
НДР «Комплексний аналіз та прогнозування тенденцій у створенні робочих місць з 

урахуванням соціально-економічної політики розвитку регіонів України» (шифр 1). 

 

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

Метою дослідження є розробка пропозицій щодо створення робочих місць з урахуванням 

особливостей соціально-економічного розвитку регіонів України на період до 2017 року. 

Об’єктом дослідження є формування системи робочих місць на ринку праці України за 

результатами розкриття особливостей соціально-економічного розвитку регіонів.   

Предметом дослідження є процес оцінювання чинників створення робочих місць та 

підтвердження результатів розкриття особливостей соціально-економічного розвитку регіонів 

та існуючих проблем працевлаштування вимушених переселенців.  

Термін проведення дослідження: 1 січня 2015 року – 31 грудня 2015 року. 

2. Наукова новизна та практична цінність роботи  

- вивчена думка обласних державних адміністрацій та обласних центрів зайнятості всіх 

регіонів України з питань реального стану створення робочих місць в економіці України в 

умовах ускладнення економічної ситуації в країні та визначені основні проблеми (на основі 

анкетних обстежень з урахуванням Методики моніторингу створення нових робочих місць);  

- з урахуванням думки обласних державних адміністрацій, обласних центрів зайнятості та 

зарубіжного досвіду запропоновані шляхи вирішення проблем працевлаштування ВПО;  

надані пропозиції щодо розширення сфери прикладання праці (зокрема, для малого та 

середнього бізнесу) з урахуванням особливостей соціально-економічного розвитку регіонів та 

галузей економіки України);  

- розроблений прогноз створення робочих місць на період до 2019 року з урахуванням 

пріоритетів та особливостей соціально-економічного розвитку регіонів України (з урахуванням 

даних «Прогнозу соціального та економічного розвитку України на 2016-2019 роки», 

затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №558 від 5 серпня 2015 р.). 

Практична цінність полягає у поданні пропозицій щодо створення сприятливих умов для 

залучення інвестицій в регіони для розвитку малого та середнього бізнесу як основи створення 

робочих місць; збільшення зайнятості ВПО. 

Результати дослідження можуть бути використані у практичній діяльності Міністерства 

соціальної політики України, Державного центру зайнятості, іншими державними органами 

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

програмних документів щодо створення робочих місць, зокрема в регіонах, де проводилися 

бойові дії. 

3. Стислий виклад суті роботи 

- здійснено комплексний аналіз тенденцій створення робочих місць на національному та 

регіональних ринках праці (на основі проведення вибіркового обстеження в регіонах України); 

- подані пропозиції щодо стану прикладання праці в регіонах України з урахуванням 

особливостей їх розвитку та думки регіонів; 

визначено проблеми щодо працевлаштування та створення робочих місць для ВПО на 

основі проведеного аналізу стану працевлаштування внутрішньо переміщених осіб в регіонах 

України (за результатами анкетування) та надані пропозиції щодо покращення рівня зайнятості 

вказано категорії населення з урахуванням зарубіжного досвіду;   

- визначено пріоритети у створенні робочих місць в регіонах, сферах економічної 

діяльності в період адаптації до існуючих кризових умов з урахуванням думки регіонів; 

подано пропозиції щодо створення сприятливих умов для залучення додаткових 

інвестицій в регіони на розвиток малого та середнього бізнесу, як основи створення робочих 

місць. 

4.В процесі дослідження визначені: 

- існуючий стан створення робочих місць на національному та регіональних ринках праці 

на основі статистичної бази та проведеного вибіркового обстеження в регіонах України; 

- виявлено проблеми в створенні робочих місць з визначенням особливостей соціально-

економічного розвитку регіонів України (на основі анкетування регіонів); 



- проаналізовано стан працевлаштування ВПО, виявлені основні проблеми з цих питань та 

надані пропозиції щодо покращення рівня працевлаштування ВПО в Україні.  

5. Запропоновано 

- прогноз створення робочих місць на період до 2019 року з урахуванням пріоритетів та 

особливостей соціально-економічного розвитку регіонів України; 

- пропозиції щодо розширення сфери прикладання праці, зокрема, для малого та 

середнього бізнесу для різних категорій населення, в тому числі ВПО (з урахуванням думки 

обласних державних адміністрацій та обласних центрів зайнятості). 

За результатами наукових досліджень підготовлено: наукова записка з питань 

працевлаштування та професійного навчання внутрішньо переміщених осіб (надіслано 

Міністру соціальної політики України).; наукова записка щодо ситуації у сфері прикладання 

праці та тенденцій її розвитку в регіонах України (надіслана заступнику Голови Державної 

служби зайнятості). 

 

НДР «Методологічні засади підтвердження результатів неформального навчання» 

(шифр 2). 

 

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

Метою дослідження є розробка проекту Методичних рекомендацій щодо процесу 

оцінювання та підтвердження результатів неформального навчання за робітничими професіями. 

Об'єктом дослідження є система підтвердження кваліфікацій за результатами 

неформального професійного навчання. 

Предметом дослідження є процес оцінювання та підтвердження результатів 

неформального навчання за робітничими професіями. 

Термін проведення дослідження: 1 січня – 31 грудня 2015 року. 

2. Наукова новизна та практична цінність роботи 

- на основі зарубіжного досвіду визначено послідовність та зміст основних етапів процесу 

оцінювання та підтвердження кваліфікації за результатами неформального навчання за 

робітничими професіями,  обов’язки учасників цього процесу, ключові елементи організації 

відповідного документообігу, ключові підходи щодо організації процедури апеляції та щодо 

організації фінансування підтвердження кваліфікації за результатами неформального навчання;  

- за результатами анкетного обстеження (25 регіональних центрів зайнятості та 383 

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

навчальних закладів, що мають ліцензію на підготовку за робітничими професіями), вивчено 

думку регіональних центрів зайнятості і навчальних закладів з питань організації процесу 

оцінювання та підтвердження результатів неформального навчання за робітничими професіями 

в Україні;  

- розроблено проект Методичних рекомендацій щодо процесу оцінювання та 

підтвердження результатів неформального навчання за робітничими професіями.  

Практична цінність наукового дослідження полягає в тому, полягає у розробці проекту 

Методичних рекомендацій щодо процесу оцінювання та підтвердження результатів 

неформального навчання за робітничими професіями.Результати досліджень також можуть 

бути використані Міністерством соціальної політики України, іншими державними органами 

влади, роботодавцями, суб’єктами підтвердження кваліфікації за результати неформального 

навчання за робітничими професіями та іншими зацікавленими сторонами. 

Очікуваний соціально-економічний ефект.  

- забезпечити високу якість процесу оцінювання та підтвердження результатів 

неформального навчання за робітничими професіями; 

- розробити проекти нормативно-правових документів, необхідних для імплементації 

Методичних рекомендацій щодо процесу оцінювання та підтвердження результатів 

неформального навчання за робітничими професіями. 



Це дозволить: забезпечити використання професійних компетенцій робітників, отриманих 

шляхом неформального навчання впродовж життя; підвищити можливості працевлаштування 

та конкурентоспроможність осіб на ринку праці. 

3. Стислий виклад суті роботи  

- здійснено оцінку зарубіжного досвіду організації процесу оцінювання та підтвердження 

результатів неформального навчання за робітничими професіями; 

- проаналізовано діючу нормативно-правову базу та практичний досвід організації 

процесу оцінювання та підтвердження результатів неформального навчання за робітничими 

професіями; 

- розроблено проект Методичних рекомендацій щодо процесу оцінювання та 

підтвердження результатів неформального навчання за робітничими професіями; 

- розроблено зразки нормативних документів, які зокрема регламентують відносини між 

особою та суб’єктом підтвердження, а також між  суб’єктом підтвердження та підприємством, 

установою, організацією, яка надає робоче місце для проведення практичної частини 

кваліфікаційної атестації 

4. В  процесі дослідження визначені  

- існуючі проблеми у сфері оцінювання та підтвердження результатів неформального 

навчання за робітничими професіями (на основі даних анкетного обстеження 383 надавачів 

освітніх послуг та 25 регіональних центрів зайнятості); 

- послідовність та зміст усіх етапів проходження особою процедури підтвердження 

результатів неформального навчання (з урахуванням зарубіжного досвіду);  

- рекомендації щодо визначення вимог до робочих місць для проведення практичної 

частини кваліфікаційної атестації осіб, які проходять процедуру підтвердження кваліфікації за 

результатами неформального навчання; 

- механізм апеляції - вирішення спірних питань, пов’язаних з підтвердженням кваліфікації 

за результатами неформального навчання, та відповідне документальне забезпечення; 

5. Запропоновано 

Запропоновані Методичні рекомендації щодо процесу оцінювання та підтвердження 

результатів неформального навчання за робітничими професіями були представлені на 

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

підтвердження результатів неформального професійного навчання осіб за робітничими 

професіями (24 вересня 2015 р.). 

 

НДР «Особливості реалізації державної політики у сфері зайнятості населення в 

умовах інтеграції України в Європейське співтовариство» (шифр 3). 

 

1. Мета, об’єкт, предмет та термін проведення дослідження. 
Метою дослідження є розробка пропозицій щодо особливостей реалізації державної 

політики у сфері зайнятості населення в умовах інтеграції України в Європейське 

співтовариство. 

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

стан зайнятості і безробіття населення, а також механізми державного регулювання, спрямовані 

на підвищення ефективності використання робочої сили, сприяння формуванню ефективної 

зайнятості населення. 

Предметом дослідження є оцінка стану національного ринку праці з урахуванням 

особливостей соціально-економічного розвитку країни в умовах інтеграції України у 

Європейське співтовариство, а також досвід країн ЄС з питань формування політики у сфері 

зайнятості. 

Термін проведення дослідження: січень – грудень 2015 року. 

