм впливу інноваційно-інвестиційної діяльності на створення робочих 

місць на підприємствах різних галузей економіки; 

- нові підходи до розробки ДЦП, РП і ІП; 

- прогноз створення робочих місць в умовах інноваційно-інвестиційної діяльності в 

регіонах України на 2015-2017 роки; 

- шляхи розв’язання проблем працевлаштування населення Донецької і Луганської 

областей в умовах ускладнення економічної ситуації. 

Методологічні засади підтвердження результатів неформального навчання  

(Шифр 2) 

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

Метою дослідження є розробка методів і процедур оцінювання та підтвердження 

результатів неформального навчання для визначення ступеня їх відповідності вимогам 

професійного стандарту. 

Об’єктом дослідження є система підтвердження кваліфікацій за результатами 

неформального професійного навчання. 

Предметом дослідження є методи та процедури оцінювання кваліфікацій із 

робітничих професій за результатами неформального навчання.    

Термін проведення дослідження: січень –  грудень 2014 року. 

2. Наукова новизна та практична цінність роботи: 

- визначено концептуальні підходи щодо розвитку системи підтвердження 

кваліфікації за результатами неформального навчання з врахуванням зарубіжного досвіду; 

- здійснено аналіз методів та процедур оцінювання кваліфікації із робітничих 

професій за результатами неформального навчання в Україні за результатами анкетного 

обстеження (394 підприємства різних форм власності та розмірів та 302 навчальні заклади – 

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

мають ліцензію на підготовку за робітничими професіями, усіх регіонів України); 

- розроблено Методичні рекомендації щодо критеріїв оцінювання професійних 

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

анкет самооцінювання за результатами неформального навчання; 

- підготовлено пропозиції щодо удосконалення процесу оцінювання та 

підтвердження кваліфікації з робітничих професій за результатами неформального навчання.  

Практична цінність роботи полягає в тому, що проект Методичних рекомендацій 

щодо критеріїв оцінювання професійних знань, умінь та навичок, переліку засобів вимірювання 

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

навчання передано Мінсоцполітики (Департаменту ринку праці та зайнятості), розміщено на 

сайті Мінсоцполітики 08 липня 2014 року  (http://mlsp.kmu.gov.ua/document/164848/mr.doc). 

Результати дослідження також можуть бути використані Кабінетом Міністрів України, 

Міністерством соціальної політики України, Міністерством освіти і науки України, іншими 

державними органами влади, роботодавцями та надавачами освітніх послуг у практичній 

діяльності. 

Очікуваний соціально-економічний ефект. Впровадження результатів НДР дасть 

змогу: створити підґрунтя для розроблення критеріїв оцінювання професійних знань, умінь та 

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

http://mlsp.kmu.gov.ua/document/164848/mr.doc


  

самооцінювання за результатами неформального навчання; оптимізувати методи і процедури 

оцінювання та підтвердження результатів неформального навчання із робітничих професій для 

забезпечення їх відповідності вимогам відповідних професійних стандартів. Це дозволить: 

вирішити питання нестачі кваліфікованих кадрів в секторах економіки; підвищити можливості 

працевлаштування та конкурентоспроможність осіб на ринку праці. 

3. Стислий виклад суті роботи: 

- розглянуто методологічні засади щодо розвитку  системи оцінювання та 

підтвердження кваліфікацій із робітничих професій за результатами неформального навчання; 

- вивчено зарубіжний досвід оцінювання та підтвердження результатів  

неформального навчання;  

- проаналізовано методи та процедури оцінювання кваліфікацій із робітничих 

професій за результатами неформального навчання в Україні (з врахуванням анкетного 

обстеження роботодавців і надавачів освітніх послуг);  

- розроблено Методичні рекомендації щодо критеріїв оцінювання професійних 

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

анкет самооцінювання за результатами неформального навчання. 

4. В  процесі дослідження визначено: 

- існуючий стан нормативно-правового забезпечення  визнання та оцінювання  

результатів неформального навчання та підтвердження кваліфікацій та проблеми розвитку  

системи підтвердження кваліфікацій за результатами неформального  навчання в Україні; 

- місце та роль неформального навчання в сучасній системі професійного навчання 

для розвитку національних систем кваліфікацій, забезпечення ринку праці необхідними 

кваліфікаціями в зарубіжних країнах; 

- методи підтвердження  та оцінювання результатів неформального навчання 

згідно зарубіжного досвіду; 

- думку роботодавців та надавачів освітніх послуг щодо удосконалення процесу 

оцінювання та підтвердження кваліфікації з робітничих професій за результатами 

неформального навчання;: 

- критерії оцінювання професійних знань, умінь та навичок, перелік засобів 

вимірювання професійних знань, умінь та навичок за результатами неформального навчання; 

- пропозиції для удосконалення процесу оцінювання та підтвердження кваліфікації 

з робітничих професій за результатами неформального навчання  в Україні нормативно-

правового, організаційного, методичного, інформаційного та фінансового характеру. 

5. Запропоновано: 

На даний час запропоновані Методичні рекомендації щодо критеріїв оцінювання 

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

та навичок, та анкет самооцінювання за результатами неформального навчання затверджені 

Наказом Міністерства соціальної політики України №974 від 28.11.2014 р.   

Питання забезпечення реалізації Закону України “Про зайнятість населення”  

на сучасному етапі соціально-економічного розвитку країни 

(Шифр 3) 

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

Метою дослідження є розроблення пропозицій щодо вдосконалення положень Закону 

України “Про зайнятість населення” для законодавчого забезпечення розв’язання проблем, що 

існують у сфері зайнятості населення. 

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

стан зайнятості і безробіття населення, а також механізми реалізації державної політики 

зайнятості населення, спрямовані на підвищення ефективності використання робочої сили, 

сприяння формуванню продуктивної зайнятості населення. 

Предметом дослідження є стан законодавчої бази у сфері зайнятості населення, 

зокрема зміст положень Закону України “Про зайнятість населення” як базового законодавчого 

акта, що визначає засади реалізації державної політики зайнятості. 



  

Термін проведення дослідження:  січень-грудень 2014 року. 

2. Наукова новизна та практична цінність роботи: 

- здійснено аналіз моделей реалізації законодавства у сфері зайнятості населення у 

розвинених країнах світу та визначено можливість застосування їх окремих положень в Україні 

з метою наближення законодавства країни до європейських стандартів; 

- здійснено експертну оцінку та систематизовано зауваження до чинного Закону 

України „Про зайнятість населення” відповідних управлінь обласних державних адміністрацій 

та регіональних служб зайнятості; 

- визначено комплекс зауважень до окремих положень Закону України “Про 

зайнятість населення”, які необхідно врахувати шляхом внесення відповідних змін до 

законодавства для забезпечення його ефективної реалізації; 

- проаналізовано тенденції соціально-економічного розвитку України та ситуації у 

сфері зайнятості населення на сучасному етапі в умовах діючого законодавства та визначено 

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

реалізації Закону України “Про зайнятість населення”; 

- розроблено пропозиції щодо вдосконалення положень Закону України “Про 

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

національному ринку праці. 

Практична цінність роботи полягає у позитивному впливі на сферу зайнятості 

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

на ринку праці на сучасному етапі. Пропозиції, спрямовані на вдосконалення законодавчої бази 

у сфері зайнятості населення, сприятимуть забезпеченню ефективної реалізації державної 

політики зайнятості, пропозиції щодо створення економічних передумов забезпечення 

продуктивної зайнятості сприятимуть подоланню негативних тенденцій у сфері зайнятості, 

підвищенню результативності функціонування ринку праці, ефективності системи зайнятості і 

соціального захисту населення. Результати дослідження можуть бути використані 

Мінсоцполітикою України, Державною службою зайнятості, іншими центральними та 

місцевими органами виконавчої влади.  

