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Тематичний план  

науково-дослідних і дослідно-технічних розробок, які виконуватимуться на замовлення Мінсоцполітики  

за рахунок бюджетних асигнувань у 2016 році 
 

№ 

 

Назва замовлення (роботи) 

 
Замовник 

Терміни 

виконання 

(початок / 

закінчення) 

Обсяги фінансування 

за рахунок кошів 

державного бюджету, 

тис. грн 
Наукові результати, які будуть створені 

внаслідок виконання замовлення 

Де будуть впроваджені 

(використані) 

наукові результати на весь 

період 

виконання 

у тому 

числі 

на 2016 р. 

Науково-дослідний інститут праці і зайнятості населення 

1 Дослідження проблем  

і тенденцій розвитку 

системи професійного 

навчання персоналу  

в умовах проведення  

євроінтеграційних реформ 

економіки України 
 

Департамент 

ринку праці та 

зайнятості 

із 01.01.2016 

до 31.12.2016 

  Аналіз проблем і тенденцій розвитку 

системи професійного навчання 

персоналу в умовах проведення 

євроінтеграційних реформ економіки 

України 

Аналіз практичного досвіду країн 

Європи із застосування наставництва у 

професійному навчанні працівників 

Сприяння забезпеченню відповідності 

системи професійного навчання 

персоналу в Україні європейським 

стандартам  шляхом  удосконалення її 

нормативно-правового забезпечення, 

зокрема,  розроблення на основі 

міжнародного досвіду: 

- проекту Положення про професійне 

навчання працівників на виробництві; 

- проекту Положення про організацію 

наставництва на виробництві 

При опрацюванні питань щодо 

імплементації Рекомендації 

Ради 93/404/ЄЕС від 30 червня 

1993 р. щодо доступу до 

тривалого професійного 

навчання (розпорядження 

Кабінету Міністрів України  від 

14 травня 2015 р.              

№ 450-р), якою, зокрема, 

передбачено сприяння доступу 

до безперервного професійного 

навчання для працівників, 

заохочення розвитку найбільш 

підходящих методів навчання, 

надання допомоги менш 

кваліфікованим працівникам 

для досягнення ними вищого 

рівня кваліфікації та набуття 

навичок для оволодіння новими 

технологіями 



 

 

2 

 

 

При підготовці за участю 

заінтересованих центральних 

органів виконавчої влади та 

соціальних партнерів проектів 

нормативно-правових актів з 

питань професійного навчання 

працівників, підвищення їх 

професійного рівня, 

спрямованих на вдосконалення 

механізмів забезпечення 

підприємств кваліфікованими 

кадрами з урахуванням вимог 

роботодавців 

 

2 Основні напрями реалізації 

державної політики 

розв’язання  проблемних 

питань у сфері зайнятості 

населення в контексті 

проведення соціально-

економічних реформ  

в Україні 

Департамент 

ринку праці та 

зайнятості 

із 01.01.2016 

до 31.12.2016 

  Комплексний план заходів щодо 

реалізації державної політики 

зайнятості з урахуванням: 

- утворення Національного агентства 

зайнятості як державної сервісної 

служби з працевлаштування та, 

відповідно,  вибудовування нової 

моделі надання соціальних послуг 

безробітним, переорієнтації на активні 

форми сприяння зайнятості, 

розширення спектра  інструментів 

пошуку роботи, стимулювання 

роботодавців до збереження робочих 

місць; 

- вимог Плану заходів з виконання 

програми діяльності Кабінету 

Міністрів України та Стратегії сталого 

розвитку „Україна – 2020” в частині 

активізації створення нових робочих 

місць і підвищення рівня зайнятості 

населення 

При реформуванні державної 

служби зайнятості, що 

передбачатиме, зокрема, 

розширення інструментарію та 

заходів стимулювання 

зайнятості для інтеграції різних 

категорій шукачів роботи і 

безробітних на ринку праці 

(молоді, членів особистих 

селянських господарств, 

довготривалих безробітних 

тощо) з акцентами на новітніх 

інформаційних технологіях для 

надання послуг населенню та 

роботодавцям, змінах підходів 

до роботи із зареєстрованими 

безробітними, зокрема, щодо 

пошуку підходящої роботи та 

посилення страхових 

принципів виплати допомоги 

по безробіттю 
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3 Оцінка готовності до 

ратифікації конвенцій 

Міжнародної організації 

праці, імплементації 

директив Ради і 

Рекомендацій Ради у сфері 

зайнятості та професійного 

навчання та можливих 

соціально-економічних 

результатів для України 

Департамент 

ринку праці та 

зайнятості 

із 01.01.2016 

до 31.12.2016 

  Аналіз готовності національного 

законодавства до ратифікації 

конвенцій МОП № 181, № 97, 

Директиви Ради 2006/54/ЄC від 

5 липня 2006 р. та Рекомендації Ради 

93/404/ЄЕС від 30 червня 1993 року. 