2. Наукова новизна та практична цінність роботи 

– проведено аналіз законодавчої бази та механізми реалізації державної політики у 

сфері зайнятості населення в країнах ЄС, визначено можливості їх застосування в Україні;  



– проаналізовано стан, можливі ризики соціально-економічного розвитку країни та 

наслідки впливу основних макроекономічних чинників на розвиток національного ринку праці 

– здійснено оцінку стану ринку праці, зокрема економічної активності населення, 

ситуації на зареєстрованому ринку праці, стану використання та підвищення якості робочої 

сили, з визначенням проблем у сфері зайнятості населення для їх розв’язання на етапі інтеграції 

України в Європейське співтовариство. 

Практична цінність наукового дослідження полягає у розробці пропозицій щодо 

розв’язання існуючих проблем та поліпшення ситуації у сфері зайнятості населення на 

сучасному етапі соціально-економічного розвитку країни в умовах інтеграції України в 

Європейське співтовариство. 

Передбачається, що результати дослідження будуть використані Міністерством соціальної 

політики при підготовці відповідних законодавчих актів, спрямованих на вдосконалення 

механізмів державного регулювання національного ринку праці. 

Очікуваний соціально-економічний ефект. Впровадження результатів дослідження 

сприятиме подоланню негативних тенденцій та ефективній реалізації державної політики у 

сфері зайнятості, підвищенню результативності функціонування ринку праці, зокрема за 

рахунок легалізації зайнятості, поширення гнучких форм зайнятості, що є актуальним питанням 

в умовах інтеграції України у Європейське співтовариство. 

3. Стислий виклад суті роботи  

У науковій роботі здійснено аналіз методологічних, правових засад та організаційно-

економічного механізму регулювання ринку праці України, надано аналіз сучасного ринку 

праці України за допомогою окремих показників (економічної активності населення, зайнятості 

і безробіття, руху робочої сили, попиту і пропозиції на ринку праці і т. ін.), визначено основні 

проблеми у сфері зайнятості населення, проведено аналіз стану та можливих ризиків соціально-

економічного розвитку України на сучасному етапі, визначено вплив основних 

макроекономічних чинників на розвиток ринку праці; здійснено аналіз тенденцій соціально-

економічного розвитку України та ситуації у сфері зайнятості населення. 

Дана робота виконана відповідно до календарного плану дослідження за трьома 

розділами. У першому розділі розглянуто теоретичні підходи щодо обґрунтування механізму 

саморегулювання ринку праці; визначені функції, які ринок не може виконувати. 

Проаналізовано три найбільш відомі моделі ринку праці (патерналістська, ліберальна та соціал-

демократична). Розглянуті сутність та поняття, принципи та задачі, напрями державного 

регулювання ринку праці; механізм державного регулювання ринку праці України із 

зазначенням відповідних методів та інструментів впливу; основні принципи функціонування 

організаційно-економічного механізму регулювання ринку праці; вплив глобальних процесів і 

тенденцій на ефективність системи регулювання ринку праці України. Здійснено аналіз 

нормативно-правової бази регулювання ринку праці в Україні, сучасного стану ринку праці ЄС 

та механізмів його регулювання та розглянуто основні тенденції соціально-економічного 

розвитку ЄС.  

У другому розділі відображено результати аналізу стану та можливі ризики соціально-

економічного розвитку країни, визначено вплив основних макроекономічних чинників на 

розвиток національного ринку праці, здійснено оцінку стану ринку праці, зокрема економічної 

активності населення, ситуації на зареєстрованому ринку праці, стану використання та 

підвищення якості робочої сили. Визначено проблеми у сфері зайнятості населення для їх 

вирішення на етапі інтеграції України в Європейське співтовариство.  

У третьому розділі на основі результатів дослідження були розроблені пропозиції щодо 

вирішення проблем формування ефективної зайнятості на сучасному етапі соціально-

економічного розвитку України та створення соціально-економічних умов забезпечення 

ефективної зайнятості населення, в тому числі за рахунок поширення гнучких форм зайнятості. 

У висновках узагальнено основні результати проведеного дослідження, а також наведено 

перелік використаних джерел. Наукове дослідження містить додатки, що включають: 

показники індексу розвитку людського потенціалу країн-членів ЄС та України протягом 2010 – 



2013 рр.; аналітичні таблиці щодо стану економічної активності населення, зареєстрованого 

ринку праці, використання та підвищення якості робочої сили. 

4. В процесі дослідження встановлено: 

– проблемні питання в системі функціонування ринку праці Євросоюзу та окреслено 

пріоритетні напрями політики ЄС спрямованої на розв’язання проблемних питань в сфері 

зайнятості; 

– основні тенденції та перспективи розвитку європейського ринку праці; 

– динаміку основних індикаторів, що характеризують стан економіки та ринку праці 

України і визначають ефективність використання робочої сили, що дозволяє сформувати 

проблеми у сфері зайнятості населення, вирішення яких є необхідною умовою забезпечення 

позитивної динаміки інтеграційних процесів в Європейське співтовариство; 

– можливі ризики соціально-економічного розвитку країни на сучасному етапі; 

– проблеми у сфері зайнятості населення щодо підвищення результативності ринку праці 

за рахунок легалізації зайнятості, поширення гнучких форм зайнятості, вдосконалення 

державного регулювання та ринкового впливу, стимулювання конкурентоспроможності робочої 

сили, що мають бути вирішені як пріоритетне завдання економічного розвитку країни. 

5. Запропоновано: 

пропозиції щодо подолання негативного впливу певних чинників на стан ринку праці і 

зайнятість населення, вдосконалення механізмів державного регулювання ринку праці з 

урахуванням досвіду країн ЄС та з метою створення соціально-економічних умов забезпечення 

продуктивної зайнятості населення, в тому числі за рахунок вдосконалення законодавчої та 

нормативної бази. 

 

НДР «Розроблення пропозицій щодо запровадження нових та вдосконалення чинних 

форм державних статистичних спостережень і адміністративних даних з метою з’ясування 

потреб та стану справ щодо реалізації прав інвалідів з ураженням органів зору, слуху, 

опорно-рухового апарату, з розумовою відсталістю та психічними розладами» (шифр 4). 

 

1. Мета, об’єкт, предмет та термін проведення дослідження. 
Метою роботи є дослідження відповідності і повноти державної статистичної звітності та 

адміністративної інформації щодо стану (проблем) реалізації прав та задоволення потреб 

інвалідів у контексті забезпечення інтеграції людей з інвалідністю у суспільство відповідно до 

вимог Конвенції ООН про права інвалідів. 

Об’єктом дослідження є існуюча система формування державної статистичної звітності 

та адміністративної інформації з метою виявлення стану (проблем) реалізації прав та 

задоволення потреб інвалідів відповідно до вимог міжнародного та вітчизняного законодавства 

щодо інтеграції людей з інвалідністю у суспільство для розв’язання існуючих у цій сфері 

проблем. 

Предметом дослідження є зміст (показники) чинних форм державної статистичної 

звітності та адміністративної інформації в частині даних про стан реалізації прав та задоволення 

потреб людей з інвалідністю, вітчизняна законодавча база з питань статистики та соціального 

захисту інвалідів, ратифіковані Україною міжнародні акти з цих питань. 

Термін проведення дослідження: січень – грудень 2015 року. 

2. Наукова новизна та практична цінність роботи 

– здійснено аналіз міжнародних документів, що стосуються інтеграції людей з 

інвалідністю у суспільство;  

– проаналізовано існуючу систему формування державної статистичної звітності та 

адміністративної інформації в усіх сферах суспільного життя;  

– розроблено пропозиції щодо запровадження нових та вдосконалення чинних форм 

державних статистичних спостережень і адміністративних даних щодо реалізації прав та 

задоволення потреб інвалідів з ураженням органів зору, слуху, опорно-рухового апарату, з 

розумовою відсталістю та психічними розладами. 



Практична цінність полягає у розробці конкретних пропозицій щодо запровадження нових 

та вдосконалення чинних форм державних статистичних спостережень і адміністративних 

даних з метою з’ясування стану справ щодо реалізації прав та задоволення потреб інвалідів з 

ураженням органів зору, слуху, опорно-рухового апарату, з розумовою відсталістю та 

психічними розладами. 

Результати наукового дослідження можуть бути використані у практичній діяльності 

Міністерства соціальної політики та інших заінтересованих центральних і місцевих органів 

виконавчої влади, громадських організацій інвалідів та сторін соціального діалогу при 

підготовці пропозицій щодо стану реалізації прав та задоволення потреб інвалідів відповідно до 

Конвенції ООН про права інвалідів, удосконалення чинних форм державних статистичних 

спостережень і адміністративних даних з метою вдосконалення системи формування стратегії 

соціальної інтеграції інвалідів. 

Очікуваний соціально-економічний ефект. Впровадження результатів дослідження 

сприятиме поліпшенню стану реалізації прав і задоволення потреб людей з інвалідністю в 

Україні, наближенню вітчизняних стандартів соціального захисту інвалідів до міжнародного 

рівня. 

3. Стислий виклад суті роботи 

Дана робота виконана відповідно календарного плану дослідження за трьома розділами. У 

першому розділі здійснено аналіз міжнародних документів, що стосуються інтеграції людей з 

інвалідністю у суспільство (Конвенція ООН про права інвалідів, План дій Ради Європи щодо 

сприяння правам і повній участі людей з обмеженими можливостями в суспільстві: покращення 

якості життя людей з обмеженими можливостями в Європі в 2006-2015 роках, Керівні вказівки 

та принципи розроблення статистичних даних з проблеми інвалідності, методичні дослідження 

“Розроблення статистичних концепцій і методів, що стосуються інвалідності, для проведення 

обстежень домашніх господарств” та інші), вітчизняної нормативно-правової бази, у тому числі 

з питань статистики та перепису населення, з метою з’ясування стану справ щодо реалізації 

прав та задоволення потреб інвалідів. 

