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1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ІНСТИТУТ 

Науково-дослідний інститут праці і зайнятості населення (далі Інститут) створений у 1997 

році за рішенням Уряду України (Постанова Кабінету Міністрів України від 4 березня 1997 р. № 

202 «Про удосконалення мережі науково-дослідних установ Міністерства праці» та спільним 

наказом Мінпраці України і Президії НАН України № 44/103 від 29.05.97/04.06.97. 

1.1. Науковий напрям. Спеціалізація Інституту 

Основними напрямами досліджень Інституту у 2015 р. були: розвиток ринку праці та 

зайнятість населення;удосконалення соціально – трудових відносин;реформування системи 

соціального забезпечення, а саме: системи соціальної допомоги, розвиток адресної допомоги; у 

сфері пенсійного забезпечення; у сфері соціальних послуг; наукове обґрунтування та 

розроблення пропозицій щодо імплементації Європейської Соціальної Хартії (переглянутої) в 

українське законодавство; науковий супровід завдань Мінсоцполітики України з питань 

соціального розвитку. 

Тематика наукових робіт Інституту сприяла науковому забезпеченню діяльності 

структурних підрозділів Мінісоцполітики, спрямованих на виконання пріоритетних напрямів та 

завдань Міністерства соціальної політики України. 

Наукові дослідження Інституту в 2015 році були спрямовані на: здійснення моніторингу 

щодо створення нових робочих місць в галузях економіки та регіонах України, зокрема під час 

реалізації державних цільових програм та інфраструктурних проектів; розробку пропозицій 

щодо особливостей створення нових робочих місць суб’єктами господарювання всіх форм 

власності; оцінку процесу змін щодо гідної праці на підставі статистичної інформації, наданої 

Держкомстатом за методологією МОП; удосконалення умов оплати праці працівників 

бюджетної сфери за видами економічної діяльності; обґрунтування пропозицій до проекту 

Державного бюджету України щодо потреби у бюджетних коштах на надання субсидій для 

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

тверде паливо на 2015 рік та пропозицій щодо удосконалення механізму надання житлових 

субсидій; підготовку пропозицій до проекту Державного бюджету України щодо потреби у 

бюджетних коштах на надання у 2015 р. всіх видів державної допомоги сім’ям з дітьми, 

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

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

ІІ групи внаслідок психічного розладу (за різними варіантами та сценаріями щодо рівнів 

соціальних гарантій); удосконалення форм державних статистичних спостерень щодо реалізації 

прав інвалідів, удосконалення законодавчо-нормативних документів з питань реформування 

пенсійної системи, в т.ч. 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; оптимізацію 

адміністративних видатків фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування; 

науковий супровід завдань Мінсоцполітики України з питань реформування системи 

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

соціальних стандартів і гарантій. 

1.2. Обсяг виконаних робіт 

Загальна кількість виконаних Інститутом та зданих Замовнику (Мінсоцполітики 

України) у 2015 році науково-дослідних робіт, які фінансувалися з Державного бюджету по 

програмі 2501040 відповідає Зведеному плану НДР Мінсоцполітики України за відповідними 

напрямами. 

1.3. Чисельність працівників 

Планова чисельність працівників Науково-дослідного інституту праці і зайнятості 

населення на 2015 рік встановлена в кількості 70 чол., а фактична 66 чол. 

Інформація про наявну чисельність працюючих за станом на 31.12.2015 р. подана в 

таблиці 1.1, а про кількісний склад наукових працівників - в таблиці 1.2. 
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Таблиця 1.1 

Наявна чисельність працюючих Інституту станом на 31.12.2015 р. 

 Всього Основного складу 

Сумісники  

(в еквіваленті повної 

зайнятості) 

Фактичний склад 

працюючих 

66 66  

в тому числі: 

наукових працівників 

47 47 2 

- докторів наук - - - 

- кандидатів наук 12 12 2 

Апарат управління 4 4  

- техніки 2 2  

- інші 13 13  

 

Таблиця 1.2 

Кількісний склад наукових працівників Інституту 

 

  Основного складу 

Сумісники 

(в еквіваленті повної 

зайнятості) 

1. Керівник, заступник керівника 

наукового підрозділу (зав. 