Очікуваний соціально-економічний ефект. Очікуваний соціально-економічний ефект 

від впровадження результатів дослідження полягає у можливості запобігання негативним 

процесам, що відбуваються у сфері зайнятості в посткризовий період, підвищенні ефективності 

використання робочої сили внаслідок вдосконалення законодавчої бази та механізмів реалізації 

державної політики зайнятості населення; посиленні соціальної спрямованості державної 

політики на ринку праці і, в кінцевому підсумку, досягненню результативності економічних 

реформ в країні 

3. Стислий виклад суті роботи: 

- досліджено теоретичні питання формування законодавчої бази у сфері зайнятості; 

- розглянуто моделі реалізації законодавства та механізми регулювання соціально-

трудових відносин у розвинених країнах світу з урахуванням сучасних інтеграційних процесів; 

- проведено аналіз існуючої законодавчої бази та механізмів реалізації державної 

політики у сфері зайнятості населення України; 

- здійснено аналіз тенденцій соціально-економічного розвитку України та ситуації 

у сфері зайнятості населення на сучасному етапі в умовах діючого законодавства; 

- визначено проблеми у сфері зайнятості населення, що мають бути вирішені для 

забезпечення ефективної реалізації законодавства України про зайнятість населення; 

- надано пропозиції щодо подолання негативного впливу певних чинників на стан 

ринку праці і зайнятість населення, вдосконалення механізмів державного регулювання ринку 

праці; 

- розроблено пропозиції щодо вдосконалення положень Закону України “Про 

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

національному ринку праці. 

 



  

4. В процесі дослідження визначено: 

- пріоритети формування стратегії зайнятості в Україні з урахуванням світових 

стандартів; 

- механізми реалізації державної політики у сфері зайнятості України; 

- комплекс зауважень до їх окремих положень, які необхідно врахувати шляхом 

внесення відповідних змін до чинного законодавства для забезпечення його ефективної 

реалізації; 

- 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; 

- проблеми у сфері зайнятості, що мають бути вирішені для забезпечення 

ефективної реалізації Закону України “Про зайнятість населення”. 

5. Запропоновано: 

- комплекс заходів з вдосконалення бюджетної, грошово-кредитної, податкової, 

інвестиційної, регуляторної, кадрової політики держави та її поєднання з політикою зайнятості, 

в тому числі скорочення масштабів нерегламентованих форм зайнятості, нелегального ринку 

праці, тіньової зайнятості та оплати праці, вдосконалення механізмів регулювання міграційних 

потоків, необхідних для забезпечення подальшого розвитку соціального капіталу в Україні, як 

одного з головних завдань міграційної політики. 

- пропозиції щодо подолання негативного впливу певних чинників на стан ринку 

праці і зайнятість населення, вдосконалення механізмів державного регулювання ринку праці; 

- пропозиції щодо вдосконалення положень Закону України “Про зайнятість 

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

ринку праці. 

Дослідження світового досвіду щодо диференціації заробітної плати за кваліфікаційними 

категоріями, професіями та видами економічної діяльності 

(Шифр 4) 

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

Метою дослідження є розробка пропозицій щодо удосконалення законодавства з 

регулювання диференціації заробітної плати за кваліфікаційними категоріями працівників, 

професіями та видами економічної діяльності. 

Об’єктом дослідження є законодавча та нормативно-правова база регулювання 

заробітної плати (міжнародні законодавства про працю, закони України, постанови Кабінету 

Міністрів України, Генеральна угода, регіональні угоди, галузеві угоди, колективні договори 

тощо), а також статистичні дані, на підставі яких здійснювався аналіз та оцінка диференціації 

заробітної плати в країнах ЄС та Україні. 

Предметом дослідження є нормативно-правова база та статистична інформація щодо 

диференціації заробітної плати за кваліфікаційними категоріями працівників, професіями та 

видами економічної діяльності. 

Термін проведення дослідження: січень –  грудень 2014 року. 

2. Наукова новизна та практична цінність роботи: 

- проведено статистичний аналіз стану диференціації заробітної плати на основі 

методології Євростату за видами економічної діяльності, кваліфікаційними категоріями 

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

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

вибіркового обстеження)”; 

- проведено обстеження за методологією Євростату дозволило виявити 

необґрунтовано високий рівень диференціації заробітної плати за професіями працівників в 

Україні порівняно з країнами ЄС; 



  

- запропоновано запровадити офіційну публікацію на сайті Міністерства соціальної 

політики мінімальних заробітних плат і тарифних ставок, які прийняті в галузевих угодах для 

покращення ситуації з рівнем диференціації заробітної плати в Україні запропоновано внести 

зміни до чинного Закону України „Про оплату праці” в частині поняття „мінімальної заробітної 

плати” та необхідності встановлення її розміру в галузевих угодах та на підприємствах тощо,  

Практична цінність роботи полягає у розробці конкретних пропозицій щодо 

виявлення напрямів удосконалення законодавства з регулювання диференціації заробітної 

плати за кваліфікаційними категоріями, професіями та видами економічної діяльності. 

Результати дослідження можуть бути використані Мінсоцполітикою України, 

Федерацією профспілок України та іншими центральними і місцевими органами виконавчої 

влади. 

Очікуваний соціально-економічний ефект. Розроблені науково обґрунтовані 

пропозиції щодо удосконалення законодавства регулювання диференціації заробітної плати за 

кваліфікаційними категоріями, професіями та видами економічної діяльності сприятимуть 

покращенню процесів регулювання заробітної плати, дозволять підвищити рівень заробітної 

плати в Україні, оптимізують диференціацію заробітної плати усіх категорій працюючих. 

3. Стислий виклад суті роботи: 

Дослідження містить аналіз та оцінку рівня диференціації заробітної плати в країнах 

ЄС та в Україні за методологіями Євростату та Держстату України, а також пропозицій щодо 

удосконалення чинного законодавства з регулювання диференціації заробітної плати за 

кваліфікаційними категоріями, професіями та видами економічної діяльності. 

Позитивною складовою роботи є можливість проведення порівняльного аналізу рівнів 

диференціації заробітної плати країн ЄС та України, що дозволяє виявити негативні сторони в 

організації оплати праці як на законодавчому рівні, так і на рівні підприємств.  

Для досягнення поставленої мети увага була зосереджена на аналізі даних Євростату та 

Держстату України за методологією Євростату щодо рівнів диференціації заробітної плати. 

Зокрема, було досліджено стан та здійснено статистичний аналіз диференціації 

заробітної плати за кваліфікаційними категоріями працівників, професіями та видами 

економічної діяльності в Україні. 

На основі результатів дослідження були розроблені пропозиції щодо удосконалення 

законодавства з регулювання диференціації заробітної плати за кваліфікаційними категоріями, 

професіями та видами економічної діяльності. 

Дана робота виконана відповідно до календарного плану дослідження за трьома 

розділами. У першому розділі наведено результати вивчення світового досвіду з регулювання 

та оцінки диференціації заробітної плати в країнах ЄС. В другому розділі здійснено аналіз та 

оцінку сучасного стану регулювання диференціації заробітної плати за кваліфікаційними 

категоріями працівників, професіями та видами економічної діяльності в Україні на рівні 

законодавства та на базі даних державної статистики. А також наведено класифікацію основних 

факторів диференціації у правовому полі регулювання заробітної плати в Україні. У третьому 

розділі розроблені пропозиції щодо удосконалення законодавства з регулювання диференціації 

заробітної плати за кваліфікаційними категоріями, професіями та видами економічної 

діяльності. 

4. В процесі дослідження визначено: 

– необхідність проведення постійного моніторингового обстеження Держстатом 

України заробітної плати за професійними групами працівників, що надасть можливість 

проведення реформ в оплаті праці, які сприятимуть встановленню справедливої диференціації 

заробітної плати, її гідного рівня, особливо в умовах ратифікації Асоціації з ЄС;  

– обґрунтовано, що в Україні залишаються невирішеними проблеми 

необґрунтовано високого рівня диференціації заробітної плати за професіями працівників; 

– досліджено, що, незважаючи на стійке зростання рівня заробітної плати високою 

є частка працюючих з усталеним, протягом десяти років, рівнем заробітної плати в межах 

середньої в економіці;  



  

– встановлено складену негативну тенденцію щодо співвідношення мінімальної 

заробітної плати до середньої, що може в подальшому призвести до збільшення частки 

працюючих бідних; 

– обґрунтовано необхідність підвищення дієвості колективно-договірного 

регулювання заробітної плати шляхом внесення змін до чинного законодавства щодо оплати 

праці з урахуванням європейських стандартів в умовах ратифікації Асоціації з ЄС. 