У другому розділі проаналізовано існуючу систему формування державної статистичної 

звітності та адміністративної інформації в усіх сферах суспільного життя, у тому числі з 

використанням експертної оцінки провідних фахівців відповідних центральних і місцевих 

органів виконавчої влади та громадських організацій інвалідів, з позицій забезпечення чинних 

форм звітності відповідними показниками та достовірними даними або запровадження нових 

форм звітності, що дозволяють з’ясувати стан реалізації прав та задоволення потреб людей з 

інвалідністю відповідно до вимог міжнародного та вітчизняного законодавства. 

У третьому розділі розроблено пропозиції щодо запровадження нових та вдосконалення 

чинних форм державних статистичних спостережень і адміністративних  даних  з метою  

з’ясування  стану справ щодо реалізації прав та задоволення потреб інвалідів з основними 

нозологічними формами захворювання – ураженням органів зору, слуху, опорно-рухового 

апарату, розумовою відсталістю та психічними розладами. 

4. В процесі дослідження визначено, що: 

− не зважаючи на значну увагу, яка приділяється державними органами влади, місцевого 

самоврядування, науковцями у напрямі удосконалення системи соціального захисту інвалідів, 

залишається недосконалою система формування інформаційного базису для забезпечення 

ефективності соціальних програм з реалізації прав інвалідів в Україні відповідно до 

міжнародних вимог. 

5. Запропоновано 

Пропозиції щодо удосконалення форм статистичної звітності, які стосуються 

транспортного забезпечення, забезпечення пристосованим житлом, телефонізації будинків, 

освіти інвалідів, участі у політичному та суспільному житті, у культурному житті, здоров’я, 

праці та зайнятості, свободи від експлуатації, насильства та наруги. 

 

НДР «Національний профіль гідної праці України за методологією Міжнародної 

організації праці»  (шифр 5). 



 

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

Метою дослідження є проведення оцінки процесу змін щодо гідної праці за методологією 

МОП, підготовка документу „Національний профіль гідної праці в Україні”.  

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

методологією МОП, а також статистичні дані, на підставі яких здійснюватиметься оцінка 

процесу змін щодо гідної праці в Україні за методологією МОП. 

Предметом дослідження є нормативно-правова база та статистична інформація за 

елементами вимірювання гідної праці в Україні за методологією МОП. 

Термін проведення дослідження: січень – грудень 2015 року. 

2. Наукова новизна та практична цінність роботи: 

– здійснено оцінку процесу змін статистичних показників щодо гідної праці в 

Україні за методологією МОП за елементами вимірювання; 

– осучаснені правові індикатори гідної праці за методологією МОП; 

– підготовлено документ „Національний профіль гідної праці в Україні”. 

Практична цінність наукового дослідження полягає у розробці конкретних пропозицій 

щодо покращення соціально-економічних показників гідної праці. 

Результати наукового дослідження будуть використані Міністерством соціальної політики 

України при  підготовці пропозицій щодо удосконалення вітчизняного законодавства у сфері 

гідної праці. 

Очікуваний соціально-економічний ефект. Оцінка процесу змін щодо гідної праці за 

методологією МОП сприятиме прийняттю політичних рішень щодо удосконалення управління 

системою соціально-трудових відносин. 

3. Стислий виклад суті роботи. 

Дослідження містить аналіз та оцінку правових індикаторів,  статистичних даних щодо 

сучасного стану гідної праці в Україні за 11 тематичними сферами, визначеними методологією 

МОП, а також пропозицій щодо покращення соціально-економічних показників гідної праці.  

Позитивною складовою роботи є актуалізація правових індикаторів відповідно до 

останніх змін у законодавстві, комплексний підхід (актуалізація правових індикаторів та 

статистичних показників) до вирішення проблемних питань у сфері гідної праці в Україні.  

 Також за період з 2002 року були досліджені тенденції у динаміці показників за 

тематичними сферами, визначеними МОП для оцінки процесу змін у сфері гідної праці. 

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. У першому розділі наведено аналіз та актуалізацію двадцяти одного правового 

індикатора для тематичних сфер щодо гідної праці за методологією МОП. В другому розділі 

здійснено аналіз та оцінку статистичних даних щодо забезпечення гідної праці в Україні за 

елементами вимірювання, визначеними методологією МОП. У третьому розділі розроблені 

пропозиції щодо покращення соціально-економічних показників гідної праці. У додатку 

представлений документ з моніторингу та оцінки процесу змін щодо гідної праці під назвою 

„Національний профіль гідної праці в Україні”. 

4. В процесі дослідження встановлено, що: 
– не зважаючи на постійне приведення трудового законодавства до вимог МОП, в Україні 

ще залишаються невирішеними проблеми за деякими параметрами. Зокрема, статистична 

оцінка елементів гідної праці в Україні проводиться за скороченим переліком показників 

порівняно до вимог МОП, тобто, існує багато проблем в сфері гідної праці, які вимагають свого 

вирішення і в законодавчій, і в аналітичній площинах; 

– існувала необхідність актуалізації правових індикаторів відповідно до останніх змін у 

законодавстві;  

– існувала необхідність доповнення профілю додатковими показниками, що не 

охоплюються Держстатом України 

– існує необхідність комплексного підходу у підвищенні рівня гідної праці в Україні.. 



5. Запропоновано: 

– основні індикатори гідної праці за методологією МОП;  

– шляхи покращення соціально-економічних показників гідної праці в контексті резолюції 

МОП; 

– оцінка процесу змін щодо гідної праці викладена у документі „Національний профіль 

гідної праці в Україні”. 

 

НДР «Нові підходи щодо подолання бідності в Україні (шифр 6) 

 

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

Метою дослідження є розробка пропозицій щодо стратегічних напрямів та заходів 

попередження бідності в Україні. 

Об‘єктом дослідження є стан бідності в Україні. 

Предметом дослідження є шляхи, способи та методи вирішення проблеми бідності в 

Україні. 

Термін проведення дослідження: 1 січня 2015 р. – 30  червня 2015 року. 

2. Наукова новизна та практична цінність роботи: 

 Наукова новизна роботи полягає у систематизації основних причин та факторів бідності 

в Україні, які характеризують економічні, соціально-демографічні, регіональні та політичні 

умови життя населення; визначенні стратегічних напрямів та заходів попередження бідності в 

Україні; розробці організаційно-економічного механізму підтримки вимушених 

переселенців та запобігання бідності серед них; використанні компаративного  методу щодо 

аналізу бідності шляхом порівняння міжнародних індексів, які характеризують дане явище.  

Практична цінність роботи одержаних результатів полягає у визначенні 

ефективності виконання Програми, у виявленні проблем та причин зміни показників та 

реалізації заходів, спрямованих на подолання бідності, в оцінці ситуації з бідністю в 

країні та в розробці конкретних пропозицій щодо подальшого вирішення цієї проблеми в 

країні. 

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: 

В роботі досліджено теоретичні аспекти впливу держави на вирішення проблеми бідності; 

здійснено компаративний аналіз щодо подолання бідності в Україні; досліджено міжнародний 

досвід стосовно різних підходів до вирішення проблеми бідності, зокрема і серед окремих груп 

населення; проаналізовано доходи та рівень життя населення; здійснено аналіз стану бідності в 

Україні серед типів домогосподарств, соціально-демографічних груп населення, за місцем 

проживання та на регіональному рівні на основі системи показників бідності; виявлено основні 

причини бідності в країні та групи населення, які найбільш потерпають від неї; підготовлено 

пропозиції щодо стратегічних напрямів та заходів попередження бідності в Україні. 

4. В процесі дослідження визначено: 

роль держави у вирішенні проблеми бідності; 

ситуацію з узагальненням міжнародного досвіду стосовно різних підходів до вирішення 

проблеми бідності серед окремих груп населення; 

основні причини, фактори та систему показників бідності в Україні; 

нові підходи до подолання бідності; 

пропозиції щодо стратегічних напрямів та заходів попередження бідності в Україні. 

5. Запропоновано: 



організаційно-економічний механізм підтримки вимушених переселенців та запобігання 

бідності серед них; пропозиції щодо стратегічних напрямів та заходів попередження бідності в 

Україні. 

 

НДР «Реформування державних соціальних стандартів у контексті децентралізації 

державної влади та реформи місцевого самоврядування в Україні» (шифр 7). 

 

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

Метою дослідження є розробка пропозицій щодо удосконалення законодавства про 

систему державних соціальних стандартів та нормативів в контексті децентралізації державної 

влади та реформи місцевого самоврядування в Україні. 

Об‘єктом дослідження є система державних соціальних стандартів в Україні. 

Предметом дослідження є принципи, фактори та порядок формування, встановлення та 

використання державних соціальних стандартів. 

Термін проведення дослідження: 1 липня 2015 р. – 31 грудня 2015 року. 

2. Наукова новизна та практична цінність роботи: 

- обґрунтовано необхідність перебудови системи державних соціальних стандартів і 

гарантій для визначення фінансових потреб регіонів та їх місцевих бюджетів; 

- підготовлено пропозиції щодо удосконалення законодавства про систему державних 

соціальних стандартів та гарантій в умовах  проведення децентралізації влади  та реформи  

місцевого самоврядування. 

Практична цінність роботи полягає у розробці пропозицій щодо підготовки стратегії 

соціальної політики держави, яка передбачатиме концептуальну модель та механізми 

функціонування соціальної держави, а також посилення ролі регіонів у вирішенні соціальних 

питань в рамках децентралізації державної влади та реформи місцевого самоврядування в 

Україні. А також у розробці пропозицій щодо внесення змін та доповнень  до Закону України 

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

соціальні гарантії,”, Бюджетного кодексу України, розробці та затвердженні Закону України 

„Про мінімальний споживчий бюджет”, а також у прийнятті інших законодавчих та 

нормативно-правових актів щодо формування моделі більш ефективного використання наявних 

фінансових коштів та залучення додаткових коштів.  