відділу) 

8  

2. Головний науковий співробітник -  

3. Провідний науковий 

співробітник 

3  

4. Старший науковий співробітник 13 1 

5. Науковий співробітник 13  

6. Молодший науковий 

співробітник 

10 1 

7. Економісти і інженери -  

 Всього наукових співробітників 47  

 - докторів наук -  

 - кандидатів наук 12 2 

1.4. Матеріально-технічна база 

Для розміщення підрозділів на балансі Інституту утримується приміщення у м. Києві 

загальною площею 607,2 кв.м. по вул. І. Франка 15б. Балансова вартість основних засобів на 

01.01.2016 становить 8168,6. тис. грн., в тому числі в наукових підрозділах 7175,5. тис. грн., при 

цьому вартість науково-лабораторного і комп’ютерного устаткування на одного наукового 

співробітника припадає 6,9 тис.грн. 

1.5. Фінансові ресурси 

Кошторисом витрат на утримання Інституту в 2015 році, затвердженого Міністерством 

соціальної політики України, передбачено із загального фонду бюджету по програмі 2501040 –  

4914,9 тис. грн. Профінансовано за 2015 рік за Програмою 2501040 –  4914,9 тис. грн. В 2015 

році замовлення на виконання платних послуг не виконувалися 

2. ВИКОНАННЯ ПЛАНУ НДР 

2.1. Виконання тематичного плану (бюджетних) НДР 

Виконання річного плану бюджетних НДР становить 100%, в т.ч. по етапах (термінах) у 

межах звітного періоду 2015 р. – 100%. 

Структура виконання бюджетних НДР наведена в таблиці 2.1. 
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Таблиця 2.1 

Структура виконання бюджетних НДР 

№№ 

п/п 

Шифр*/ 

теми 
Строк виконання 

Виконання плану 

2015 р., 

 % 

1. 1 01.2015 – 12.2015 100 

2. 2 01.2015 – 12.2015 100 

3. 3 01.2015 – 12.2015 100 

4. 4 01.2015 – 12.2015 100 

5. 5 01.2015 – 12.2015 100 

6. 6 01.2015 – 12.2015 100 

7. 7 01.07.2015 – 12.2015 100 

8. 8 01.2015 – 12.2015 100 

9. 9 01.11. 2015 – 12.2015  100 

10. 10 01.2015 – 12.2015 100 

11. 11 01.2015 – 12.2015 100 

12. 12 01.2015 – 12.2015 100 

13. 13 01.2015 – 12.2015 100 

14. 14 01.2015 – 12.2015 100 

15. 15 01.2015 – 12.2015 100 

 

16 16 01.11.2015 – 12.2015 100 

 

17 17 01.2015 – 12.2015 100 

 

* Шифр тем згідно Зведеного тематичного плану робіт Мінсоцполітики України на 2015 р. 

 

2.2. Науковий супровід завдань Мінсоцполітики з питань соціального розвитку, 

реформування системи соціального забезпечення, ринку праці та зайнятості населення, 

оплати праці, доходів, соціальних послуг, дослідження національного законодавства та 

практики його застосування в Україні виконано наступне: 

- на запит Міністерства соціальної політики України (лист від 02.02.2015 №1216/0/14-

15/18) НДІ праці і зайнятості населення підготовлено інформацію про міжнародний досвід щодо 

існуючих моделей загальнообов’язкового державного соціального страхування, недержавного 

соціального страхування, зокрема від нещасного випадку на виробництві та професійного 

захворювання, які спричинили втрату працездатності, а також огляд кращих світових практик з 

цих питань (вих. Лист від 13.02.2015 №06/4-70 на 60 арк.). 

