
План 

Науково-дослідних робіт НДІ праці і зайнятості населення Міністерства соціальної  

політики України і НАН України за рахунок бюджетних асигнувань на 2014 рік 

 

Шифр 

роботи 
Назва роботи та її етапів 

Науковий відділ - 

виконавець 
Замовник 

Строки виконання 

Очікувані результати 
Початок 

Закін-

чення 

1 2 3 4 5 6 7 

Наукове забезпечення виконання пріоритетних завдань Міністерства  

соціальної політики України у 2014 році 

 

1. Розвиток ринку праці та зайнятість населення 

 

1. Оцінка впливу 

інноваційно-інвестиційної 

діяльності на створення 

робочих місць на 

підприємствах різних 

галузей економіки в 

регіонах України  

Відділ робочих 

місць, профорієн-

тації, підготовки 

кадрів 

Департамент 

ринку праці та 

зайнятості 

01.01.2014 31.12.2014 1. Аналітична оцінка ефективності 

впровадження державних цільових 

програм та інфраструктурних проектів 

на створення робочих місць у різних 

галузях економіки в регіонах України. 

2. Розробка рекомендацій щодо впливу 

інноваційно-інвестиційної діяльності на 

створення робочих місць на 

підприємствах різних галузей економіки 

в умовах очікуваного підвищення рівня 

безробіття через ускладнення 

економічної ситуації в країні (за 

результатами вибіркового обстеження). 
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Шифр 

роботи 
Назва роботи та її етапів 

Науковий відділ - 

виконавець 
Замовник 

Строки виконання 

Очікувані результати 
Початок 

Закін-

чення 

1 2 3 4 5 6 7 

2. Методологічні засади 

підтвердження результатів 

неформального навчання 

 

 

Відділ робочих 

місць, профорієн-

тації, підготовки 

кадрів 

Департамент 

ринку праці та 

зайнятості 

01.01.2014 

 01.01.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.01.2015 

31.12.2015 

31.12.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.12.2015 

 

І етап 

Методологічні рекомендації щодо 

розроблення критеріїв оцінювання 

професійних знань, умінь та навичок,  

переліку засобів вимірювання 

професійних знань, умінь та навичок, та 

анкет самооцінювання за результатами 

неформального навчання. 

 

ІІ етап 

Методичні рекомендації щодо 

проведення процедури підтвердження 

результатів неформального навчання. 

 

3. Питання забезпечення 

реалізації Закону України 

„Про зайнятість 

населення” на сучасному 

етапі соціально-

економічного розвитку 

країни 

Відділ 

прогнозування 

ринку праці і 

політики 

зайнятості 

населення 

 

 

Департамент 

ринку праці та 

зайнятості 

01.01.2014   31.12.2014 Пропозиції щодо вдосконалення 

законодавства про зайнятість населення 

для розв’язання існуючих проблем на 

національному ринку праці. 

13. Удосконалення механізмів 

державного регулювання 

у сфері зайнятості 

населення на етапі 

подолання соціально-

економічної кризи 

Відділ 

прогнозування 

ринку праці і 

політики 

зайнятості 

населення 

Департамент 

ринку праці та 

зайнятості 

01.01.2014   31.12.2014 Пропозиції щодо: 

підвищення рівня зайнятості 

населення з урахуванням світового 

досвіду та можливих ризиків 

економічного і соціального розвитку 

країни; 

сприяння зайнятості соціально-

вразливих верств населення. 
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Шифр 

роботи 
Назва роботи та її етапів 

Науковий відділ - 

виконавець 
Замовник 

Строки виконання 

Очікувані результати 
Початок 

Закін-

чення 

1 2 3 4 5 6 7 

11. Дослідження проблем 

зайнятості населення в 

особистих селянських 

господарствах та шляхи їх 

вирішення   

 

 

Відділ проблем 

зайнятості та 

соціального 

захисту сільського 

населення                  

(м. Кіровоград) 

 

Департамент 

ринку праці та 

зайнятості 

01.01.2014   31.06.2014 1. Пропозиції щодо удосконалення 

статусу зайнятості та соціального 

захисту членів та найманих працівників 

особистих селянських господарств. 