5. Запропоновано: 

- нову редакцію Закону України „Про оплату праці”; 

- пропозиції щодо удосконалення вітчизняного законодавства у сфері оплати праці 

з врахуванням світового досвіду щодо диференціації заробітної плати за кваліфікаційними 

категоріями, професіями та видами економічної діяльності. 

Вплив показників економічного розвитку та соціальних стандартів  

на індикатори гідної праці в Україні 

(Шифр 5) 

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

Метою дослідження є оновлення індикаторів гідної праці, дослідження (розрахунки) 

впливу показників економічного розвитку України та соціальних стандартів на індикатори 

гідної праці та визначення шляхів покращення індикаторів гідної праці в контексті резолюцій 

МОП.  

Об’єктом дослідження є вітчизняні нормативно-правові акти та документи МОП з 

питань гідної праці, статистичні дані та відомча інформація, з яких формуються індикатори 

гідної праці. 

Предметом дослідження є вплив показників економічного розвитку та соціальних 

стандартів на індикатори гідної праці в Україні. 

Термін проведення дослідження: січень –  грудень 2014 року. 

2. Наукова новизна та практична цінність роботи: 

- проведено детальний аналіз актуальних питань реалізації Програми гідної праці у 

діяльності Міжнародної організації праці в сучасних умовах; 

- висвітлено виклики розвитку економічної ситуації в Україні в умовах чергової 

хвилі фінансової кризи та збройного конфлікту на Сході України; 

- здійснено оцінку впливу показників економічного розвитку України та 

соціальних стандартів на індикатори гідної праці; 

- проведено аналіз процесу змін статистичних показників та правових індикаторів 

щодо гідної праці в Україні за методологією МОП за елементами вимірювання. 

Практична цінність роботи полягає у розробці конкретних пропозицій щодо 

покращення соціально-економічних показників гідної праці в сучасних умовах. 

Результати наукового дослідження можуть бути використані Міністерством соціальної 

політики України при підготовці законодавчих ініціатив щодо удосконалення соціальної 

політики, проведенні консультацій із соціальними партнерами та центральними органами 

виконавчої влади, об’єднаннями профспілок і об’єднаннями організацій роботодавців щодо 

удосконалення вітчизняного законодавства у сфері гідної праці. 

Очікуваний соціально-економічний ефект. Оцінка впливу показників економічного 

розвитку України та соціальних стандартів на індикатори гідної праці сприятиме прийняттю 

політичних рішень щодо удосконалення управління системою соціально-трудових відносин.  

3. Стислий виклад суті роботи: 

Створення належних умов для гідної результативної праці є одним із головних 

чинників реалізації політики соціально орієнтованої держави, в якій людина визнається вищою 

соціальною цінністю. Тому сприяючи утвердженню в суспільстві сучасних соціально-трудових 

стандартів гідної праці, держава бере на себе зобов’язання постійно вдосконалювати 

нормативно-правову базу у цій сфері.  

Науково-дослідна робота „Вплив показників економічного розвитку та соціальних 

стандартів на індикатори гідної праці в Україні” є продовженням роботи, яку виконав Інститут 



  

у 2013 році у зв’язку із підписанням у червні 2012 року „Меморандуму про взаєморозуміння 

між Міністерством соціальної політики України, Всеукраїнськими об’єднаннями профспілок та 

Всеукраїнськими об’єднаннями організацій роботодавців та Міжнародною організацією праці 

щодо Програми гідної праці на 2012-2015 роки”, відповідно до якого Україна взяла на себе 

зобов’язання регулярно вивчати хід виконання Програми з метою проведення оцінки 

досягнутого прогресу. 

Актуальними питаннями на сьогодні є оцінка індикаторів гідної праці, вплив 

показників економічного розвитку України та соціальних стандартів на індикатори гідної праці, 

шляхи покращення індикаторів гідної праці в контексті резолюцій МОП. Ці питання набувають 

особливого значення в умовах чергової хвилі фінансово-економічної кризи і потребують 

удосконалення відповідної нормативно-правової бази.   

На основі результатів дослідження були розроблені пропозиції щодо покращення 

соціально-економічних показників гідної праці.  

Дана робота виконана відповідно до календарного плану дослідження за трьома 

розділами. Перший розділ присвячений детальному аналізу щорічних доповідей та декларацій, 

які були прийняті Міжнародною організацією праці щодо реалізації Програми гідної праці 

протягом 1999 – 2014 років. В другому розділі здійснено аналіз та оцінку впливу показників 

економічного розвитку України та соціальних стандартів на індикатори гідної праці. У 

третьому розділі викладені пропозиції щодо покращення індикаторів гідної праці в контексті 

резолюцій МОП. 

4. В процесі дослідження визначено: 

В результаті дослідження зроблено висновки, що проблема гідної праці має 

комплексний характер і може одночасно розглядатися з позицій  найманого працівника, 

роботодавця і суспільства. 

Піднесення гідної праці відбуватиметься, зокрема, за умов: 

– удосконалення інвестиційного та трудового регулювання з метою створення на 

підприємствах якісних робочих місць та зниження масштабів нестабільності та неформальної 

зайнятості; 

– подальшого розвитку трьохстороннього соціального діалогу з питань 

справедливої заробітної плати, колективних угод та охоплення ними більш широкого кола 

найманих працівників; 

– справедливого розподілу доходів серед населення країни тощо. 

На основі результатів дослідження були розроблені пропозиції щодо покращення 

соціально-економічних показників гідної праці.  

Дослідження містить 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 пропозицій щодо покращення соціально-

економічних показників гідної праці.  

5. Запропоновано: 

- основні індикатори гідної праці; 

- шляхи покращення індикаторів гідної праці в контексті резолюції МОП. 

Оцінка ефективності реалізації Державної цільової соціальної програми  

подолання та запобігання бідності на період до 2015 року 

(Шифр 6) 

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

Метою дослідження є оцінка ефективності реалізації завдань та заходів, визначених 

Державною цільовою соціальною програмою подолання та запобігання бідності на період до 

2015 року (далі – Програмою) і підготовка пропозицій щодо досягнення очікуваних результатів 

її виконання.  

Об‘єктом дослідження є стан виконання завдань та заходів щодо подолання бідності, 

які визначені Програмою. 



  

Предметом дослідження є процеси, фактори та механізми, що впливають на 

подолання бідності в Україні.  

Термін проведення дослідження: січень –  грудень 2014 року. 

2. Наукова новизна та практична цінність роботи: 

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

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

бідності за відносним та абсолютним показником, а також не досягнуто очікуваних результатів 

щодо зниження рівня бідності, передбачених в зазначеній Програмі; 

- підготовлено пропозиції щодо зміни підходів до розв’язання проблеми бідності, 

зокрема, переходу від політики бідності до політики зміцнення середнього класу шляхом 

здійснення кардинальних змін для підвищення ролі гідної праці; удосконалення системи 

основних державних соціальних стандартів та гарантій; збільшення доходів від трудової 

діяльності; стимулювання доходів, отриманих від підприємницької діяльності та власності; 

створення ефективної системи соціальної підтримки найбільш вразливих верств населення; 

упорядкування деформацій розподілу доходів населення, зниження соціальної нерівності. 

Практична цінність роботи полягає в тому, що результати дослідження будуть 

використані Міністерством соціальної політики, іншими центральними та місцевими органами 

виконавчої влади для аналізу рівня життя населення та стану бідності в країні, формування 

нових підходів до політики подолання бідності, оцінки реалізації соціальних програм та 

підготовки регіональних програм бідності і інформації Уряду, іншим органам влади про 

результати виконання Програми.  