Підготовка варіанта проекту 

нормативно-правового акта щодо 

реформування національного 

законодавства у сфері зайнятості та 

безробіття з урахуванням норм 

зазначених конвенцій МОП, директиви 

та рекомендації 

Порівняльний аналіз відповідності 

чинного законодавства та практики 

його застосування: положенням 

Директиви Ради 2000/78/ЄС від 

27 листопада 2000 р. що встановлює 

загальні рамки рівності оправного 

поводження у сфері зайнятості та 

професійної діяльності, Директиви 

Ради 2000/43/ЄС від 29 червня 2000 р. 

щодо імплементації принципу 

рівноправності осіб незалежно від 

расової або етнічної приналежності, 

Директиви Ради 98/59/ЄС від 20 липня 

1998 р. про наближення законодавства 

держав-членів щодо колективного 

звільнення. Пропозиції щодо 

ратифікації / імплементації окремих з 

цих документів та / або внесення змін 

законодавства у сфері зайнятості 

Щоквартальна інформація про стан 

виконання наукового дослідження 

 

 

У процесі реалізації Плану 

заходів щодо забезпечення 

виконання положень 

Європейської соціальної  

хартії (переглянутої) на  

2015–2019 роки, затвердженого 

розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від 14 травня 

2015 року № 450-р, при 

внесенні змін до чинного 

законодавства у сфері 

зайнятості 
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4 Осучаснення системи 

державних соціальних  

стандартів і державних 

соціальних гарантій  

в умовах проведення 

реформ в соціальній сфері в 

Україні 

 

Департамент 

стратегічного 

планування  

та аналізу 

із 01.01.2016 

до 31.12.2016 

 

  Пропозиції до нової редакції Закону 

України „Про державні соціальні 

стандарти та державні соціальні 

гарантії” 

Щоквартальна інформація про стан 

виконання наукового дослідження 

 

При підготовці пропозицій із 

удосконалення чинного 

законодавства щодо державних 

соціальних стандартів і 

державних соціальних гарантій 

 

5 Оцінювання показників 

гідної праці в Україні за 

2004–2015 роки відповідно 

до Меморандуму про 

взаєморозуміння між 

Міністерством соціальної 

політики, Всеукраїнськими 

об’єднаннями профспілок 

та Всеукраїнськими 

об’єднаннями організацій 

роботодавців і 

Міжнародною організацією 

праці щодо Програми гідної 

праці на 2012–2015 роки 

 

Департамент 

стратегічного 

планування  

та аналізу 

із 01.01.2016 

до 31.12.2016 

  Моніторинг оцінювання показників 

гідної праці за 2004–2015 роки в 

Україні, підготовка пропозицій щодо 

удосконалення політики соціально-

трудових відносин 

Підготовка та представлення 

матеріалів дослідження для розгляду 

на засіданнях Національної 

тристоронньої соціально-економічної 

ради 

Щоквартальна інформація про стан 

виконання наукового дослідження 

При підготовці пропозицій 

щодо удосконалення політики 

соціально-трудових відносин 

 

6 Розроблення та наукове 

обґрунтування пропозицій 

щодо забезпечення єдиних 

підходів до оплати праці 

працівників національних 

закладів 

Департамент 

заробітної плати 

та умов праці 

із 01.01.2016 

до 30.06.2016 

 

  Науковий аналіз зарубіжного досвіду  

та чинного законодавства щодо оплати 

праці працівників закладів, які досягли 

найвищих показників у своїй 

діяльності у певній галузі 

Науково обґрунтовані пропозиції щодо 

єдиних підходів до оплати праці 

працівників національних закладів 

 

При розробленні нормативно-

правового акта щодо умов 

праці працівників національних 

закладів 

7 Удосконалення Довідника 

кваліфікаційних 

характеристик професій 

працівників: аналіз 

Департамент 

заробітної плати 

та умов праці 

із 01.01.2016 

до 31.12.2016 

  Проект нової редакції Випуску  

80 „Соціальні послуги” Довідника 

кваліфікаційних характеристик 

професій працівників 

У практичній діяльності 

установ та організацій системи 

надання соціальних послуг 
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складності завдань 