Очікуваний соціально-економічний ефект. Розроблені пропозиції дозволять 

впровадити  якісно нові підходи до формування, встановлення і застосування державних 

соціальних стандартів, гарантій та нормативів в умовах децентралізації влади та реформи 

місцевого самоврядування в Україні. Це сприятиме реалізації ефективної соціальної політики 

держави, спрямованої на вирішення питань щодо підвищення доходів і добробуту населення в 

регіонах та в країні.  

3. Стислий виклад суті роботи: 

- узагальнено теоретичні засади щодо соціальних зобов’язань держави; 

- здійснено аналіз законодавства щодо застосування системи державних соціальних 

стандартів та гарантій;  

- проаналізовано та оцінено використання та фінансове забезпечення державних 

соціальних стандартів і гарантій та нормативів в сферах їх застосування; 

- розроблено пропозиції щодо удосконалення законодавства про систему державних 

соціальних стандартів та нормативів в контексті децентралізації державної влади та реформи 

місцевого самоврядування в Україні. 

4. В процесі дослідження визначено: 

сутність соціальних зобов’язань держави в умовах децентралізації державної влади  та  

реформи  місцевого самоврядування; 

ситуацію з узагальненням міжнародного досвіду функціонування системи державних 

соціальних стандартів та нормативів в умовах децентралізації державної влади; 

використання та фінансове забезпечення державних соціальних стандартів і гарантій та 

нормативів в сферах їх застосування ситуацію з бідністю в країні; 



пропозиції щодо удосконалення механізмів формування, встановлення і застосування 

соціальних стандартів та гарантій в умовах децентралізації державної влади та реформи 

місцевого самоврядування. 

5. Запропоновано: 

пропозиції щодо удосконалення механізмів формування, встановлення і застосування 

соціальних стандартів та гарантій в умовах децентралізації державної влади та реформи 

місцевого самоврядування. Підготовлено пропозиції стосовно внесення змін до Законів України 

«Про прожитковий мінімум» та «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні 

гарантії», Бюджетного кодексу та інших законодавчих та нормативно-правових документів. 

Обгрунтовано необхідність посилення законодавчого впливу на дотримання соціальних 

гарантій, стандартів і нормативів для підвищення рівня і якості життя населення та досягнення 

європейських життєвих стандартів.   

  

НДР «Дослідження впливу на заробітну плату структурних змін в реальному секторі 

економіки та створення зони вільної торгівлі між Україною та європейським союзом 

(шифр 8). 

 

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

Метою дослідження є розробка пропозицій щодо удосконалення законодавства з питань 

оплати праці та підвищення рівня життя працюючого населення в умовах економічної 

трансформації в Україні, зокрема, визначення шляхів зростання реальної заробітної плати в 

сучасних умовах. 

Об’єктом дослідження є номінальна та реальна заробітна плата за видами економічної 

діяльності, що мають торгівельні відносини у зонах вільної торгівлі, та структурні зміни в 

реальному секторі економіки. 

Предметом дослідження є нормативно-правова база та статистична інформація щодо 

стану номінальної та реальної заробітної плати за видами економічної діяльності, що мають 

торгівельні відносини у зонах вільної торгівлі, а також структурних змін в реальному секторі 

економіки (обсяги виробництва, обсяги експорту та імпорту виробленої продукції тощо). 

Термін проведення дослідження: січень – грудень 2015 року 

2. Наукова новизна та практична цінність роботи: 

- вперше було проведено аналіз впливу лібералізації торговельних відносин з країнами-

членами ЄС на рівні заробітних плат у видах економічної діяльності, які активно залучаються 

до процесу інтеграції; 

- вивчено стан впливу дії Угоди про асоціацію України з Європейським Союзом на 

залучення іноземних інвестицій до реального сектору економіки; 

- досліджено зміни в реальному секторі економіки України в результаті активізації 

євроінтеграційних процесів; 

- вивчено умови формування реальної заробітної плати в Україні; 

- запропоновано зміни до підходів встановлення розміру мінімальної заробітної плати з 

урахуванням стандартів Євросоюзу. 

Практична цінність роботи полягає у визначенні шляхів удосконалення законодавства у 

сфері оплати праці, в тому числі щодо забезпечення зростання реальної заробітної плати в 

умовах економічної трансформації в Україні. 

Очікуваний соціально-економічний ефект. Впровадження результатів дослідження 

дасть змогу напрацювати заходи щодо: удосконалення законодавства у сфері оплати праці та 

підвищення реальної заробітної плати в сучасних умовах розвитку економіки країни, які 

сприятимуть покращенню процесів регулювання заробітної плати, дозволять підвищити рівень 

заробітної плати в Україні. 

3. Стислий виклад суті роботи: 

- здійснено аналіз та оцінку структурних змін в реальному секторі економіки внаслідок 

лібералізації торговельних відносин з країнами – членами Європейського Союзу, напруження у 

відносинах з Російською Федерацією, реальної заробітної плати в умовах підписання Угоди про 



асоціацію України з ЄС на етапі запровадження торговельних преференцій, а також шляхи 

підвищення оплати праці з урахуванням європейських стандартів; 

- вперше був проведений аналіз стану зовнішньої торгівлі, реального сектору економіки та 

реальної заробітної плати в умовах підписання Угоди про асоціацію України з ЄС на етапі 

запровадження торговельних преференцій. 

- проаналізовано дані Євростату та Держстату України за методологією Євростату щодо 

структури реального сектору економіки, обсягів імпорту та експорту товарів, інновацій та 

рівнів середньої, реальної, мінімальної заробітної плати. Зокрема, було обраховано 

співвідношення державних соціальних стандартів з метою виявлення їх відповідності вимогам 

законодавства: мінімальної заробітної плати, встановленого та фактичного прожиткових 

мінімумів. 

4. В процесі дослідження визначено: 

– існує необхідність наближення законодавства України до законодавства ЄС шляхом 

створення гармонізованого правового поля для забезпечення діяльності суб’єктів торговельних 

відносин, створення сприятливого інноваційно-інвестиційного клімату, формування умов для 

обмеження монополізму та розвитку конкуренції, використання досвіду країн – нових членів 

ЄС;  

– для усунення загроз та ризиків щодо розширення зовнішньоторговельної діяльності 

України слід оптимізувати та збалансувати структури імпорту та експорту,  розробити 

довгострокові програми міжнародного співробітництва з провідними економіками світу та 

імпортерами вітчизняної продукції, поглибити співробітництво з ЄС шляхом залучення 

українських суб’єктів господарювання до спільних науково-дослідницьких, комунікаційних та 

інформаційних проектів, забезпечити умови вдосконалення інституційного середовища у сфері 

технічного регулювання, дотримання санітарних, фітосанітарних, екологічних вимог тощо; 

– для ефективного розвитку економіки важливим є проведення реструктуризації 

реального сектору та забезпечення умов для імпортозаміщення; 

– в Україні залишаються невирішеними проблеми низького рівня реальної заробітної 

плати; 

– в Україні рівні співвідношень мінімальної і середньої зарплати (індекс Кейтця), 

мінімальної заробітної плати і прожиткового мінімуму не відповідають стандартам країн 

Євросоюзу: 50% – МОП, 60% – ЄС; 2,5 раза – ЄС відповідно. В Україні співвідношення 

мінімальної та середньої заробітної плати склало за 9 місяців 2015 р. – 30,8%, співвідношення 

мінімальної заробітної плати та фактичного прожиткового мінімуму у вересні 2015 р. – 52,5%. 

Тобто наведені показники повинні бути об’єктом постійної уваги для доведення їх до 

європейського рівня; 

– відставання розміру мінімальної заробітної плати від фактичного прожиткового 

мінімуму для працездатних осіб призводить до суттєвого послаблення з боку держави функції 

захисту працюючих від низьких заробітних плат. Прожитковий мінімум для працездатних осіб 

в Україні розраховується виключно на працюючу людину. Сімейна складова в ньому відсутня, 

що призводить до зубожіння; 

– при розрахунку розміру мінімальної заробітної плати до її суми не включають величину 

податків на заробітну плату. Тобто від самого початку встановлений рівень мінімальної 

заробітної плати вже є меншим на 15%; 

– для розширеного відтворення робочої сили загальноприйнятою вважається заробітна 

плата на рівні 5-6 прожиткових мінімумів. В Україні робоча сила є недооціненою, про що 

свідчить показник кількості фактичних прожиткових мінімумів (без урахування податків) у 

середній заробітній платі, який у серпні 2015 р. склав 1,61; 

– в умовах ратифікації Асоціації з ЄС існує необхідність підвищення дієвості державного 

та колективно-договірного регулювання заробітної плати шляхом внесення змін до чинного 

законодавства щодо оплати праці з урахуванням європейських стандартів. 

 

 

 



5. Запропоновано: 

– напрями використання світового досвіду розвитку країн в умовах вільної торгівлі та 

участі у вільних економічних зонах та визначені можливі наслідки входження України до зони 

вільної торгівлі з ЄС; 

– визначені можливості розвитку реального сектору економіки України, залучення 

інвестицій та зростання реальної заробітної плати; 

– розроблені пропозиції щодо шляхів зростання реальної заробітної плати в умовах 

економічної трансформації в Україні. 

 

НДР. «Розроблення можливих варіантів зміни діючої формули обчислення пенсій за 

віком і перспективи їх запровадження з урахуванням досвіду інших країн, зокрема 

Швеції, Нідерландів, Естонії, Литви та Латвії, а також проведення актуарних розрахунків 

законодавчих змін у межах пенсійної реформи» (шифр 9). 