Очікуваний соціально-економічний ефект. Оцінка ефективності реалізації Програми 

та розроблення пропозицій щодо основних завдань підвищення добробуту населення, 

скорочення бідності та зміцнення середнього класу населення дозволить зменшити кількість 

бідного населення серед працюючих, сімей з дітьми, безробітних, інвалідів, пенсіонерів, в 

сільській місцевості. Це сприятиме розвитку економіки країни, зростанню рівня життя всього 

населення, підвищенню реальних доходів і купівельної спроможності громадян, активному 

впливу на їх соціальний захист.  

3. Стислий виклад суті роботи: 

- досліджено теоретичні і методологічні підходи щодо бідності як соціально-

економічної категорії; 

- вивчено та проаналізовано діючу Методику комплексної оцінки бідності; 

- здійснено аналіз міжнародного досвіду щодо розв’язання проблеми бідності; 

- здійснено оцінку виконання завдань та заходів щодо подолання бідності, 

визначених Програмою; 

- проведено аналіз системи показників бідності і співставлення рівня бідності за 

різними критеріями та серед різних груп населення з очікуваними результатами виконання 

Програми; 

- здійснено аналіз ситуації з бідністю на основі самооцінки домогосподарством 

рівня своїх доходів; 

- розроблено пропозиції щодо підвищення ефективності та досягнення очікуваних 

результатів виконання Програми. 

4. В процесі дослідження визначено: 

- ефективність виконання Програми; 

- проблеми та причини зміни показників та реалізації заходів, спрямованих на 

подолання бідності; 

- ситуацію з бідністю в країні; 

- конкретні пропозиції щодо подальшого вирішення цієї проблеми в країні. 

5. Запропоновано: 

пропозиції щодо зміни підходів до розв’язання проблеми бідності, зокрема, переходу 

від політики бідності до політики зміцнення середнього класу шляхом здійснення 

кардинальних змін для підвищення ролі гідної праці; удосконалення системи основних 



  

державних соціальних стандартів та гарантій; збільшення доходів від трудової діяльності; 

стимулювання доходів, отриманих від підприємницької діяльності та власності; створення 

ефективної системи соціальної підтримки найбільш вразливих верств населення; 

упорядкування деформацій розподілу доходів населення, зниження соціальної нерівності. 

Підходи щодо застосування єдиних норм страхового стажу і заробітної плати, які 

використовуються при обчисленні пенсії, незалежно від року виходу на пенсію 

(Шифр 7) 

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

Метою дослідження є напрацювання методологічних підходів щодо застосування 

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

незалежно від року виходу на пенсію, 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 2014 року. 

2. Наукова новизна та практична цінність роботи: 

на основі нових методичних підходів, які ґрунтуються прийнятому 14 травня 2013 року 

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

пенсій”, Концепції подальшого проведення пенсійної реформи, нормативно-правових актів, 

обумовлених соціально-економічною ситуацією: 

- здійснено актуалізовану оцінку рівня пенсійного забезпечення громадян та 

фінансового стану бюджету Пенсійного фонду України; 

- визначено проблеми, вирішення яких вимагає законодавчих змін у сфері 

пенсійного законодавства; 

- напрацьовано методологічні підходи щодо застосування єдиних норм страхового 

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

виходу на пенсію; 

- напрацьовано оновлені алгоритми та програмне забезпечення для дослідження 

впливу перспективних законодавчих змін; 

- здійснено прогнозні розрахунки  розмірів пенсійних виплат і фінансового стану 

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

пенсійного законодавства та перспективних змін у цій сфері.  

Практична цінність роботи полягає в тому, що виконані актуарні розрахунки дають 

можливість оцінити вплив перспективних законодавчих змін у сфері пенсійного законодавства, 

передбачених Концепцією подальшого проведення пенсійної реформи, на рівень соціального 

захисту осіб пенсійного віку та фінансову стабільність пенсійної системи на середньо- та 

довгострокову перспективу. Результати розрахунків та напрацьовані пропозиції можуть бути 

використані при внесенні змін до чинних законодавчих та нормативних актів з питань 

пенсійного реформування. 

Очікуваний соціально-економічний ефект.  
Підвищення життєвого рівня населення. 

3. Стислий виклад суті роботи: 

- здійснено актуалізовану оцінку рівня соціального захисту пенсіонерів в Україні 

та фінансового стану страхової пенсійної системи; 

- досліджено міжнародний досвід реформування пенсійних систем; 

- 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;  



  

- досліджено вплив сучасної соціально-економічної ситуації на сході України та 

тимчасової анексії Криму на чисельність пенсіонерів, обсяги надходжень до Пенсійного фонду; 

- запропоновано методологічні підходи щодо застосування єдиних норм 

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

року виходу на пенсію; 

- здійснено економіко-математичне моделювання пенсійної системи України за 

чинних законодавчих норм та за умови щорічного перерахунку пенсій зі зростанням заробітної 

плати, яка використовується при обчисленні пенсії; 

- з використанням актуарних розрахунків визначені розміри пенсійних виплат та 

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

умов: - застосування єдиних норм щодо страхового стажу і заробітної плати, які 

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

солідарної пенсійної системи від не властивих для неї не страхових видатків; запровадження 

накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування; 

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

України; 

- за результатами проведених досліджень сформульовано висновки та надано 

пропозиції щодо внесення змін та доповнень до Закону України „Про загальнообов’язкове 

державне пенсійне страхування” з метою досягнення належного рівня соціального захисту 

пенсіонерів, стабільності фінансового стану Пенсійного фонду в умовах запровадження 

накопичувальної системи пенсійного  страхування. 

4. В процесі дослідження 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 за умови щорічного перерахунку пенсій із зростанням 

заробітної плати, з  якої нараховано пенсію, на коефіцієнт, що дорівнює добутку індексу 

інфляції та індексу, що відповідає 50 відсоткам зростання реальної заробітної плати за минулий 

рік;  

- розміри пенсійних виплат з солідарної системи та розміри довічних пенсій з 

накопичувальної системи за умови застосування єдиних норм страхового стажу і заробітної 

плати, які використовуються при нарахуванні, перерахунку та індексації пенсій, 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: 

- методологічні підходи щодо застосування єдиних норм страхового стажу і 

заробітної плати, які використовуються при нарахуванні, перерахунку та індексації пенсій, 

- алгоритми розрахунку та перерахунку пенсій із застосування єдиних норм 

страхового стажу і заробітної плати, які використовуються при обчисленні пенсії; 

- оновлені алгоритми розрахунку чисельності платників внесків, чисельності 

пенсіонерів з врахуванням законодавчих змін та нормативних актів; 

- 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. 

Методологічні підходи до визначення соціально та економічно обґрунтованих  

параметрів обов’язкової професійної пенсійної системи для особливих категорій  

професій, пов’язаних з ризиком для життя” 

(Шифр 8) 

 



  

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

Метою дослідження є напрацювання методологічних підходів та здійснення 

актуалізованих актуарних досліджень соціально та економічно обґрунтованих параметрів 

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

ризиком для життя (ППС). 

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 із особливими умовами праці, та система спеціальних пенсійних виплат. 

Предметом дослідження є соціально та економічно обґрунтовані параметри 

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

ризиком для життя. 

Термін проведення дослідження: січень –  грудень 2014 року. 

2. Наукова новизна та практична цінність роботи: 

запропоновано шляхи вирішення ряду проблем щодо результативного запровадження 

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

- оптимізації переліку застрахованих осіб, які матимуть право на збереження 

спеціальних режимів дострокового пенсійного забезпечення у зв’язку із передчасною втратою 

професійної працездатності, 

- встановлення адекватної відповідності між умовами набуття права на дострокові 

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

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

- визначення критеріїв оцінки очікуваного рівня соціального захисту потенційних 

учасників ППС за місцем роботи, 

- досягнення однакового відносного рівня професійного пенсійного забезпечення 

за місцем роботи. 