2. Пропозиції щодо вдосконалення 

чинного законодавства України в 

частині охоплення загальнодержавним 

соціальним страхуванням членів 

особистих селянських господарств, 

посилення їх соціального захисту та 

державного регулювання діяльності 

особистих селянських господарств. 

 

2. Удосконалення трудових відносин 

 

4. Дослідження світового 

досвіду щодо 

диференціації заробітної 

плати за кваліфікаційними 

категоріями, професіями 

та видами економічної 

діяльності 

Відділ проблем 

заробітної плати 

Департамент 

заробітної плати 

та умов праці 

01.01.2014   31.12.2014 1. Оцінка диференціації заробітної 

плати в країнах ЄС. 

2. Класифікація основних факторів 

диференціації у правовому полі 

регулювання заробітної плати в Україні. 

3. Удосконалення законодавства 

регулювання диференціації заробітної 

плати за кваліфікаційними категоріями, 

професіями та видами економічної 

діяльності. 
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Шифр 

роботи 
Назва роботи та її етапів 

Науковий відділ - 

виконавець 
Замовник 

Строки виконання 

Очікувані результати 
Початок 

Закін-

чення 

1 2 3 4 5 6 7 

5. Вплив показників 

економічного розвитку та 

соціальних стандартів на 

індикатори гідної праці в 

Україні  

 

Відділ проблем 

заробітної плати 

Департамент  

стратегічного 

планування та 

аналізу 

01.01.2014   31.12.2014 1. Оновлення індикаторів гідної праці. 

2. Оцінка впливу (розрахунки) 

показників економічного розвитку та 

соціальних стандартів на показники 

індикаторів гідної праці в Україні. 

3. Шляхи покращення індикаторів 

гідної праці в контексті резолюцій 

МОП. 

 

 

6. Оцінка ефективності 

реалізації Державної 

цільової соціальної 

програми подолання та 

запобігання бідності на 

період до 2015 року 

Відділ з питань 

соціальних 

стандартів і 

гарантій та доходів 

населення 

 

Департамент  

стратегічного 

планування та 

аналізу 

01.01.2014   31.12.2014 Оцінка ефективності реалізації завдань 

та заходів щодо подолання бідності, 

визначених Державною цільовою 

соціальною програмою подолання та 

запобігання бідності на період до 2015 

року. 

 

14. Розробка нових 

методичних та 

організаційних підходів 

щодо оцінювання бідності 

населення у сільській 

місцевості та їх 

апробування на прикладі 

окремих сільських 

населених пунктів 

Відділ проблем 

зайнятості та 

соціального 

захисту сільського 

населення  

(м. Кіровоград) 

Департамент 

стратегічного 

планування та 

аналізу 

01.01.2014   31.12.2014 1. Зміни і доповнення до чинного 

законодавства України щодо 

підвищення ролі та відповідальності 

органів місцевої влади та місцевого 

самоврядування з питань подолання та 

запобігання бідності на селі. 

2. Проект Методичних рекомендацій 

щодо оцінювання бідності сільського 

населення на основі суцільного 

обстеження зайнятості та доходів 

домогосподарств сільських населених 

пунктів 
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Шифр 

роботи 
Назва роботи та її етапів 

Науковий відділ - 

виконавець 
Замовник 

Строки виконання 

Очікувані результати 
Початок 

Закін-

чення 

1 2 3 4 5 6 7 

      3. Пропозиції щодо організації та 

порядку проведення суцільного 

обстеження доходів домогосподарств у 

сільській місцевості. 

 

 

3. Реформування системи соціального забезпечення 

 

3.1. Реформування у сфері пенсійного забезпечення 

7. Підходи щодо 

застосування єдиних норм 

страхового  

стажу і заробітної плати, 

які використовуються при 

обчисленні пенсії, 

незалежно від року виходу 

на пенсію 

Відділ проблем  

пенсійного 

страхування 

Департамент 

пенсійного  

забезпечення 

01.01.2014   31.12.2014 Методологічні підходи щодо 

застосування єдиних норм страхового 

стажу і заробітної плати, які 

використовуються при обчисленні 

пенсій, незалежно від року виходу на 

пенсію з врахуванням світового досвіду 

реформування пенсійних систем. 