  

1. Мета, об’єкт, предмет та термін проведення дослідження 
Мета роботи – є напрацювання можливих варіантів зміни діючої формули обчислення 

пенсії за віком на основі досвіду окремих країн світу (Швеція, Нідерланди, Естонія, Литва, 

Латвія) та актуарна оцінка перспективи їх запровадження в Україні; дослідження впливу 

законодавчих змін, передбачених проектом Закону (реєстр. № 2767 від 30.04.2015), на розміри 

пенсійних виплат та фінансовий стан пенсійної системи на середньо- та довгострокову 

перспективу 

Об’єкт дослідження – система державного пенсійного страхування України, країн 

Прибалтики, Швеції і Нідерландів,комплекс вимог, припущень та нормативних параметрів, що 

визначають функціонування системи пенсійного страхування за умов її реформування.  

Предмет дослідження –  методичні та методологічні підходи щодо пенсійного 

забезпечення в Україні та  за рубежем.  

Термін виконання роботи:  – 1 січня – 31 грудня 2015 року. 

2. Наукова новизна та практична цінність роботи 

Наукова новизна роботи полягає в тому, що на основі нових методологічних підходів, які 

ґрунтуються на положеннях  Закону України „Про внесення змін до деяких законів України 

щодо призначення та індексації пенсій”, Концепції подальшого проведення пенсійної реформи, 

проекту Закону України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

запровадження накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного 

страхування та нарахування пенсій” нормативно-правових актів, обумовлених соціально-

економічною ситуацією, що склалася вивчення досвіду пенсійного реформування у країнах 

Прибалтики, Швеції та Нідерландах: 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 можливі варіанти зміни діючої формули обчислення пенсій за віком - адаптовані 

до України формули обчислення пенсії за віком країн Прибалтики, Швеції та Нідерландів; 

розроблено оновлені алгоритми та програмне забезпечення для дослідження впливу можливих 

законодавчих змін; здійснено прогнозні розрахунки  розмірів пенсійних виплат і фінансового 

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

пенсійного законодавства перспективних та можливих змін у цій сфері; напрацьовано 

пропозиції щодо внесення змін у пенсійне законодавство та висновки-коментарі щодо 

перспективи запровадження в Україні формули обчислення пенсії за віком на основі досвіду 

Швеції, Нідерландів, Естонії, Литві та Латвії. 

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

можливість оцінити вплив можливих і перспективних змін у сфері пенсійного законодавства на 

рівень соціального захисту осіб пенсійного віку та фінансову стабільність пенсійної системи на 

середньо- та довгострокову перспективу. Результати розрахунків та напрацьовані пропозиції 

можуть бути використані при внесенні змін до законодавчих та нормативних актів з питань 

пенсійного реформування. 



3. Стислий виклад суті роботи: 

- здійснено актуалізовану оцінку рівня соціального захисту пенсіонерів в Україні та 

фінансового стану страхової пенсійної системи; 

- досліджено вплив соціально-економічної ситуації на сході України та анексії Криму на 

фінансовий стан системи пенсійного забезпечення; 

- визначено проблеми, вирішення яких вимагає законодавчих змін; 

- досліджено пенсійне законодавство Швеції, Нідерландів, Естонії, Литви та Латвії; 

- напрацьовано можливі варіанти зміни діючої в Україні формули обчислення пенсії за 

віком на основі формул обчислення пенсії у Швеції, Нідерландах, Естонії, Литві та Латвії;  

- здійснено економіко-математичне моделювання пенсійної системи України на середньо-

та довгострокову перспективу за чинних законодавчих норм; 

 на підставі дослідження сучасного стану пенсійної системи в Україні та актуарних 

розрахунків напрацьовано 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; 

- виконано актуарні розрахунки розмірів пенсійних виплат та фінансового стану страхової 

пенсійної системи на середньо-та довгострокову перспективу за умов адаптації до України 

формул обчислення пенсії за віком Швеції, Нідерландів, Естонії, Литви та Латвії. За 

результатами актуарних розрахунків напрацьовано прогнозно-аналітичні матеріали щодо 

застосування в Україні адаптованих формул розрахунку пенсії за віком країн Прибалтики, 

Швеції та Нідерландів;  

- здійснено актуарне дослідження щодо впливу перспективних законодавчих змін, 

передбачених проектом Закону України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо запровадження накопичувальної системи загальнообов’язкового державного 

пенсійного страхування та єдиних принципів нарахування пенсій”, на розміри пенсійних виплат 

та фінансовий стан пенсійної системи на середньо- та довгострокову перспективу з оновленням 

демографічного прогнозу населення, даних про середні розміри страхового стажу та 

коефіцієнту заробітку пенсіонерів, прогнозних макропоказників Світового банку для України; 

- на підставі прогнозно-аналітичних матеріалів сформульовано висновки щодо 

можливості  запровадження в Україні формул розрахунку пенсії за віком Швеції, Нідерландів, 

Естонії, Литви  та Латвії, адаптованих до України; 

- сформульовано пропозиції  щодо внесення змін та доповнень до Закону України „Про 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” та  уточнення окремих положень  

законопроекту регістр. .№2767 від 30.04 2015р; 

4.   В процесі дослідження за варіантами розрахунків визначено: 

-  розміри пенсійних виплат з солідарної системи на середньо- та довгострокову 

перспективу за чинних законодавчих норм; 

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

накопичувальної системи за умови за умови дворівневої пенсійної системи;  

- розміри пенсійних виплат з солідарної системи за умови застосування у пенсійній 

системі України, адаптованих до України, формул обчислення пенсії за віком Швеції, 

Нідерландів, Естонії, Литви  та Латвії, 

- обсяги страхових надходжень та видатків пенсійної системи впродовж довгострокового 

періоду за різними варіантами розрахунків; 

- баланс страхового пенсійного фонду на середньо- та довгострокову перспективу за 

варіантами розрахунків. 

5. Запропоновано: 

- методичні підходи щодо адаптації до України чинних формул розрахунку пенсії за віком 

Швеції, Нідерландів, Естонії, Литви та Латвії; 

- формули обчислення пенсії за віком Швеції, Нідерландів, Естонії, Литви  та Латвії, 

адаптовані до України; 



- методичні підходи щодо запровадження адаптованих до України формул обчислення 

пенсії за віком Швеції, Нідерландів, Естонії, Литви  та Латвії; 

- 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; 

- пропозиції  щодо внесення змін та доповнень до Закону України „Про 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” та  уточнення окремих положень  

законопроекту регістр. .№2767 від 30.04 2015р. 

 

 НДР «Актуарна оцінка очікуваного рівня соціального захисту учасників 

обов’язкової професійної пенсійної системи за місцем роботи» (шифр 10). 

 

1. Мета, об’єкт, предмет та термін проведення дослідження 
Мета роботи – надання актуарної оцінки очікуваного рівня соціального захисту 

учасників обов’язкової професійної пенсійної системи за місцем роботи (далі – ППС), 

запровадження якої передбачено перспективним законодавством України. 

Об’єкт дослідження – система фінансування дострокових пенсійних виплат за віком на 

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

роботах з особливими умовами праці, а також система спеціальних пенсійних доплат. 

Предмет дослідження – очікуваний рівень соціального захисту учасників обов’язкової 

професійної пенсійної системи за місцем роботи. 

Термін виконання роботи:  – 1 січня – 31 грудня 2015 року 

2. Наукова новизна та практична цінність роботи 

Наукова новизна роботи полягає у розробці методологічних підходів та здійсненні 

комплексних актуарних досліджень очікуваного рівня соціального захисту учасників ППС із 

використанням авторських актуарних моделей, які підтримуються відповідними програмними 

продуктами. Одночасно, наукова новизна одержаних результатів полягає у наданих 

пропозиціях, спрямованих на встановлення соціально та економічно обґрунтованих параметрів 

ППС, виходячи з єдиних принципів щодо визначення умов набуття права на призначення 

професійних пенсійних виплат. 

Практична цінність представленої роботи полягає у тому, що отримані результати та 

надані пропозиції можуть бути використані у процесі подальшого удосконалення 

перспективного законодавства щодо запровадження ППС в Україні, зокрема, при 

доопрацюванні проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо запровадження накопичувальної системи загальнообов'язкового державного 

пенсійного страхування та єдиних принципів нарахування пенсій» № 2767. 

3. Стислий виклад суті роботи: 

- 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, а також системи спеціальних пенсійних виплат. 

- напрацьовано методологічні підходи до здійснення актуарних досліджень очікуваного 

рівня соціального захисту учасників ППС. 

- здійснено оцінку перспектив зміни джерел фінансування системи дострокових пенсійних 

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

осіб, які зайняті на роботах із особливими умовами праці, а також системи спеціальних 

пенсійних доплат, зокрема, актуарні дослідження: очікуваного рівня соціального захисту 

потенційних учасників ППС, які зайняті на роботах із особливими умовами праці, за 

професійною та статевою ознаками у відповідності до розподілу за категоріями 

накопичувальних професійних пенсійних програм (далі – НППП) згідно перспективного 

законодавства; 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. 



- надано пропозиції щодо встановлення соціально та економічно обґрунтованих 

параметрів ППС, виходячи з єдиних принципів щодо визначення умов набуття права 

на призначення професійних пенсійних виплат. 

4. В процесі дослідження визначені: 

- 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 соціального захисту потенційних учасників НППП за умови наявності 

мінімально можливої тривалості професійного стажу із одночасною максимально можливою 

тривалістю відповідних періодів отримання професійних пенсійних виплат. 

- очікуваний рівень соціального захисту потенційних учасників НППП за умови 

подовженого по відношенню до мінімально можливого професійного/спеціального стажу 

трудової діяльності. 

- тривалість професійного стажу потенційних учасників ППС, які зайняті на роботах із 

особливими умовами праці за Списком №1 та Списком №2, наявність якого дозволить 

отримувати професійні пенсійні виплати на рівні, співставному до існуючого. 

- розміри професійних пенсійних внесків на користь потенційних учасників ППС, які 

зайняті на роботах із особливими умовами праці, за умови необхідності досягнення однакового 

відносного рівня соціального захисту протягом дострокового періоду. 

- очікуваний обсяг надходжень на користь потенційних учасників ППС за професійною 

ознакою відповідно до розподілу за категоріями НППП. 