- підготовлені пропозиції до проекту Стратегії подолання бідності в частині, що стосується 

питань реалізації державної політики у сфері зайнятості населення (робота виконувалась 

відповідно до листа заступника Міністра соціальної політики України від 18.12.2014 

№15143/0/14-14/10); 

- підготовлено матеріали щодо зарубіжного досвіду діяльності служб зайнятості населення 

(робота виконувалась за дорученням Міністра соціальної політики України); 

- на основі результатів вивчення міжнародного досвіду регулювання праці громадян, що 

наймаються на роботу в сім‘ях (домашніх працівників), підготовлено пропозиції щодо 

легалізації зайнятості зазначеної категорії громадян відповідно до вимог Конвенції МОП №189 

про гідну працю домашніх працівників (робота виконувалась відповідно до листа заступника 

Міністра соціальної політики України від 30.04.2015 № 6538/0/14/-15/021); 

- у межах компетенції підготовлено пропозиції до національної доповіді Уряду України з 

реалізації положень Європейської соціальної хартії (переглянутої) у період з 2011 року по 2014 

рік (робота виконувалась відповідно до листа заступника Міністра соціальної політики України 

від 30.04.2015 №6530/0/14-15/811); 
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- опрацьовано проект Стратегії подолання бідності із внесенням до нього відповідних 

зауважень та пропозицій  (робота виконувалась відповідно до листа першого заступника 

Міністра соціальної політики України від 27.05.2015                      № 7845/0/14/-15/10); 

- підготовлено інформаційно-аналітичні матеріали на тему: «Сучасний стан, проблеми та 

заходи державного регулювання ринку праці України» (робота виконувалась за дорученням 

директора Департаменту стратегічного планування та аналізу Мінсоцполітики України). 

- на доручення Директора Інституту напрацьовано і направлено Міністру соціальної 

політики України П.В. Розенку «Інформаційні матеріали щодо можливого зменшення видатків 

Пенсійного фонду України при підвищенні пенсійного віку» на 7 стор. (вих. від 16.01.2015 р. 

№ 07/4-17). 

- на доручення Заступника директора Департаменту пенсійного забезпечення – начальника 

відділу солідарної та спеціальних пенсійних систем Матюх Т.В. від 06.02.2015р. №111/039/97-15 

виконано  та надано Замовнику фінансово-економічні розрахунки щодо потреби в коштах на 

забезпечення перерахунку пенсій згідно з п.2 ст.42.Закону України «Про загальнообов’язкове 

державне пенсійне страхування» у 2016 році на 5 стор. (вих. від 13.02.2015 р. № 07/4-71). 

- на доручення Заступника директора Департаменту пенсійного забезпечення Матюх Т.В. 

від 18.02.2015р. №171/039/97-15 виконано  та надано Замовнику фінансово-економічні 

розрахунки щодо економії коштів солідарної пенсійної системи у разі: замороження середньої 

заробітної плати, яка використовується для призначення пенсії на рівні середньої заробітної 

плати за 2012, 2013, 2014 роки; встановлення вартості одного року страхового стажу для виходу 

на пенсію на рівні коефіцієнту 1,0%; виплати спецпенсій для пенсіонерів (не учасників 

професійної системи) лише за наявності 20 років спеціального страхового стажу роботи на 6 

стор. (вих. від 19.02.2015 р. № 07/4-83). 

- напрацьовано і направлено Міністру соціальної політики України П.В. Розенку 

«Пропозиції щодо продовження реформування пенсійної системи» на 4 стор. (вих. від 

05.03.2015р. № 07/4-105). 

- на доручення заступника директора Департаменту пенсійного забезпечення Матюх Т.В. 