При цьому враховано положення оновлених редакцій перспективного законодавства, а 

також результати актуалізованих актуарних досліджень основних параметрів зазначеної 

системи за варіантами, здійснених із використанням напрацьованих методологічних підходів. 

Практична цінність роботи полягає у тому, що викладені матеріали надають 

можливість оцінити перспективи зміни джерел фінансування дострокових пенсійних виплат за 

віком на пільгових умовах та за вислугу років, а також спеціальних пенсійних доплат, зокрема, 

очікуваний рівень соціального захисту потенційних учасників ППС. Окремо відмітимо, що 

запропоновані підходи до перегляду тривалості періодів участі у ППС застрахованих осіб, які 

зайняті на роботах із особливими умовами праці, дозволять не тільки зменшити видатки ПФУ у 

частині виплат дострокових пенсійних виплат, але й забезпечити додаткові надходження. 

Надані пропозиції щодо встановлення соціально та економічно обґрунтованих 

параметрів зазначеної системи можуть бути використані при внесенні змін до законодавства у 

сфері пенсійного страхування з метою запровадження обов’язкової професійної пенсійної 

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

Очікуваний соціально-економічний ефект.  
Підвищення життєвого рівня населення 

3. Стислий виклад суті роботи: 

напрацьовано методологічні підходи до визначення основних параметрів ППС; 

проведено дослідження сучасного стану системи дострокових пенсійних виплат за 

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

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

здійснено оцінку перспектив зміни джерел фінансування  дострокових пенсійних 

виплат за віком на пільгових умовах та за вислугу років окремим категоріям застрахованих 

осіб, які зайняті на роботах з особливими умовами праці, та спеціальних пенсійних доплат, 

зокрема: 

- актуарну оцінку впливу запровадження механізму фінансування дострокових 

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



  

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

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

- актуарну оцінку очікуваного рівня соціального захисту потенційних учасників 

ППС; 

надано пропозиції щодо встановлення соціально та економічно обґрунтованих 

параметрів ППС. 

4. В процесі дослідження визначено: 

Обсяг існуючого фінансового навантаження на 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.  

Очікуваний рівень покриття дострокових пенсійних виплат за віком на пільгових 

умовах (Список №1 та Список №2) з боку роботодавців, які мають відповідні категорії робочих 

місць із особливими умовами праці, за рахунок додаткових ставок єдиного соціального внеску 

(зокрема, із врахуванням соціально-економічної ситуації, яка склалася на Сході України). 

Очікуваний рівень соціального захисту потенційних учасників ППС за умови наявності 

мінімально можливого професійного стажу із одночасною максимально можливою тривалістю 

періодів отримання професійних пенсійних виплат. 

Очікуваний рівень соціального захисту потенційних учасників ППС за умови 

подовженого по відношенню до мінімально можливого професійного стажу. 

Тривалість професійного стажу потенційних учасників ППС, наявність якого дозволить 

отримувати професійні пенсійні виплати на рівні, співставному до існуючого. 

Очікуваний обсяг зменшення видатків ПФУ за умови встановлення однакової 

тривалості дострокового пенсійного періоду для потенційних учасників ППС жіночої та 

чоловічої статей (перша – четверта категорії професійних пенсійних схем). 

Очікуваний обсяг додаткових надходжень до ПФУ за умови встановлення однакової 

тривалості професійного стажу для потенційних учасників ППС жіночої та чоловічої статей 

(перша – четверта категорії професійних пенсійних схем). 

5. Запропоновано: 

- методологічні підходи до встановлення соціально та економічно обґрунтованих 

параметрів обов’язкової професійної пенсійної системи для особливих категорій професій, 

пов’язаних із 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. 

Розробка пропозицій до проекту Державного бюджету України щодо потреби  

у коштах на надання субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-

комунальних послуг та субсидій на скраплений газ та тверде паливо на 2015 рік” 

(Шифр 9) 

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

Метою дослідження є підвищення обґрунтованості обсягу витрат, що будуть 

затверджені у Державному бюджеті України на 2015 рік на надання субсидій для 

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

тверде паливо. 

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

Програми, соціально-економічні характеристики сімей-одержувачів субсидій. 

Предметом дослідження є механізм призначення та надання житлових субсидій  

Термін проведення дослідження: січень –  грудень 2014 року. 

2. Наукова новизна та практична цінність роботи: 

- визначено методичні підходи до розрахунку потреби в коштах на надання 

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



  

скраплений газ та тверде паливо з урахуванням набрання чинності Постанови Кабінету 

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

у сфері житлово-комунального обслуговування” та змін внесених цією постановою до Порядку  

призначення житлових субсидій; 

- здійснено прогнозні розрахунки потреби у коштах на надання субсидій для 

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

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

послуг та зміни умов надання субсидій;  

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

урахуванням проектних граничних показників вартості твердого палива та скрапленого газу та 

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

Практична цінність роботи полягає у тому, що виконані прогнозні розрахунки дають 

можливість обґрунтувати обсяги бюджетних видатків на надання обох видів субсидій у проекті 

Закону України „Про Державний бюджет України на 2015 рік”. 

Очікуваний соціально–економічний ефект. Матеріали, отримані за результатами 

даної розробки, сприятимуть раціональному розподілу бюджетних ресурсів в умовах їх 

обмеженості, а відповідно і підвищенню ефективності Програми житлових субсидій. 

3. Стислий виклад суті роботи: 

- проаналізовано зміни у чинному законодавстві з питань надання житлових 

субсидій;  

- оцінено участь окремих категорій сімей в Програмі; 

- проведено аналіз тенденцій і характеру змін, що відбуваються у соціально-

демографічному складі учасників Програми, стані та структурі їх доходів; 

- визначено методичні підходи до розрахунку потреби в коштах на надання 

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

скраплений газ та тверде паливо;  

- здійснено прогнозні розрахунки до проекту Державного бюджету України на 

2015 рік за відповідними напрямами витрат (за різними варіантами та сценаріями щодо зміни 

умов надання житлових субсидій). 

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; 

- зміни соціально-економічних характеристик сімей-отримувачів  субсидій з оплати 

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

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 учасників Програми (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: 

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

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

тверде паливо на наступний бюджетний рік; 

- прогнозні розрахунки обсягів потреби в коштах на надання субсидій для 

відшкодування витрат населення з оплати житлово-комунальних послуг та субсидій на 

придбання  твердого палива та скрапленого газу  у 2015 році (за різними варіантами та 

сценаріями щодо зміни умов надання житлових субсидій). 



  

 

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

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

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

проживають разом з інвалідами І та ІІ груп внаслідок психічного розладу” 

(Шифр 10) 

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

Метою дослідження є підвищення обґрунтованості обсягу витрат, що будуть 

затверджені у Державному бюджеті України на 2015 рік на надання державної соціальної 

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

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

психічного розладу, на догляд за ним.. 

Об'єктом дослідження є система державної матеріальної підтримки найбільш 

вразливих 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 проведення дослідження: січень –  грудень 2014 року. 

2. Наукова новизна та практична цінність роботи: 

здійснено прогнозні розрахунки обсягів бюджетних витрат (на підставі актуалізованих 

відносно чинного законодавства прогнозних моделей) на надання державної соціальної 

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

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

разом з інвалідами І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, з урахуванням зміни умов 

надання окремих видів допомоги та запропонованих варіантів щодо рівнів державних 

соціальних гарантій, виходячи з яких надається  допомога. 

Практична цінність роботи полягає у тому, що виконані прогнозні розрахунки дають 

можливість обґрунтувати обсяги бюджетних видатків на надання зазначених видів допомоги у 

проекті Закону України „Про Державний бюджет України на 2015 рік”. 

Очікуваний соціально-економічний ефект. Матеріали, отримані за результатами 

даної розробки, сприятимуть раціональному розподілу бюджетних ресурсів в умовах їх 

обмеженості, а також підвищенню ефективності системи державної матеріальної підтримки 

малозабезпечених верств населення, сімей з дітьми та осіб, які проживають разом з інвалідами І 

чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, і доглядають за ним.  