- очікуваний обсяг недоотриманих солідарною складовою коштів у зв’язку із участю у 

ППС державних службовців та прирівняних до них осіб, а також окремих категорій працівників 

авіації і льотно-випробного складу. 

5. Запропоновано: 

Методологічні підходи до здійснення комплексних актуарних досліджень очікуваного 

рівня соціального захисту учасників обов’язкової професійної пенсійної системи за місцем 

роботи та інших параметрів зазначеної системи. 

Пропозиції щодо подальшого удосконалення перспективного законодавства у частині 

запровадження обов’язкової професійної пенсійної системи за місцем роботи для застрахованих 

осіб, які зайняті на роботах із особливими умовами праці, а також державних службовців та 

прирівняних до них осіб. 

 

НДР «Наукове обґрунтування обсягів фінансування основних видів державної 

допомоги на 2016 рік на підставі оцінки ефективності відповідних соціальних програм» 

(шифр 11). 

 

1. Мета, об’єкт, предмет та термін проведення дослідження 
Метаю роботи є здійснення науково-обґрунтованих прогнозних розрахунків потреби у 

бюджетних коштах на надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, 

державної допомоги сім’ям з дітьми, тимчасової допомоги на дітей, батьки яких ухиляються від 

сплати аліментів, та державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам.  

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 інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам. 

Предмет дослідження – механізм надання зазначених видів державної допомоги. 

Термін виконання роботи:  – 1 січня – 1 грудня 2015 року. 

2. Наукова новизна та практична цінність роботи 

Наукова новизна роботи полягає у здійсненні прогнозних розрахунків обсягів 

бюджетних витрат на надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, 

державної допомоги сім’ям з дітьми, тимчасової допомоги на дітей, батьки яких ухиляються від 



сплати аліментів, державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам на 

підставі актуалізованих відносно чинного законодавства прогнозних моделей та з урахуванням 

змін умов надання окремих видів допомоги та рівнів державних соціальних гарантій у 

прогнозованому періоді. 

Практична цінність 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 2016 рік». 

Очікуваний соціально-економічний ефект: матеріали даного дослідження можуть бути 

використані при розробці нових механізмів соціальної політики, спрямованих, насамперед, на 

підвищення її ефективності, приведення обсягу і структури зобов’язань держави у відповідність 

з її реальними фінансовими можливостями, що забезпечить більш раціональне використання 

фінансових і матеріальних ресурсів. 

3. Стислий виклад суті роботи:  

- проаналізовано вплив змін, що відбулися протягом 2014–2015 років у законодавстві 

України з питань соціального захисту, зокрема щодо надання державної грошової підтримки 

найбільш вразливим верствам населення, на ефективність відповідних бюджетних програм; 

- проаналізовано стан надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, 

державної допомоги сім’ям з дітьми, тимчасової допомоги дітям,  батьки яких ухиляються від 

сплати аліментів, державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам у 

2014-2015 роках;  

- визначено методичні підходи (на підставі актуалізованих відносно чинного 

законодавства прогнозних моделей) до розрахунку потреби у коштах на 2016 рік на надання 

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

та тимчасової допомоги дітям;  

- опрацьовано методичні підходи до розрахунку потреби в коштах на надання державної 

соціальної допомоги інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам на наступний бюджетний рік; 

- здійснено прогнозні розрахунки до проекту Державного бюджету України на 2016 рік 

щодо потреби в коштах на надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, 

державної допомоги сім’ям з дітьми, тимчасової допомоги дітям, батьки яких ухиляються від 

сплати аліментів, державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам  та 

надання їх наукового обґрунтування. 

4. В процесі дослідження визначені: 

- зміни, що відбулися у стані надання державної підтримки найбільш вразливих верств 

населення, в складних умовах соціально-економічного розвитку країни, зокрема, через 

зовнішню агресію та наявності територій, на яких органи державної влади тимчасово не 

здійснюють свої повноваження; 

- ефективність бюджетних програм з надання державної соціальної допомоги 

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

батьки яких ухиляються від сплати аліментів, допомоги інвалідам з дитинства та дітям-

інвалідам в сучасних соціально-економічних умовах; 

- методичні підходи до розрахунку потреби у коштах на 2016  рік на надання тих видів  

допомоги, які є об'єктом дослідження. 

5. Запропоновано  

З урахуванням змін умов надання окремих видів допомоги та рівнів державних соціальних 

гарантій, виходячи з яких надається допомога, запропоновано до проекту Державного бюджету 

України на 2016 рік обсяги потреби в коштах на надання державної соціальної допомоги 

малозабезпеченим сім'ям, усіх видів державної допомоги сім'ям з дітьми, тимчасової допомоги 

дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, державної соціальної допомоги інвалідам з 

дитинства та дітям-інвалідам.  

  

НДР. Наукове обґрунтування обсягів фінансування Програми житлових субсидій на 

2016 рік в умовах поступового приведення цін та тарифів на житлово-комунальні послуги 

до економічно-обгрунтованого рівня (шифр 12). 



 

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

Державному бюджеті України на 2016 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. 

 Предмет дослідження є механізм призначення та надання житлових субсидій.  

      Термін виконання роботи: 1 січня – 1 грудня 2015 року.     

2. Наукова новизна та практична цінність роботи: 

- з урахуванням змін порядку призначення житлових субсидій визначено методичні 

підходи до розрахунку потреби в коштах на надання субсидій для відшкодування витрат 

населенню на оплату житлово-комунальних послуг та субсидії готівкою на придбання 

скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива; 

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

комунальних послуг здійснено прогнозні розрахунки потреби у коштах на надання субсидій для 

відшкодування витрат населенню з оплати житлово-комунальних послуг на 2016  рік;  

- з урахуванням прогнозних показників вартості твердого палива та скрапленого газу та 

умов надання готівкових субсидій для придбання скрапленого газу та твердого палива 

здійснено прогнозні розрахунки потреби у коштах на їх надання у 2016 році. 

Практична цінність полягає у тому, що виконані прогнозні розрахунки дають 

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

Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 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  

В процесі проведення дослідження вирішені завдання щодо: 

- аналізу впливу змін чинного законодавства на розвиток Програми житлових 

субсидій;  

- оцінки участі окремих категорій домогосподарств в Програмі; 

- аналізу тенденцій та характеру змін, що відбуваються у соціально-

демографічному складі учасників Програми, стані та структурі їх доходів; 

- визначення (на підставі актуалізованих відносно чинного законодавства прогнозних 

моделей) методичних підходів 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; 

- здійснення прогнозних розрахунків до проекту Державного бюджету України на 2016 рік 

щодо 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 

щодо зміни цін та тарифів на житлово-комунальні послуги). 

4. В процесі дослідження визначені: 

- 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 2016 році (за різними варіантами щодо зміни цін та тарифів на 

житлово-комунальні послуги). 

 

НДР «Розробка алгоритму переходу від надання послуг стаціонарного догляду для 

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

послуг із влаштування зазначених категорій осіб до сімейних форм проживання» 

(Шифр 13). 

 

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

Метою дослідження є розробка алгоритму впровадження сімейних форм влаштування 

осіб похилого віку та інвалідів. 

Об’єктом дослідження є система соціального обслуговування осіб похилого віку та 

інвалідів. 

Предметом дослідження є процес впровадження сімейних форм влаштування осіб 

похилого віку та інвалідів. 

Термін проведення дослідження: січень-грудень 2015 року. 

2. Наукова новизна та практична цінність роботи: 

- дістало подальшого розвитку концептуальне обґрунтування процесу 

деінституціоналізації, визначено основні засади впровадження сімейних форм влаштування 

осіб похилого віку та інвалідів; 

- досліджено практику функціонування сімейних форм влаштування осіб похилого віку та 

інвалідів в розвинених країнах та показано форми, способи, механізми забезпечення догляду 

сімейного типу в зарубіжних системах соціального обслуговування; 

- розроблено алгоритм переходу до сімейних форм влаштування осіб похилого віку та 

інвалідів, запропоновано етапи та їх зміст - реалізація оцінки системи та ресурсів; розробка 

відповідної нормативної бази; організація пілотних проектів; напрями та зміст підготовки 

спеціалістів, надавачів послуг, клієнтів; створення єдиної електронної бази суб’єктів; 

організація контролю та моніторингу забезпечення потреб осіб похилого віку та інвалідів. 

Практична цінність роботи полягає у можливості використання результатів для 

обґрунтування проектів, програм, організаційно-правових документів, проведення розрахунків 

тощо, орієнтованих на впровадження сімейних форм влаштування осіб похилого віку та 

інвалідів, вирішення проблем соціального обслуговування та пом’якшення соціальних ризиків 

серед осіб похилого віку та інвалідів. 

Очікуваний соціально-економічний ефект від впровадження результатів дослідження 

дозволить: 

- ефективно впроваджувати альтернативні форми соціального обслуговування осіб 

похилого віку та інвалідів; 

- підвищити рівень та якість життя осіб похилого віку та інвалідів; 

- оптимізувати витрати державного бюджету в сфері соціального обслуговування 

населення; 

- розвивати сімейні форми влаштування як особливого способу вирішення проблем осіб 

похилого віку та інвалідів на регіональному та державному рівнях. 



3. Стислий виклад суті роботи: 

- проаналізовано концептуальні основи переходу від стаціонарного догляду для осіб 

похилого віку та інвалідів до впровадження сімейних форм влаштування; 

- узагальнено зарубіжну практику функціонування сімейних форм влаштування осіб 

похилого віку та інвалідів; 

- підготовлено аналітичні матеріали та пропозицій щодо нормативно-правових засад 

функціонування сімейних форм влаштування для осіб похилого віку та інвалідів; 

- розроблено науково-практичні рекомендації щодо деінституціоналізації та впровадження 

сімейних форм влаштування осіб похилого віку та інвалідів; 

- запропоновано алгоритм переходу від стаціонарного догляду для осіб похилого віку та 

інвалідів до впровадження сімейних форм влаштування. 