Економіко-математичне моделювання 

пенсійної системи України. 

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 

пенсій, незалежно від року виходу на 

пенсію; 

- звільнення солідарної пенсійної 

системи від невластивих для неї 

нестрахових видатків; 

- запровадження накопичувальної 

системи загальнообов’язкового 

державного пенсійного страхування. 



 6 

Шифр 

роботи 
Назва роботи та її етапів 

Науковий відділ - 

виконавець 
Замовник 

Строки виконання 

Очікувані результати 
Початок 

Закін-

чення 

1 2 3 4 5 6 7 

      - врахування недоотриманих 

коштів у зв’язку з соціально-

економічною ситуацією на Сході 

України. 

На підставі актуарних розрахунків 

будуть надані 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. 
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Шифр 

роботи 
Назва роботи та її етапів 

Науковий відділ - 

виконавець 
Замовник 

Строки виконання 

Очікувані результати 
Початок 

Закін-

чення 

1 2 3 4 5 6 7 

8. Методологічні підходи до 

визначення соціально та 

економічно обґрунтованих 

параметрів обов’язкової  

професійної пенсійної 

системи для особливих 

категорій професій, 

пов’язаних із ризиком для 

життя 

Відділ проблем 

пенсійного 

страхування 

Департамент 

пенсійного 

забезпечення 

01.01.2014   31.12.2014 Методологічні підходи до визначення 

соціально та економічно обґрунтованих 

параметрів обов’язкової професійної 

пенсійної системи для особливих категорій 

професій, пов’язаних із ризиком для життя 

з врахуванням світового досвіду 

впровадження професійних пенсійних 

систем.  

Оцінка 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, зокрема: 

- актуарна оцінка впливу 

запровадження механізму фінансування 

дострокових пенсійних виплат за віком на 

пільгових умовах за рахунок додаткових 

ставок єдиного соціального внеску на 

рівень покриття зазначених виплат з боку 

роботодавців із врахуванням сучасної 

соціально-економічної ситуації на Сході 

України; 

- актуарна оцінка очікуваного рівня 

соціального захисту потенційних учасників 

обов’язкової професійної пенсійної системи 

для особливих категорій професій, 

пов’язаних із ризиком для життя. 

Пропозиції щодо встановлення 

соціально та економічно обґрунтованих 

параметрів обов’язкової професійної 

пенсійної системи для особливих категорій 

професій, пов’язаних із ризиком для життя. 
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Шифр 

роботи 
Назва роботи та її етапів 

Науковий відділ - 

виконавець 
Замовник 

Строки виконання 

Очікувані результати 
Початок 

Закін-

чення 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

3.2. Реформування у сфері державного соціального страхування 

 

12. Дослідження шляхів 

удосконалення управління 

загальнообов’язковим 

державним соціальним 

страхуванням 

 

Відділ проблем 

соціального 

страхування 

Департамент 

соціального 

страхування та 

партнерства 

 

01.01.2014   31.12.2014 1. Аналітичне дослідження чинної 

структури управління фондами 

соціального страхування та 

фінансовими потоками страхових 

коштів, зокрема: 

- порівняльний аналіз вітчизняної та 

європейських систем управління 

загальнообов’язковим державним 

соціальним страхуванням; 

- розробка пропозицій щодо уніфікації 

управлінських, наглядових та 

контролюючих функцій фондів 

соціального страхування. 

2. Пропозиції щодо внесення змін до 

законодавчих та нормативно-правових 

актів щодо вдосконалення управління 

системи загальнообов’язкового 

державного соціального страхування 
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Шифр 

роботи 
Назва роботи та її етапів 

Науковий відділ - 

виконавець 
Замовник 

Строки виконання 

Очікувані результати 
Початок 

Закін-

чення 

1 2 3 4 5 6 7 

 

3.3. Реформування системи соціальної допомоги, розвиток адресної допомоги 

 