та обов’язків, визначених 

кваліфікаційними 

характеристиками посад 

(професій) працівників 

соціальної сфери 

з урахуванням реформ 

системи надання 

соціальних послуг та 

місцевого самоврядування 

8 Дослідження та актуарне 

оцінювання інвестиційного 

потенціалу обов’язкової 

професійної пенсійної 

системи та очікуваного 

рівня соціального захисту 

її учасників 

Департамент 

пенсійного 

забезпечення 

із 01.01.2016 

до 31.12.2016 

  Прогнозно-аналітичні матеріали  

за результатами актуарного 

оцінювання та дослідження 

інвестиційного потенціалу 

обов’язкової професійної пенсійної 

системи та очікуваного рівня 

соціального захисту її учасників 

Пропозиції щодо можливих шляхів 

підвищення інвестиційного потенціалу 

обов’язкової професійної пенсійної 

системи і як наслідок – рівня 

соціального захисту учасників 

зазначеної системи за рахунок 

професійних пенсійних виплат 

Щоквартальна інформація про стан 

виконання наукового дослідження 

При внесенні змін  

до законодавства у сфері 

пенсійного страхування  

з метою підвищення рівня 

соціального захисту учасників 

обов’язкової професійної 

пенсійної системи на 

довгострокову перспективу 

9 Дослідження та актуарне 

оцінювання очікуваного 

рівня соціального захисту 

пенсіонерів за умови 

застосування єдиних 

принципів нарахування 

пенсій, єдиних норм 

страхового стажу  

і заробітної плати,  

які використовуються при 

обчисленні пенсії,  

Департамент 

пенсійного 

забезпечення 

 

із 01.01.2016 

до 31.12.2016 

  Прогнозно-аналітичні матеріали 

стосовно розмірів пенсійних виплат і 

фінансового стану страхової пенсійної 

системи на середньо- та довгострокову 

перспективу за умов: 

- застосування єдиних принципів 

нарахування пенсій, єдиних норм щодо 

страхового стажу і заробітної плати, 

які використовуються при обчисленні 

пенсій, незалежно від року виходу на 

пенсію; 

При формуванні відповідних 

змін до чинного законодавства 

у сфері пенсійного 

забезпечення та їх 

обґрунтування 
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та поетапного звільнення 

солідарної системи  

від не властивих для неї  

видатків 

 

- поетапного звільнення солідарної 

пенсійної системи від не властивих для 

неї нестрахових видатків; 

- запровадження накопичувальної 

системи загальнообов’язкового 

державного пенсійного страхування 

Пропозиції щодо внесення змін  

та доповнень до Закону України „Про 

загальнообов’язкове державне 

пенсійне страхування” 

Щоквартальна інформація про стан 

виконання наукового дослідження 

10 Наукове обґрунтування  

обсягів фінансування 

основних видів державної 

допомоги на 2017 рік  

в умовах реформування 

системи  соціальної 

допомоги, в тому числі: 

- на надання субсидій для 

відшкодування витрат на 

оплату житлово-

комунальних послуг  

та субсидій на придбання 

твердого та рідкого пічного 

побутового палива 

і скрапленого газу; 

- на виплату державної 

допомоги сім’ям з дітьми, 

державної соціальної 

допомоги 

малозабезпеченим сім’ям, 

державної соціальної 

допомоги інвалідам  

з дитинства і дітям-

інвалідам, тимчасової 

Департамент 

державної 

соціальної 

допомоги 

із 01.01.2016 

до 31.12.2016 

  Прогнозні розрахунки до проекту 

Державного бюджету України  

на 2017 рік: 

- щодо потреби в коштах на надання 

субсидій для відшкодування витрат  

на оплату житлово-комунальних 

послуг та субсидій на придбання 

твердого та рідкого пічного побутового 

палива і скрапленого газу (за різними 

варіантами та сценаріями щодо зміни 

цін і тарифів на житлово-комунальні 

послуги, умов надання житлових 

субсидій) та наукове обґрунтування 

обсягів їх фінансування; 

- щодо потреби в коштах на надання 

державної допомоги сім’ям з дітьми, 

державної соціальної допомоги 

малозабезпеченим сім’ям, державної 

соціальної допомоги інвалідам  

з дитинства і дітям-інвалідам, 

тимчасової державної допомоги дітям і 

допомоги по догляду за інвалідами  

І та ІІ груп внаслідок психічного 

розладу (за різними варіантами та 

У процесі узгодження  

з Міністерством фінансів 

обсягів видатків на 2017 рік 

(підготовки проекту бюджету) 