3. Стислий виклад суті роботи: 

- проаналізовано вплив змін, що відбулися протягом 2013–2014 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; 

- проаналізовано стан надання різних видів державної допомоги у 2013-2014 рр. та 

здійснено оцінку ефективності відповідних бюджетних програм; 

- опрацьовано методичні підходи до розрахунку потреби у  коштах на 2015 рік на 

надання тих видів  допомоги, які є об'єктом дослідження; 

- опрацьовано пропозиції до проекту Державного бюджету України щодо потреби 

у коштах на надання у 2015 році державної допомоги сім’ям з дітьми, державної соціальної 

допомоги малозабезпеченим сім’ям, тимчасової допомоги на дітей, батьки яких ухиляються від 

сплати аліментів, та допомоги особам, які проживають разом з інвалідами І чи ІІ групи 

внаслідок психічного розладу (за різними варіантами та сценаріями щодо рівнів соціальних 

гарантій). 

4. В процесі дослідження визначено: 



  

- зміни, що відбулися у системі державної підтримки найбільш вразливих верств 

населення в умовах ситуації, що склалася в країні через анексію Криму та війскові дії на сході 

України; 

- ефективність бюджетних програм з надання державної соціальної допомоги 

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

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

розладу, в сучасних соціально-економічних умовах; 

- методичні підходи до розрахунку потреби у  коштах на 2015 рік на надання тих 

видів  допомоги, які є об'єктом дослідження. 

5. Запропоновано: 

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 на 2015 рік обсяги потреби у коштах 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. 

Дослідження проблем зайнятості населення в особистих селянських  

господарствах та шляхи їх вирішення” 

(Шифр 11) 

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

Метою дослідження є розробка пропозицій щодо законодавчого та нормативно-

правового врегулювання статусу зайнятості та соціального захисту осіб в особистих селянських 

господарствах. 

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

рівнів щодо вирішення проблеми зайнятості та соціального захисту працюючих в ОСГ.  

Предметом дослідження є теоретичні, методичні та практичні питання удосконалення 

статусу зайнятості та соціального захисту працівників ОСГ. 

Термін проведення дослідження: січень –  червень 2014 року. 

2. Наукова новизна та практична цінність роботи: 

- пропозиції щодо удосконалення статусу зайнятості членів особистих селянських 

господарств з урахуванням їх розміру та характеру діяльності; 

- пропозиції щодо покращення соціального захисту членів та найманих працівників 

ОСГ. 

Практична цінність роботи полягає в тому, що підготовлені пропозиції дадуть 

можливість врегулювати питання щодо юридичного статусу дрібнотоварних селянських 

господарств, упорядкування статусу зайнятості та соціального захисту членів ОСГ, а головне – 

суттєво збільшити надходження коштів до Пенсійного Фонду України. Крім того, підготовлені 

пропозиції допоможуть Міністерству соціальної політики України та органам влади на місцях 

при виконанні Програми сприяння зайнятості населення та стимулювання створення нових 

робочих місць на період до 2017 року. 

Очікуваний соціально-економічний ефект. Результати дослідження будуть 

використані Міністерством соціальної політики України при вдосконалені державної політики 

зайнятості та соціального захисту населення, внесенні відповідних змін і доповнень до чинного 

законодавства України. 

3. Стислий виклад суті роботи: 

- всесторонньо проаналізовано особливості  зайнятості, доходів та соціального 

захисту населення в ОСГ; 

- проаналізовано основні тенденції розвитку та трансформації особистих 

селянських господарств в Україні; 

- вивчено та проаналізовано зарубіжний досвід щодо соціального захисту дрібних 

сільськогосподарських товаровиробників; 



  

- підготовлено пропозиції щодо удосконалення статусу зайнятості членів 

особистих селянських господарств з урахуванням їх розміру та характеру діяльності; 

- розроблено пропозиції щодо покращення соціального захисту членів та найманих 

працівників ОСГ; 

- підготовлено пропозиції щодо змін і доповнень до чинного законодавства 

України з питань зайнятості та соціального захисту осіб, працюючих в ОСГ. 

4. В процесі дослідження визначено: 

- причини, що призвели до виникнення особистих селянських господарств,  

- основні тенденції розвитку ОСГ та їх трансформації; 

- особливості зайнятості, доходів та соціального захисту працюючого населення в 

ОСГ; 

- важливу роль, яку відіграють ОСГ у вирішені виробничих і соціальних проблем 

села; 

- стан зайнятості та структуру доходів сільських домогосподарств у окремих 

сільських населених пунктах Кіровоградської області; 

- проблеми, з якими стикаються особи, що працюють в ОСГ; 

- необхідність законодавчого врегулювання статусу зайнятості та вдосконалення 

соціального захисту ОСГ.  

- необхідність застосування зарубіжного досвіду стосовно системи державної 

підтримки та соціального захисту осіб, працюючих в дрібних суб’єктах сільськогосподарського 

виробництва, що охоплює: виплати з бюджету, компенсації, дотації, субсидії, податкові пільги, 

страхові виплати тощо.  

5. Запропоновано: 

- пропозиції щодо вдосконалення статусу зайнятості членів та найманих 

працівників  ОСГ  з урахуванням  величини і характеру діяльності господарств; 

- пропозиції щодо покращення соціального захисту членів та найманих працівників 

ОСГ; 

- зміни і доповнення до чинного законодавства України щодо проблем зайнятості 

та соціального захисту осіб, працюючих в ОСГ. 

Дослідження шляхів удосконалення управління загальнообов’язковим  

державним соціальним страхуванням» 

(Шифр 12) 

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

Метою дослідження є розробка пропозицій щодо удосконалення управління фондами 

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 управління фондами загальнообов’язкового 

державного соціального страхування. 

Термін проведення дослідження: січень –  грудень 2014 року. 

2. Наукова новизна та практична цінність роботи: 

- використано комплекс методів оцінки та багатоцільовому підході до розробки 

шляхів підвищення ефективності управління фондами соціального страхування; 

- розроблено критерії ефективності управління системою соціального страхування; 

- розроблено варіант удосконалення діючої структури виконавчих дирекцій фондів 

та варіанту об’єднання фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві 

та фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності; 

- здійснено оцінку економічного ефекту від кожного запропонованого варіанту 

змін в управлінні соціальним страхуванням; 

- здійснено розрахунки орієнтирів для встановлення обмежень питомої ваги 

видатків на організацію діяльності фондів соціального страхування від нещасних випадків на 

виробництві та тимчасової втрати працездатності та при їх об’єднанні. 



  

Практична цінність роботи полягає у ідентифікації конкретних статей Основ 

законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування, базових 

законів соціального страхування і розробка необхідного тексту змін, внесення яких 

реалізуватиме на практиці результати наукового дослідження; винайденні внутрішнього 

потенціалу фондів для удосконалення своєї структури при розширенні функціональної 

спроможності за умови зменшення адміністративно-господарських видатків; проведенні 

розрахунків з метою кількісного обґрунтування удосконалення структури фондів без зростання 

адміністративно-господарських видатків; створенні механізмів реалізації положень «Стратегії 

реформ-2020» Президента України щодо управління у соціальній сфері та окремих позицій 

розділу «Соціально-гуманітарна реформа» Коаліційної Угоди більшості, що створюється у 

Верховній Раді VIII скликання. 

3. Стислий виклад суті роботи: 

- досліджено діючу систему управління загальнообов’язковим державним 

соціальним страхуванням України; 

- проведено аналіз чинної структури виконавчих органів фондів 

загальнообов’язкового державного соціального страхування; 

- визначено критерії ефективності управління системою соціального страхування; 

- виконано аналіз ефективності управління фондами; 

- запропоновано варіанти удосконалення структури виконавчих дирекцій фондів, 

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

районних відділень та запровадження замість них інститут уповноважених представників 

виконавчих дирекцій управлінь; 

- проведено осучаснення питомої ваги адміністративних видатків у доходах 

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

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

та соціального страхування від тимчасової втрати працездатності; 

- виконано аналіз оптимізації засад функціонування виконавчих органів фондів; 

- винайдення внутрішнього потенціалу фондів для удосконалення своєї структури 

при розширенні функціональної спроможності за умови зменшення адміністративно-

господарських видатків; 

- проаналізовано якість планування та ефективність використання страхових 

коштів. 