9. Розробка пропозицій до 

проекту Державного 

бюджету України щодо 

потреби у коштах на 

надання субсидій для 

відшкодування витрат на 

оплату житлово-

комунальних послуг та 

субсидій на скраплений 

газ та тверде паливо на 

2015 рік 

Лабораторія 

моніторингу 

соціальних 

процесів 

Департамент 

державної 

соціальної 

допомоги 

01.01.2014 31.12.2014 Методичні підходи до обрахунку 

потреби в коштах на надання субсидій 

для відшкодування витрат на оплату 

житлово-комунальних послуг та 

субсидій на скраплений газ та тверде 

паливо (за різними варіантами та 

сценаріями щодо зміни умов надання 

житлових субсидій). Розрахунки до 

проекту Державного бюджету України 

на 2015 рік за відповідними напрямами 

витрат (за різними варіантами та 

сценаріями щодо зміни умов надання 

житлових субсидій) 

 

10. Розробка пропозицій до 

проекту Державного 

бюджету України  щодо 

потреби у коштах  на 

надання у 2015 р. 

державної допомоги 

сім'ям з дітьми,  державної 

соціальної допомоги 

малозабезпеченим сім'ям, 

тимчасової допомоги на 

дітей,  допомоги особам, 

які проживають разом з 

інвалідами І чи ІІ груп 

внаслідок психічного 

розладу 

 

Лабораторія 

моніторингу 

соціальних 

процесів 

Департамент 

державної 

соціальної 

допомоги 

01.01.2014 31.12.2014 Методичні підходи до розрахунків  

потреби в коштах на майбутній бюджетний 

рік на надання всіх видів державної 

допомоги сім'ям з дітьми, державної 

соціальної допомоги малозабезпеченим 

сім'ям, тимчасової допомоги на дітей, 

батьки яких ухиляються від сплати 

аліментів, допомоги особам, які 

проживають разом з інвалідами І чи ІІ 

групи внаслідок психічного розладу. 

Розрахунки до проекту Державного 

бюджету України на 2015 рік по 

відповідних напрямках витрат (за різними 

варіантами та сценаріями щодо рівнів 

соціальних гарантій). 
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Шифр 

роботи 
Назва роботи та її етапів 

Науковий відділ - 

виконавець 
Замовник 

Строки виконання 

Очікувані результати 
Початок 

Закін-

чення 

1 2 3 4 5 6 7 

15. Удосконалення державної 

політики в сфері 

усиновлення дітей-сиріт 

та дітей, позбавлених 

батьківського піклування 

 

Відділ з питань 

сімейної політики 

Департамент 

захисту прав 

дітей та 

усиновлення 

01.01.2014 31.12.2014 Пропозиції щодо вдосконалення 

державних механізмів системи 

усиновлення дітей сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, 

в Україні з врахуванням міжнародного 

досвіду. 

 

 

4. Науковий супровід завдань Мінсоцполітики України 

 

16 Науковий супровід 

завдань Мінсоцполітики 

України з питань 

соціального розвитку та 

удосконалення системи 

законодавчих і 

нормативних документів з 

питань соціальної 

політики 

Відділ робочих 

місць, 

профорієнтації, 

підготовки кадрів, 

Відділ прогнозу-

вання ринку 

праці і політики 

зайнятості 

населення, 

Відділ проблем 

зайнятості та 

соціального 

захисту сільського 

населення, 

Відділ проблем 

заробітної плати, 

Відділ з питань 

сімейної політики, 

 

Профільні 

структурні 

підрозділи 

Мінсоцполітики 

01.01.2014 31.12.2014 Аналітичні записки , методологічні 

матеріали, зміни та доповнення до 

законодавчих і нормативних документів 

з питань соціальної політики. 
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Шифр 

роботи 
Назва роботи та її етапів 

Науковий відділ - 

виконавець 
Замовник 

Строки виконання 

Очікувані результати 
Початок 

Закін-

чення 

1 2 3 4 5 6 7 

  Відділ з питань 

соціальних 

стандартів і 

гарантій та доходів 

населення, 

Відділ проблем 

пенсійного 

страхування, 

Відділ проблем 

соціального 

страхування,  

Лабораторія 

моніторингу 

соціальних 

процесів 

 

    

 

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

фінансування на 2014 рік, затверджений Наказом Міністра соціальної політики України Л.Денісової від 16.06.2014 р. № 390 “Про затвердження 

Зведеного плану науково-дослідних робіт Міністерства соціальної політики України за рахунок бюджетних асигнувань на 2014 рік”. 

 
 

 