від 08.04.2015р. №349/039/97-15 виконано  фінансово-економічні розрахунки фінансового стану 

Пенсійного фонду у 2016 році у разі відновлення з 1 березня  2016 року частини другої статті 42 

Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» та звільнення 

солідарної системи від невластивих для неї виплат з одночасним осучасненням раніше 

призначених пенсій за варіантами. Аналітичні матеріали за результатами виконаних фінансово-

економічних розрахунків надано Замовнику на 21 стор. (вих. від 08.05.2015р. № 07/4-207); 

- напрацьовано і направлено Міністру соціальної політики України П.В. Розенку 

«Інформаційні матеріали за результатами фінансово-економічних розрахунків щодо оцінки 

фінансового стану системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування на 

середньо-та довгострокову перспективу за умови перспективних законодавчих змін» на 14 стор. 

(вих. від 24.07.2015 р. № 07/4-305); 

- на виконання доручення Міністерства соціальної політики України (лист від 18.03.2015 

№ 285/13/84-15)  НДІ праці і зайнятості населення підготовлено пропозиції щодо внесення змін 

до постанови Кабінету Міністрів України від 19.05.1999 № 859 «Про умови і розміри оплати 

праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об’єднань 

державних підприємств» в частині запровадження преміювання керівників за підвищення 

обсягу чистого прибутку (вих. лист від 01.04.2015 №06/4- на  арк.); 

- на виконання доручення Міністерства соціальної політики України (лист від 30.04.2015 

№ 6538/0/14-15/021)  НДІ праці і зайнятості населення підготовлено пропозиції щодо легалізації 

зайнятості громадян, що наймаються на роботу в сім’ях, у тому числі, розроблений НДІ проект 

Закону України «Про соціальний захист домашніх працівників», а також матеріали щодо 

вивчення світового досвіду регулювання праці домашніх працівників (вих. лист від 18.05.2015 

№06/4-217 на 19 арк.); 

-відповідно до листа Мінсоцполітики України від 18.12.14 за № 15143/01/14-14/10 

підготовлено та надіслано пропозиції за визначеними напрямами до проекту Стратегії 

подолання бідності, реалізація якої буде відбуватись до 2020 року; 
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- відповідно до листа Мінсоцполітики України від 06.02.15 за № 1471/0/14-15/10 

підготовлено та надіслано зауваження та пропозиції до проекту Стратегії подолання бідності, 

що підготовлений відповідно до пункту 391 плану заходів з імплементації Угоди про асоціацію 

між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з 

атомної енергії і їхніми державами - членами, з іншої сторони, на 2014-2017 роки, 

затвердженого розпорядженням КМУ від 17.09.2014 № 847-р.; 

- відповідно до листа Мінсоцполітики України від 22.05.15 за № 7567/0/14-15/10 

підготовлено та надіслано пропозиції та зауваження до проекту Закону України «Про внесення 

змін до Закону України «Про прожитковий мінімум»; 

- відповідно до листа Мінсоцполітики України від 29.05.15 за  № 8033/0/14-15/8/1 

підготовлено та передано до Мінсоцполітики пропозиції стосовно реалізації плану заходів щодо 

забезпечення виконання положень Європейської соціальної хартії (переглянутої) на 2015 рік 

(пп..3-26); 

- сформовано та надано представникам Міжнародного валютного фонду (дотримуючись 

вимог законодавства про захист персональних даних) вибірку інформації з баз даних про діючі 

та надані субсидії за І-ІV квартали 2013 року та І-ІІІ квартали 2014 року у вигляді текстового 

файлу, з описом структури даних (лист за підписом  Заступника Міністра Мущиніна В.В. від 

24.04.2015 р. №. 6089/0/14-15/5). Відповідну інформацію надіслано листом від 27.04.2015 р. 

№10/4-190; 

- надано  інформацію про основні показники Програми за січень-травень 2015 року на 

підставі баз даних структурних підрозділів соціального захисту населення пілотних районів в 

рамках проведення щомісячного моніторингу Програми надання населенню субсидій на 

житлово-комунальні послуги  (лист за підписом  Заступника Міністра Мущиніна В.В. від 

03.06.2015 р. № 8207/0/14-15/5). Відповідну інформацію надіслано листом від 15.06.2016 р. 