4. В процесі дослідження: 

- проаналізовано міжнародний досвід управління системою соціального 

страхування та можливість його використання в Україні; 

- визначено шляхи подальшого удосконалення чинної структури виконавчих 

органів фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування; 

- виконано осучаснення оптимальної питомої ваги видатків на організацію роботи 

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

- досліджено особливості діяльності фондів в зв’язку із проведенням АТО в 

Донецькій та Луганській областях та анексії Криму; 

- запропоновано варіанти щодо об’єднання виконавчих дирекцій фонду 

соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та фонду соціального 

страхування з тимчасової втрати працездатності із зменшенням за рахунок скорочення 

управлінського персоналу загальної чисельності працівників; 

- проведено осучаснення питомої ваги адміністративних видатків за сценарієм 

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

соціального страхування від тимчасової втрати працездатності; 

- розроблено пропозиції змін до базових законів із загальнообов’язкового 

державного соціального страхування. 

5. Запропоновано: 



  

- розробку пропозицій щодо внесення змін до законодавчих та нормативно-

правових актів стосовно удосконалення роботи правлінь та наглядових рад фондів 

загальнообов’язкового державного соціального страхування; 

- удосконалення системи управління фондами, визначено ризики за кожним із них; 

- реформування системи управління загальнообов’язковим державним соціальним 

страхуванням; 

- розробку пропозиції щодо визначення питомої ваги адміністративних видатків у 

доходах фондів; 

- створити єдине правління для всіх фондів загальнообов’язкового державного 

соціального страхування, відмовитись від інституту наглядових рад фондів. 

Удосконалення механізмів державного регулювання у сфері зайнятості населення на етапі 

подолання соціально-економічної кризи 

(Шифр 13) 

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

ження 

Метою дослідження є розробка пропозицій щодо удосконалення механізмів 

державного регулювання у сфері зайнятості населення на етапі подолання соціально-

економічної кризи. 

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

стан ринку праці та зайнятості населення на етапі подолання соціально-економічної кризи. 

Предметом дослідження є механізми державного регулювання зайнятості населення. 

Термін проведення дослідження: січень –  грудень 2014 року. 

2. Наукова новизна та практична цінність роботи: 

- обґрунтовано напрями удосконалення механізмів державного регулювання у 

сфері зайнятості населення; 

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

зайнятих і безробітних; 

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

зайнятості населення та можливостями і загрозами на ринку праці; 

- проаналізовано стан ринків праці та можливі ризики розвитку Східних регіонів 

України; 

- опрацьовано питання щодо зайнятості і соціальної захищеності населення 

Донецької і Луганської областей в умовах військових дій та під час реконструкції економіки 

регіону; 

- розроблено прогноз показників ринку праці до 2017 року; 

- розроблено пропозиції щодо збільшення рівня зайнятості населення і скорочення 

безробіття з урахуванням міжнародного досвіду. 

Практична цінність роботи полягає в тому, що використання результатів дослідження 

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 населення 

на етапі подолання соціально-економічної кризи. 

Очікуваний соціально-економічний ефект. Результати НДР сприятимуть визначенню 

ефективних напрямів державної політики щодо проблем зайнятості України, в умовах 

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

систему. 

3. Стислий виклад суті роботи: 

- досліджено теоретичні аспекти вирішення проблем у сфері зайнятості населення; 

- здійснено аналіз міжнародного досвіду регулювання ринку праці і зайнятості 

населення; 

- досліджено сильні та слабкі сторони щодо зайнятості і безробіття економічно 

активного населення на національному ринку праці; 



  

- визначено потенційні можливості і загрози для формування стратегії формування 

продуктивної зайнятості населення; 

- здійснено оцінку умов і факторів, що формують зайнятість населення та 

впливають на гнучкість і захищеність ринку праці; 

- розроблено прогнозні показники щодо ринку праці України до 2019 року, а також 

Донецької і Луганської областей до 2017 року; 

- здійснено аналіз стану ринку праці та можливих ризиків його розвитку в 

Донецькій та Луганської областях на сучасному етапі соціально-економічного стану країни 

- розроблено пропозиції щодо підвищення рівня зайнятості населення з 

урахуванням світового досвіду та можливих ризиків економічного і соціального розвитку 

країни; 

- надано пропозиції щодо сприяння зайнятості соціально-вразливих верств 

населення. 

4. В процесі дослідження визначено: 

- характеристику теоретичних, методологічних аспектів дослідження проблем 

зайнятості і безробіття населення; 

- сильні та слабкі сторони щодо зайнятості і безробіття економічно активного 

населення на національному ринку праці; 

- потенційні можливості і загрози для формування стратегії формування 

продуктивної зайнятості населення; 

- вплив видів, форм зайнятості та безробіття на стан національного ринку; 

- основні фактори забезпечення ефективної зайнятості населення; 

- основні тенденції соціально-економічного розвитку Східних регіонів на 

сучасному етапі; 

- основні соціально-економічні проблеми у Східних регіонах. 

5. Запропоновано: 

- прогнозні показники щодо ринку праці України до 2019 року, а також Донецької і 

Луганської областей до 2017 року; 

- пропозиції щодо підвищення рівня зайнятості населення з урахуванням світового 

досвіду та можливих ризиків економічного і соціального розвитку країни; 

- пропозиції щодо сприяння зайнятості соціально-вразливих верств населення. 

Розробка нових методичних і організаційних підходів щодо оцінювання  

бідності населення у сільській місцевості та їх апробування на прикладі  

окремих сільських населених пунктів” 

(Шифр 14) 

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

Метою дослідження є розробка та обґрунтування нових методичних та організаційних 

рішень щодо оцінювання бідності населення у сільській місцевості. 

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

рівнів щодо оцінювання та подолання бідності сільського населення. 

Предметом дослідження є теоретичні, методичні та практичні питання щодо 

застосування різних методів оцінювання бідності сільського населення. 

Термін проведення дослідження: липень –  грудень 2014 року. 

2. Наукова новизна та практична цінність роботи: 

- обґрунтовано нові організаційні та методичні підходи щодо розрахунку доходів 

сільських домогосподарств та оцінювання рівня бідності на селі; 

- розроблено проект «Методичних рекомендацій щодо оцінювання бідності 

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

- підготовлено зміни і доповнення до чинного законодавства України щодо 

підвищення ролі та відповідальності органів районної та обласної виконавчої влади та 

місцевого самоврядування за вирішенням проблеми бідності сільського населення. 



  

Практична цінність роботи полягає в тому, що застосування розроблених 

Методичних рекомендацій та проведення на їх основі щорічного моніторингу бідності 

дозволить:  

- визначати рівень бідності сільського населення безпосередньо у кожному 

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

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

постійно розробляти конкретні заходи щодо скорочення кількості бідних сімей на селі; 

- залучати органи місцевого самоврядування, управлінські структури районних та 

обласних органів виконавчої влади для розробки та впровадження ефективних заходів щодо 

скорочення рівня бідності на селі; 

- запровадити щорічний моніторинг доходів сільських домогосподарств та 

забезпечувати відповідні місцеві органи влади інформацією про реальний стан бідності 

мешканців села. 

Очікуваний соціально-економічний ефект. Результати дослідження будуть 

використані Міністерством соціальної політики України при підготовці заходів щодо 

подолання бідності та удосконаленні системи адресної державної (соціальної) допомоги 

соціально вразливим верствам сільського населення, внесенні змін і доповнень до 

законодавства України стосовно децентралізації влади та вирішенні соціальних проблем 

сільського населення. 