4. В процесі дослідження визначено: 

- вплив старіння населення на процес трансформації системи соціального обслуговування 

населення; 

- стан та проблемні аспекти системи стаціонарного догляду осіб похилого віку та інвалідів 

в Україні; 

- основні форми організації догляду сімейного типу для осіб похилого віку та інвалідів в 

розвинених країнах; 

- основні етапи реалізації процесу деінституціоналізації та впровадження сімейних форм 

влаштування осіб похилого віку та інвалідів в Україні. 

5. Запропоновано: 

- алгоритм впровадження сімейних форм влаштування для осіб похилого віку та інвалідів; 

- нові підходи до організації соціального обслуговування осіб похилого віку та інвалідів; 

- пріоритетні форми догляду сімейного типу для осіб похилого віку та інвалідів в 

сучасних соціально-економічних умовах українського суспільства. 

 

НДР. «Дослідження національного законодавства та практики його застосування 

відповідно до вимог Конвенції №157 «Про встановлення міжнародної системи збереження 

прав у галузі соціального забезпечення». Розробка нових підходів до використання 

мінімальних рівнів соціального захисту в рамках всеосяжних систем соціального 

забезпечення, адаптованих до положень Рекомендації Міжнародної організації праці № 

202 про мінімальні рівні соціального захисту (2012 р.)» (Шифр 14).  

 

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

Метою дослідження є визначення відповідності норм українського законодавства нормам 

Конвенції МОП №157 «Про встановлення міжнародної системи збереження прав у галузі 

соціального забезпечення», а також розробка пропозицій щодо можливості їх ратифікації; 

розробка нових підходів до використання мінімальних рівнів соціального захисту в рамках 

всеосяжних систем соціального забезпечення, адаптованих до положень Рекомендації МОП 

№202  щодо національних мінімальних рівнів соціального захисту. 

Об’єктом дослідження є положення Конвенції МОП №157 «Про встановлення 

міжнародної системи збереження прав у галузі соціального забезпечення» та Рекомендації 

МОП №202 «Про мінімальні рівні соціального захисту». 

Предметом дослідження є теоретико-методичні та практичні аспекти визначення 

можливості ратифікації Конвенції МОП №157 та впровадження національних мінімальних 

рівнів соціального захисту в рамках всеосяжних систем соціального забезпечення, адаптованих 

до Рекомендації МОП №202. 

Термін проведення дослідження: січень-грудень 2015 р. 

2. Наукова новизна та практична цінність роботи: 

- розроблено пропозиції щодо можливості ратифікації Україною Конвенції МОП №157 на 

основі проведено порівняльного аналізу положень Конвенції №157 з нормами українського 

законодавства в сфері прав соціального забезпечення та оцінено їх відповідність; 



- оцінено роль МОП щодо розширення охоплення соціальним забезпеченням на протязі 

2001-2012 рр., що дає можливість визначити пріоритетні напрями розвитку національної 

стратегії соціального забезпечення; 

- здійснена систематизація вітчизняного законодавства та практики щодо встановлення 

мінімальних норм соціального забезпечення, що дозволяє гармонізувати та адаптувати їх до 

мінімальних норм соціального забезпечення, які визначені у фундаментальних Конвенціях 

МОП з питань соціального забезпечення; 

- розроблено методичні рекомендації та пропозиції щодо впровадження нових підходів до 

використання мінімальних рівнів соціального захисту в рамках всеосяжних систем соціального 

забезпечення, які базуються на основних положеннях Рекомендації МОП №202. 

Практична цінність науково-дослідної роботи полягає у підготовці науково-аналітичних 

матеріалів, методичних рекомендацій та пропозицій щодо можливості ратифікації в Україні 

Конвенції МОП № 157 та впровадження нових підходів до використання мінімальних рівнів 

соціального захисту в рамках всеосяжних систем соціального забезпечення, адаптованих до 

положень Рекомендації МОП № 202.  

Результати даного дослідження можуть бути використані при підготовці пропозицій щодо 

ратифікації Конвенції МОП №157 та імплементації Рекомендації МОП №202, що сприятиме 

реалізації розпорядження КМУ «Про затвердження плану заходів щодо забезпечення виконання 

положень Європейської соціальної хартії (переглянутої) на 2015-2019 роки» № 450-р. від 

14.05.2015 р.  Крім того, результати дослідження можуть бути використані при підготовці 

пропозицій щодо приєднання України до статті 12 «Право на соціальне забезпечення», статті 13 

«Право на соціальну та медичну допомогу» Європейської соціальної хартії (переглянутої).  

Очікуваний соціально-економічний ефект. Впровадження результатів дослідження 

буде сприяти посиленню соціального захисту громадян, адаптації національного законодавства 

до міжнародних норм та стандартів, а також розвитку національної політики у сфері 

соціального захисту та соціального забезпечення в умовах європейської інтеграції. 

3. Стислий виклад суті роботи: 

В роботі представлено порівняльний аналіз та оцінку положень Конвенції МОП №157 з 

нормами українського законодавства в сфері прав соціального забезпечення та надано 

пропозиції щодо можливості її ратифікації. Узагальнено та проаналізовано фундаментальні 

міжнародні документи щодо визначення мінімальних рівнів соціального забезпечення, а також 

здійснено підсумування діяльності МОП у розширенні охоплення соціальним забезпеченням на 

протязі 2001-2012 рр. Здійснено систематизацію та аналіз діючого вітчизняного законодавства 

та практики щодо мінімальних норм соціального забезпечення. Розроблено методичні 

рекомендації та пропозиції для національної системи соціального забезпечення щодо її 

розширення, що передбачає формування двовимірної стратегії та організаційно-економічні 

заходи розширення сфери охоплення з урахуванням  нових підходів МОП до використання 

мінімальних рівнів соціального захисту. 

4. В процесі дослідження визначено: 

- зміст, сутність  та особливості Конвенції МОП №157 «Про встановлення міжнародної 

системи збереження прав у галузі соціального забезпечення»; 

- відповідність норм українського законодавства в сфері прав соціального забезпечення 

положенням Конвенції МОП №157; 

- вплив фундаментальних міжнародних документів щодо визначення мінімальних рівнів 

соціального забезпечення на розвиток системи соціального забезпечення; 

- роль Міжнародної організації праці у розширенні охоплення соціальним забезпеченням 

та побудові національних мінімальних рівнів соціального захисту на протязі 2001-2012 рр.; 

- особливості вітчизняного законодавства та практики щодо встановлення мінімальних 

норм соціального забезпечення; 

- цілі, принципи та фактори встановлення мінімальних рівнів соціального захисту, які 

визначені Рекомендацією МОП №202; 

 

 



5. Запропоновано: 

- пропозиції щодо можливості ратифікації Україною Конвенції МОП №157 та шляхи 

покращення захисту працівників-мігрантів у галузі соціального забезпечення; 

- пропозиції щодо формування двовимірної стратегії розширення соціального 

забезпечення в Україні; 

- механізм реалізації вертикального виміру соціального забезпечення в Україні, що 

передбачає застосування стандартизованих, профілактичних та загальних методів забезпечення 

соціального захисту; 

- організаційно-економічні заходи розширення сфери охоплення соціального забезпечення 

в Україні, які враховують Рекомендацію МОП № 202. 

 

НДР «Науковий супровід завдань Мінсоцполітики з питань соціального розвитку» (шифр 

15). 

 

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

Об’єкт дослідження – удосконалення трудових відносин, системи оплати праці, 

соціальних стандартів та підвищення рівня життя; розвиток ринку праці та зайнятості 

населення; реформування у сфері пенсійного забезпечення, системи державної соціальної 

допомоги та надання субсидій; вдосконалення та дослідження міжнародних норм соціального 

забезпечення; розвиток системи надання соціальних послуг. 

Предмет дослідження - процес впровадження  сучасних соціальних технологій в 

соціальну сферу України в системі соціально-трудових відносин та в міжнародних нормах 

соціального забезпечення. 

Мета - розробка аналітичних документів, наукових доповідей, участь у семінарах, 

конференціях та виконання окремих доручень Департаментів Мінінсоцполітики і НАН України. 

Методами дослідження є загальнонаукові методи сходження від абстрактного до 

конкретного, порівняльного аналізу та синтезу; загальнонаукові принципи об’єктивності, 

системності, єдності історичного і логічного; методи якісного аналізу (змістовна інтерпретація 

даних) та статистичного аналізу (пошук статистичної закономірності), соціальне моделювання. 

Термін виконання. 01.2015-12.2015 

2. Практична цінність роботи. В ході виконання дослідження розглядалися питання 

удосконалення соціально-трудових відносин у сфері оплати праці, пенсійного забезпечення, 

ринку праці, соціальних послуг, імплементації вітчизняного законодавства до норм 

законодавства ЄС. 

 

НДР. «Розроблення дорожньої карти з приведення національного законодавства та 

практики його застосування у відповідність до положень Європейської соціальної хартії 

(переглянутої) на підставі опрацювання заключних висновків Європейського комітету із 

соціальних прав Ради Європи за результатами розгляду п’ятої національної доповіді 

Уряду України за тематичною групою «Охорона здоров’я, соціальне забезпечення та 

соціальний захист» (статті 3, 11, 14, 23, 30) (перший етап)» (Шифр 16). 

 

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

Метою дослідження є наукове обґрунтування щодо забезпечення виконання положень 

Європейської соціальної хартії (переглянутої) за тематичною групою «Охорона здоров’я, 

соціальне забезпечення та соціальний захист» та розробка дорожньої карти з приведення 

національного законодавства та практики його застосування у відповідність цих положень. 

Об’єктом дослідження є розробка дорожньої карти з приведення національного 

законодавства та практики його застосування у відповідність до положень Європейської 

соціальної хартії (переглянутої) за тематичною групою «Охорона здоров’я, соціальне 

забезпечення та соціальний захист». 