№10/4-249; 

- здійснено прогнозні розрахунки потреби в коштах на 2016-2018 рр. на виплату 

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

допомога сім'ям з дітьми відповідно до Закону України   «Про державну допомогу сім’ям з 

дітьми», державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям відповідно до Закону України 

«Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», державна соціальна допомога 

інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам відповідно до Закону України «Про державну 

соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам» та тимчасова допомога дітям 

відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 № 189) (лист за підписом 

Заступника директора Департаменту державної соціальної допомоги Рязанової Н.Г. від 

17.08.2015 р. №391/5/77-15). Розрахунки здійснено у відповідності до запропонованих для 

різних соціально-демографічних груп населення розмірів прожиткового мінімуму та рівнів їх 

забезпечення. Відповідні розрахунки надіслано листом від 21.08.2015 р. №10/4-324. 

- на доручення Департаменту пенсійного забезпечення  від 25.05.2015р. №557/039/97-15  

здійснено фінансово-економічні розрахунки щодо оцінки фінансового стану системи 

загальнообов’язкового державного пенсійного страхування на середньо - та довгострокову 

перспективу з урахуванням положень проекту Закону України  «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо запровадження накопичувальної системи 

загальнообов’язкового державного пенсійного страхування та  нарахування пенсій» (реєстр. 

№2767 від 30.04.2015) і без урахування вказаного законопроекту. Аналітичні матеріали за 

результатами виконаних фінансово-економічних розрахунків надано Замовнику на 11 стор. (вих. 

від 27.05.2015р. № 07/4-228; 

- підготовлено пропозиції до плану роботи Ради з питань соціального захисту бездомних 

осіб та осіб, звільнених з місць позбавлення волі, на 2015 рік (виконувалося відповідно листа 

заступника Міністра соціальної політики від 25.02.2015 №2481/0/14-15/014); 

- підготовлено, опрацьовано, обговорено на Вченій раді Інституту та випущено 8 випусків 

Науково-економічного та суспільно-політичного журналу „Україна: аспекти праці”; 
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- розроблено методичні рекомендації щодо організації діяльності Центрів обліку 

бездомних осіб (на виконання завдання Управління у справах людей похилого віку та надання 

соціальних послуг Мінсоцполітики). 

2.3. Виконання календарного плану 

Календарні плани по всіх НДР за 2015 р. виконані в повному обсязі і у визначені терміни, 

погоджені із Замовниками відповідних Департаментів Міністерства. На усі НДР є висновки 

відповідних Департаментів – Замовників НДР. 

3. РЕЗУЛЬТАТИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

3.1. Новизна і перспективність досліджень і розробок 

В 2015 р. наукові дослідження Інституту були спрямовані на наукове розв’язання 

проблемних питань  соціального розвитку та соціальної політики, у тому числі: 

- наукове забезпечення розвитку ринку праці та зайнятості населення шляхом:  

наукового забезпечення аналізу та прогнозування тенденцій у створенні робочих місць з 

урахуванням соціально-економічної політики розвитку регіонів України щодо: розробки, 

наукового обґрунтування та надання пропозицій щодо створення робочих місць з урахуванням 

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

застосування праці в регіонах України з урахуванням особливостей їх розвитку; створення 

сприятливих умов для залучення додаткових інвестицій в регіони та розвитку малого та 

середнього бізнесу: обґрунтування особливостей реалізації державної політики у сфері 

зайнятості населення в умовах інтеграції України в Європейське співтовариство; 

- наукове забезпечення розвитку трудових відносин шляхом: розробкою національного 

профілю гідної праці України за методологією МОП;  обґрунтуванням нових підходів щодо 

подолання бідності в Україні; реформуванням системи державних соціальних стандартів у 

контексті децентралізації державної влади та реформи місцевого самоврядування; 

удосконаленням оплати праці керівників та їх заступників, керівників структурних підрозділів 

підприємств державної форми власності з урахуванням світового досвіду; 