3. Стислий виклад суті роботи: 

Розроблено нові організаційні та методичні підходи щодо розрахунку доходів 

сільських домогосподарств та оцінювання рівня бідності на селі; 

обґрунтовано проект „Методичних рекомендацій щодо оцінювання бідності населення 

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

підготовлено пропозиції щодо змін і доповнень до чинного законодавства України 

стосовно підвищення ролі та відповідальності органів районної та обласної виконавчої влади та 

місцевого самоврядування за вирішення проблеми бідності сільського населення. 

Результати дослідження будуть використані Міністерством соціальної політики 

України при підготовці заходів щодо подолання бідності та удосконаленні системи адресної 

державної (соціальної) допомоги соціально вразливим верствам сільського населення, внесенні 

змін і доповнень до законодавства України стосовно децентралізації влади та вирішенні 

соціальних проблем сільського населення. 

4. В процесі дослідження визначено: 

- нові методичні та організаційні підходи щодо розрахунку доходів сільських 

домогосподарств, запропоновано більш досконалий метод розрахунку доходів від ОСГ; 

- нові методичні рекомендації щодо оцінювання бідності сільського населення та 

результати їх апробації на прикладі окремих сільських населених пунктів. 

5. Запропоновано: 

- пропозиції щодо підвищення ролі і відповідальності органів місцевого 

самоврядування та органів районної і обласної виконавчої влади за вирішення проблеми 

бідності на селі;  

- зміни і доповнення до чинного законодавства України, щодо децентралізації 

влади та подолання бідності, зокрема до проекту Закону України «Про місцеве 

самоврядування». 

Удосконалення державної політики в сфері усиновлення дітей-сиріт та дітей,  

позбавлених батьківського піклування 

(Шифр 15) 

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

Метою дослідження є комплексний аналіз державної сімейної політики України в 

сфері усиновлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та розробка 

пропозицій щодо вдосконалення її механізмів, спрямованих на забезпечення правового, 

соціального-економічного захисту даної категорії дітей. 



  

Об’єктом дослідження є державна сімейна політика України в сфері усиновлення 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 

Предметом дослідження є державні механізми системи усиновлення дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування. 

Термін проведення дослідження: січень –  грудень 2014 року. 

2. Наукова новизна та практична цінність роботи: 

полягає у визначенні шляхів вдосконалення державних механізмів системи 

усиновлення в Україні та розробці комплексних пропозицій, реалізація яких сприятиме 

підвищенню рівня правового та соціально-економічного захисту усиновлених дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування. 

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

використані Департаментом захисту прав дітей та усиновлення, іншими органами виконавчої 

влади при удосконаленні державної політики в сфері усиновлення дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування та при розробці і реалізації сімейної політики України на 

перспективу. 

Очікуваний соціально-економічний ефект. Розробка шляхів вдосконалення 

державної сімейної політики в сфері усиновлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, прискоренні адаптації нормативно-законодавчої бази України у 

відповідності до вимог Європейського Союзу та інтеграції нашої країни в спільноту 

європейських країн тощо 

3. Стислий виклад суті роботи: 

- досліджено  міжнародне та вітчизняне законодавство щодо захисту прав дитини; 

- проведено аналіз міжнародного та вітчизняного досвіду, тенденцій щодо форм 

влаштування  дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; 

- проаналізовано нормативно-правову базу системи усиновлення дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування в Україні;  

- досліджено сучасний стан усиновлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування;  

- проведено порівняльний аналіз правових підстав щодо осіб, які виявили бажання 

усиновити дитину в деяких країнах пострадянського простору; 

- охарактеризовано проблемні питання функціонування інституту усиновлення 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; 

- розроблено пропозиції щодо удосконалення  державних механізмів системи 

усиновлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.  

4. В процесі дослідження визначено: 

- основні складові сучасної системи міжнародного захисту прав дитини та правові 

зобов’язання України в цій сфері; 

- основні тенденції та показники сучасного стану усиновлення дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування в Україні; 

- проблемні питання функціонування інституту усиновлення дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування; 

- державні механізми системи усиновлення України, які потребують 

вдосконалення. 

5. Запропоновано: 

шляхи вдосконалення державних механізмів системи усиновлення дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування; 

пропозиції в напрямку вдосконалення підсистеми  національного усиновлення 

інституту усиновлення в Україні; 

пропозиції в напрямку вдосконалення підсистеми міжнародного усиновлення інституту 

усиновлення в Україні; 

пропозиції щодо організації системи соціального захисту сімей з дітьми, дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування, які переселилися чи переселені з тимчасово 



  

окупованої території та районів проведення антитерористичної операції, а також які 

знаходяться на вивільнених від сепаратистів та військ Російської Федерації територіях. 

Науковий супровід завдань Мінсоцполітики України з питань 

соціального розвитку та удосконалення системи законодавчих 

і нормативних документів з питань соціальної політики 

(Шифр 16) 

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 2014 року. 

2. Наукова новизна та практична цінність роботи. 

Підготовлено: 

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

робочих місць; 

інформаційні матеріал щодо розвитку професійного навчання дорослих та професійних 

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

розпорядження щодо виконання закону); 

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

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

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

пропозиції змін і доповнень до Програми сприяння зайнятості населення та 

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

«Основні напрями реалізації державної політики у сфері зайнятості населення на період до 2017 

року»); 

проект Основних напрямів реалізації державної політики у сфері зайнятості населення 

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

основних напрямів;   

проект програми створення та збереження робочих місць у Донецькій та Луганській 

областях на період до 2017 року; 

пропозиції до орієнтованої структури Основних напрямів реалізації державної політики 

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

Кабінету Міністрів України про затвердження Основних напрямів; 

пропозиції до нової редакції Трудового кодексу України; 

пропозиції до проекту Національної стратегії у сфері прав людини; 

проект комплексної Програми перепідготовки та працевлаштування внутрішньо 

переміщених осіб; 

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

господарство”; 

інформацію стосовно впливу пропозицій Всеукраїнської професійної спілки 

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

внеску на бюджет Пенсійного фонду України; 

фінансово-економічні розрахунки щодо наслідків для Пенсійного фонду України 

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

єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”; 



  

фінансово-економічні розрахунки щодо оптимізації видатків на пенсійне забезпечення 

з урахуванням положень проекту Меморандуму про економічну та фінансову політику; 

результати актуарної оцінки розмірів професійних пенсійних внесків на користь 

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

щодо прогнозного року запровадження середньої заробітної плати, яка застосовується при 

призначенні та перерахунку пенсій, виходячи із фінансових можливостей бюджету Пенсійного 

фонду України; розрахунок додаткової потреби коштів у 2015 році на перерахунок пенсій  

01.03.2015 року відповідно до підпункту 2 статті 42 Закону України „Про загальнообов’язкове 

державне пенсійне страхування” за варіантами зростання заробітної плати, яка застосовується 

при перерахунку пенсій; 

прогнозні розрахунки потреби в коштах на виплату державної соціальної допомоги 

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

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

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

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

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

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

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

розміру та порядку нарахування допомоги при народженні дитини),  реєстраційний номер 4314 

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

Зарубінським; 

прогнозні розрахунки потреби у коштах на надання субсидій для відшкодування витрат 

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

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

природний газ для населення, послуги централізованого гарячого водопостачання та опалення; 

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

допомог, розмір яких розраховується залежно від прожиткового мінімуму (державна допомога 

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

державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям відповідно до Закону України „Про 

державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”, тимчасова допомога дітям відповідно 

до постанови Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 № 189); 

інформаційно-аналітичний матеріал з питань сімейної політики в рамках підготовки 

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

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

інформаційно-аналітичний матеріал з питань сімейної політики в рамках підготовки 

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

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

пропозиції щодо необхідності подальшої адаптації національного законодавства до 

міжнародної правової бази країн Європейського Союзу (запропоновано доцільність  внесення  

змін  до  глави  XIII  Кодексу  законів  про  працю  України). 

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. В процесі дослідження 

Підготовлено аналітичні та наукові записки, методологічні матеріали, зміни та 

доповнення до законодавчих і нормативних актів з питань реформування соціальної політики 

4. 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. 

 