на надання субсидій для 

відшкодування витрат  

на оплату житлово-

комунальних послуг  

та субсидій на придбання 

твердого та рідкого пічного 

побутового палива  

і скрапленого газу; на виплату 

державної допомоги сім'ям  

з дітьми,  державної соціальної 

допомоги малозабезпеченим 

сім'ям, тимчасової державної 

допомоги дітям, державної 

соціальної допомоги інвалідам 

з дитинства і дітям-інвалідам та 

допомоги особам, які 

проживають разом з інвалідами 

І та ІІ груп внаслідок 

психічного розладу 
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державної допомоги дітям 

та допомоги по догляду за 

інвалідами І та ІІ груп 

внаслідок психічного 

розладу 

сценаріями щодо рівнів соціальних 

гарантій) та наукове обґрунтування 

обсягів їх фінансування 

Щоквартальна інформація про 

виконання наукового дослідження 

11 Розроблення проекту 

методичних рекомендацій  

з організації працетерапії 

для осіб, що проживають  

в інтернатних установах 

системи соціального 

захисту населення 

Управління  

у справах людей 

похилого віку та 

надання 

соціальних 

послуг 

із 01.01.2016 

до 31.12.2016 

  Проект Методичних рекомендацій  

з організації працетерапії для осіб,  

що проживають в будинках-інтернатах 

(пансіонатах) для громадян похилого 

віку, для інвалідів та дітей 

У проведенні працетерапії для 

осіб, що проживають  

в будинках-інтернатах 

(пансіонатах) для громадян 

похилого віку, для інвалідів та 

дітей інструкторами з трудової 

терапії та / або адаптації 

 

12 Розроблення методичних 

рекомендацій щодо 

організації культурно-

дозвіллєвої діяльності осіб 

зі стійкими фізичними, 

інтелектуальними та 

психічними порушеннями  

в інтернатних установах 

системи соціального 

захисту населення 

Управління  

у справах людей 

похилого віку та 

надання 

соціальних 

послуг 

із 01.01.2016 

до 31.12.2016 

  Проект Методичних рекомендацій 

щодо організації культурно-дозвіллєвої 

діяльності осіб зі стійкими фізичними, 

інтелектуальними та психічними 

порушеннями в інтернатних установах 

системи соціального захисту населення 

При організації дозвілля осіб  

зі стійкими фізичними, 

інтелектуальними та 

психічними порушеннями  

в інтернатних установах 

системи соціального захисту 

населення в дитячих будинках-

інтернатах та 

психоневрологічних інтернатах 

системи соціального захисту 

населення 

13 Розроблення та наукове 

обґрунтування 

рекомендацій щодо 

адаптації норм 

українського законодавства  

у сфері соціального захисту 

безробітних до 

міжнародних соціальних 

норм та їх упровадження  

в українську практику 

Управління 

міжнародних 

зв’язків 

 

Департамент 

ринку праці  

та зайнятості  

із 01.01.2016 

до 31.12.2016 

  Науково обґрунтовані рекомендації 

щодо адаптації норм українського 

законодавства у сфері соціального 

захисту безробітних до міжнародних 

соціальних норм та їх упровадження в 

українську практику  

Порівняльний аналіз українського та 

міжнародного законодавства та 

пропозиції щодо забезпечення 

відповідності норм українського 

законодавства та їх застосування 

положенням Конвенції Міжнародної 

При реалізації стратегічних 

напрямів удосконалення 

соціального захисту 

безробітних громадян  

та обґрунтування можливості 

підписання Європейського 

кодексу соціального 

забезпечення та  ратифікації 

Конвенції МОП № 168 „Про 

сприяння зайнятості та захист 

від безробіття”, а також  

у процесі реалізації Плану 

заходів щодо забезпечення 
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організації праці № 168 „Про сприяння 

зайнятості та захист від безробіття”, 

нормам, визначеним у Європейському 

кодексі соціального забезпечення  

(в частині ІV „Допомога по 

безробіттю”) та Європейської 

соціальної хартії (переглянутої) 

Щоквартальна інформація про стан 

виконання наукового дослідження 

 

виконання положень 

Європейської соціальної  

хартії (переглянутої) на  

2015–2019 роки, затвердженого 

розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від  

14 травня 2015 року № 450-р 

 

14 Наукове обґрунтування та 

експертиза нормативно-

правових актів з питань 

розвитку соціальної сфери 

України 

Структурні 

підрозділи 

Мінсоцполітики 

із 01.01.2016 

до 31.12.2016 

 

  Пропозиції до нормативно-правових 

актів з питань соціального розвитку, 

експертні висновки, інформаційно-

аналітичні матеріали 

Щоквартальна інформація про стан 

виконання наукового дослідження 

 

При підготовці пропозицій до 

нормативно-правових актів 

відповідного спрямування 

 