- наукове забезпечення реформування системи соціального забезпечення шляхом: 

розробки можливих варіантів зміни діючої формули обчислення пенсій за віком та перспективи 

їх запровадження на основі досвіду країн світу щодо формули обчислення пенсії, зокрема у 

Швеції, Нідерландах, Естонії, Литві та Латвії; актуарної оцінки очікуваного рівня соціального 

захисту учасників обов’язкової професійної пенсійної системи за місцем роботи; наукового 

обґрунтування  обсягів фінансування основних видів державної допомоги на 2016 рік на 

підставі оцінки ефективності відповідних соціальних прогр; наукового обґрунтування обсягів 

фінансування Програми житлових субсидій на 2016 рік в умовах поступового  приведення цін та 

тарифів на житлово-комунальні послуги до економічно-обгрунтованого рівня; 

- наукове забезпечення соціального захисту осіб похилого віку та інвалідів шляхом: 

розробки 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; 

- наукове забезпечення та дослідження національного законодавства у галузі 

соціального забезпечення та практики його застосування відповідно до вимог конвенції 

МОП  шляхом:  дослідження національного законодавства та практики його застосування 

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

у галузі соціального забезпечення»;  розробки 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.); опрацювання заключних висновків Європейського комітету із 

соціальних прав Ради Європи за результатами розгляду щорічних національних доповідей 

Уряду України та розроблення дорожньої карти з приведення законодавства та практики його 

застосування у відповідність з положеннями Європейської соціальної хартії (переглянутої). 

- забезпечення наукового супроводу завдань Мінсоцполітики з питань соціального 

розвитку шляхом: підготовки методичних, аналітичних матеріалів, змін та доповнень до 

законодавчих актів з питань пенсійного забезпечення, соціального страхування, державної 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_062
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соціальної допомоги, ринку праці та зайнятості населення, заробітної плати, соціальних 

стандартів та гарантій тощо. 

Наукова новизна досліджень Інституту полягає у наступному: 

- по НДР «Комплексний аналіз та прогнозування тенденцій у створенні робочих місць 

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

- по НДР «Методологічні засади підтвердження результатів неформального 

навчання» (шифр 2): 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;  

- по НДР «Особливості реалізації державної політики у сфері зайнятості населення в 

умовах інтеграції України в Європейське співтовариство» (шифр 3): 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; 

- по 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): 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; 

- по НДР «Національний профіль гідної праці України за методологією Міжнародної 

організації праці» (шифр 5): здійснено оцінку процесу змін статистичних показників щодо 
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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»; 

- по НДР «Нові підходи до подолання бідності в Україні» (шифр 6):   систематизавано 

основні причини та фактори бідності в Україні, які характеризують економічні, соціально-

демографічні, регіональні та політичні умови життя населення; визначено стратегічні напрями 

та заходи попередження бідності в Україні; розроблено організаційно-економічні механізми 

підтримки вимушених переселенців та запобігання бідності серед них; використано 

компаративний метод щодо аналізу бідності шляхом порівняння міжнародних індексів, які 

характеризують дане явище; 

- по НДР «Реформування системи державних соціальних стандартів у контексті 

децентралізації державної влади та реформи місцевого самоврядування в Україні»(шифр 

7): 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; 

- по НДР «Дослідження впливу на заробітну плату структурних змін у реальному 

секторі економіки»  (шифр 8): 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 євро інтеграційних процесів; вивчено умови формування реальної заробітної плати в 

Україні; запропоновано зміни до підходів встановлення розміру мінімальної заробітної плати з 

урахуванням стандартів Євросоюзу; 

- по НДР «Розробка можливих варіантів зміни діючої формули обчислення пенсій за 

віком та перспективи їх запровадження на основі досвіду країн світу щодо формули 

обчислення пенсії, зокрема у Швеції, Нідерландах, Естонії, Литві та Латвії» (шифр 9): 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; 