Предметом дослідження є теоретико-методичні та практичні аспекти щодо опрацювання 

заключних висновків Європейського комітету із соціальних прав стосовно п’ятої національної 

доповіді Уряду України за тематичною групою «Охорона здоров’я, соціальне забезпечення та 

соціальний захист» (ст. 14, 23). 

Термін проведення дослідження: листопад-грудень 2015 р.  

2. Наукова новизна та практична цінність роботи: 

- підготовлено науково-аналітичне обґрунтування до заключних висновків та рекомендації 

щодо законодавчого та інформаційного забезпечення за статтею 14 «Право на користування 

послугами соціальних служб» Європейської соціальної хартії (переглянутої); 

- підготовлено науково-аналітичне обґрунтування до заключних висновків та 

рекомендації щодо законодавчого та інформаційного забезпечення за статтею 23 «Право осіб 

похилого віку на соціальний захист» Європейської соціальної хартії (переглянутої). 

Практична цінність науково-дослідної роботи полягає у підготовці науково-аналітичних 

матеріалів щодо законодавчого та інформаційного забезпечення виконання статей 14 та 23 

Європейської соціальної хартії (переглянутої) за результатами заключних висновків п’ятої 

національної доповіді Уряду України за тематичною групою «Охорона здоров’я, соціальне 

забезпечення та соціальний захист» та розробці відповідних рекомендацій для удосконалення 

національного законодавства та практики його застосування.  

Результати дослідження можуть бути використані Мінсоцполітики при доповіді про 

виконання Розпорядження КМУ «Про затвердження плану заходів щодо забезпечення 

виконання положень Європейської соціальної хартії (переглянутої) на 2015-2019 роки» від 14 

травня 2015 р. №450-р, а також при підготовці чергової дев’ятої щорічної національної доповіді 

Уряду України за тематичною групою «Охорона здоров’я, соціальне забезпечення та 

соціальний захист», що планується на подання у жовтні 2016 р.  

Очікуваний соціально-економічний ефект. Впровадження результатів дослідження 

буде сприяти посиленню ефективної реалізації соціальних прав в Україні, передбачених 

Європейською соціальною хартією (переглянутою). Також результати дослідження 

сприятимуть вдосконаленню національного законодавства та практики у сфері соціального 

захисту населення. 

3. Стислий виклад суті роботи: 

В роботі представлено науково-аналітичні матеріали щодо законодавчого та 

інформаційного забезпечення виконання статей 14 та 23 Європейської соціальної хартії 

(переглянутої) за результатами заключних висновків п’ятої національної доповіді Уряду 

України за тематичною групою «Охорона здоров’я, соціальне забезпечення та соціальний 

захист» та розроблені відповідні рекомендації для удосконалення національного законодавства 

та практики його застосування.  

4. В процесі дослідження визначено: 

- можливості щодо усунення прогалин для виконання положень статті 14 «Право на 

користування послугами соціальних служб» Європейської соціальної хартії (переглянутої) за 

таким напрямами: організація соціальних послуг; ефективний та рівний доступ; якість послуг; 

заохочення окремих осіб та інших організацій до участі у створенні та функціонуванні 

соціальних служб; 

- можливості щодо усунення прогалин для виконання положень статті 23 «Право осіб 

похилого віку на соціальний захист» Європейської соціальної хартії (переглянутої) за  такими 

напрямами: забезпечення достатніх ресурсів; профілактика жорсткого поводження з людьми 

похилого віку; послуги та соціальні установи; охорона здоров’я; догляд у спеціалізованих 

закладах.  

5. Запропоновано: 

- рекомендації щодо законодавчого та інформаційного забезпечення для виконання 

положень статті 14 «Право на користування послугами соціальних служб» Європейської 

соціальної хартії (переглянутої); 



- рекомендації щодо законодавчого та інформаційного забезпечення для виконання 

положень статті 23 «Право осіб похилого віку на соціальний захист» Європейської соціальної 

хартії (переглянутої). 

 

НДР «Удосконалення оплати праці керівників та їх заступників, керівників 

структурних підрозділів підприємств державної форми власності з урахуванням світового 

досвіду»  (шифр 17).  

 

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

Метою дослідження є розробка пропозицій щодо вдосконалення оплати праці керівників 

та їх заступників, керівників структурних підрозділів підприємств державної форми власності з 

метою підвищення їх мотивації до ефективної праці.  

Об’єктом дослідження є нормативно-правова база оплати праці керівників та їх 

заступників, керівників структурних підрозділів підприємств державної форми власності 

(міжнародне законодавство, законодавство окремих країн, закони України, постанови Кабінету 

Міністрів України щодо оплати праці керівників підприємств державної форми власності та 

корпоративного управління), а також статистичні дані, на підставі яких здійснюватиметься 

аналіз та оцінка оплати праці керівників та їх заступників, керівників структурних підрозділів 

підприємств державної форми власності  в зарубіжних країнах та Україні. 

Предметом дослідження є умови оплати праці керівників та їх заступників, керівників 

структурних підрозділів підприємств державної форми власності. 

Термін проведення дослідження: листопад – грудень 2015 року. 

2. Наукова новизна та практична цінність роботи 

– викладено світовий досвід країн-членів ЄС щодо оплати праці керівників підприємств, 

які знаходяться у власності держави;  

– проаналізовано діючий порядок оплати праці керівників та їх заступників, керівників 

структурних підрозділів підприємств державної власності в Україні;   

– підготовлені пропозиції щодо удосконалення оплати праці керівників та їх заступників, 

керівників структурних підрозділів підприємств державної форми власності в Україні.  

Практична цінність наукового дослідження полягає у визначенні шляхів 

удосконалення законодавства у сфері оплати праці керівників та їх заступників, керівників 

структурних підрозділів підприємств державної форми власності в Україні. 

Результати наукового дослідження призначені для використання Міністерством 

соціальної політики України при опрацюванні проекту рішень Уряду щодо вдосконалення умов 

оплати праці керівників та їх заступників, керівників структурних підрозділів підприємств 

державної форми власності з метою підвищення їх мотивації до ефективної праці. 

Очікуваний соціально-економічний ефект. Розроблені науково обґрунтовані пропозиції 

щодо удосконалення оплати праці керівників та їх заступників, керівників структурних 

підрозділів підприємств державної форми власності сприятимуть удосконаленню 

стимулювання результативності та мотивації праці, дозволять підвищити рівень оплати праці 

керівників підприємств державної форми  власності в Україні залежно від ефективності їх 

роботи, що має позитивно вплинути на економічні показники державних підприємств. 

3. Стислий виклад суті роботи 

Дослідження містить аналіз та оцінку практики реалізації рекомендацій Європейської 

комісії щодо винагороди керівників підприємств та компаній, законодавчих та нормативних 

актів зарубіжних країн державного регулювання оплати праці керівників державних 

підприємств та України, а також пропозицій щодо корпоративного управління суб`єктів 

господарювання в державному секторі економіки, оплати праці як керівників підприємств, так і 

керівників структурних підрозділів цих підприємств.  

За даними проведеного дослідження діючої в Україні системи оплати праці керівників 

державних підприємств з точки зору її відповідності рекомендаціям ЄС, можна зробити 

висновки, що деякі норми законодавства відповідають вимогам ЄС. В той же час існують 

норми, які не відповідають рекомендаціям ЄС: оприлюднення заробітних плат носить не 



обов’язковий, а рекомендований характер; не встановлюються довгострокові показники 

ефективності роботи підприємств, від чого залежить рівень винагороди керівника 

підприємства; відсутні правління та наглядові ради, які контролюють відповідність рівня 

винагороди ефективності роботи тощо. 

На основі результатів дослідження були розроблені пропозиції щодо підходів до 

створення системи оплати праці керівників державних підприємств в Україні, яка має бути 

прив’язана, перш за все, до результатів роботи підприємств.  

Дана робота виконана відповідно до календарного плану дослідження за трьома 

розділами. У першому розділі опрацьовані документи ЄС та світовий досвід щодо винагороди 

керівників державних підприємств та підприємств з державною часткою майна. В другому 

розділі здійснено аналіз стану чинного українського законодавства щодо оплати праці 

керівників підприємств державної форми власності. У третьому розділі викладені пропозиції 

щодо удосконалення системи оплати праці керівників підприємств державної форми власності 

в Україні.  

4. За результатами дослідження встановлено, що: 

– удосконалення корпоративного управління суб`єктів господарювання в державному 

секторі економіки України має відбуватися шляхом підвищення рівня прозорості діяльності 

державних підприємств; узгодження інтересів керівництва та суб’єктів управління; створення 

наглядових рад та введення до їх складу незалежних експертів;  

– у Законі України „Про управління об’єктами державної власності” доцільно визначити 

норму щодо розмірів винагороди членів наглядових рад, в тому числі незалежних їх членів. 

Розміри їх винагород встановлювати у фіксованих розмірах; 

– суттєве поглиблення диференціації між оплатою праці керівників підприємства та 

працівників може призвести до незадоволення суспільства; 

– змінна частина винагороди керівника має виплачуватися тільки після затвердження 

фінансового звіту підприємства за квартал та рік. 

5. Запропоновано: 

– у фінансовій звітності публікувати заробітну плату керівника та його заступників; 

– у контрактах з керівниками визначити цілі, яких мають вони досягти в довготривалому 

періоді, та умови, за невиконання яких керівники можуть бути звільнені достроково; 

– встановити обмеження заробітних плат керівників залежно груп, до яких їх віднесено;  

– одним з основних показників виплати змінної частини винагороди має бути 

перевищення темпів зростання продуктивності праці над темпами середньої заробітної плати; 

– визначити показники, при невиконанні яких, виплата змінної частини винагороди 

відкладається; 

– постанову Уряду про оплату праці керівників підприємств доопрацювати після внесення 

змін до законів, які удосконалять систему корпоративного управління. 

 

 

 