- по НДР «Актуарна оцінка очікуваного рівня соціального захисту учасників 

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

методологічні підходи та здійснено комплексне актуарне дослідження очікуваного рівня 

соціального захисту учасників ППС із використанням авторських актуарних моделей, які 

підтримуються відповідними програмними продуктами; надання пропозицій, спрямованих на 

встановлення соціально та економічно обґрунтованих параметрів ППС, виходячи з єдиних 

принципів щодо визначення умов набуття права на призначення професійних пенсійних виплат; 
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- по НДР «Наукове обґрунтування  обсягів фінансування основних видів державної 

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

(шифр 11): здійснено прогнозні розрахунки 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. 

- по 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): 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; 

- по 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):  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. 

- по 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): 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. 

По НДР «Науковий супровід завдань Мінсоцполітики України з питань соціального 

розвитку» (шифр 15): підготовлено інформаційні, науково-методичні, аналітичні матеріали що 
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носять оперативний характер для покращення діяльності керівництва та Департаментів 

Міністерства, НАН України з питань: соціального розвитку, соціального захисту населення, 

ринку праці, соціальних послуг, пенсійного забезпечення, міжнародного розвитку. 

- по 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): 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). 

- по НДР «Удосконалення оплати праці керівників та їх заступників, керівників 

структурних підрозділів підприємств державної форми власності з урахуванням світового 

досвіду»  (шифр 17): 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.  

3.2 Науковий рівень завершених досліджень і розробок 

Всі виконані наукові дослідження Інституту мають теоретичне та прикладне спрямування 

соціально-економічного характеру.  

3.3. Вплив наукових досліджень на законотворчий процес 

Результати наукових досліджень 2015 року. мали і мають суттєвий вплив на 

законотворчий процес у державі, в тому числі, а саме: 

-  по НДР «Комплексний аналіз та прогнозування тенденцій у створенні робочих 

місць з урахуванням соціально-економічної політики розвитку регіонів України» (шифр 

1): 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.); 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). 

- по НДР «Методологічні засади підтвердження результатів неформального 

навчання» (шифр 2): 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 

- по НДР «Особливості реалізації державної політики у сфері зайнятості населення в 

умовах інтеграції України в Європейське співтовариство» (шифр 3): науково обґрунтовано 
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проблемні питання в системі функціонування ринку праці Євросоюзу та окреслено пріоритетні 

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

встановлено основні тенденції та перспективи розвитку європейського ринку праці; 

охарактеризовано 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 правовою умовою 

забезпечення позитивної динаміки інтеграційних процесів в Європейське співтовариство; 

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

окреслено 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. 

- по 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): розроблено пропозиції 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 задля вдосконалення звітності на 

рівні держави та Міністерства внесенням змін у відповідні акти КМУ. 

- по НДР «Національний профіль гідної праці України за методологією Міжнародної 

організації праці» (шифр 5): 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; проведено 

актуалізацію правових індикаторів відповідно до останніх змін у законодавстві; доповнено 

профіль додатковими показниками, що не охоплюються Держстатом України 

- по НДР «Нові підходи до подолання бідності в Україні» (шифр 6): проведена оцінка 

ефективності реалізації Програми та розроблено пропозиції 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, що сприятиме розвитку економіки країни, 

зростанню рівня життя всього населення, підвищенню реальних доходів і купівельної 

спроможності громадян, активному впливу на їх соціальний захист; розроблено організаційно-

економічний механізм підтримки вимушених переселенців та запобігання бідності серед них; 

надано пропозиції щодо стратегічних напрямів та заходів попередження бідності в Україні. 

- по НДР «Реформування системи державних соціальних стандартів у контексті 

децентралізації державної влади та реформи місцевого самоврядування в Україні» (шифр 

7): розроблені пропозиції щодо впровадження  якісно нових підходів до формування, 

встановлення і застосування державних соціальних стандартів, гарантій та нормативів в умовах 

децентралізації влади та реформи місцевого самоврядування в Україні, що сприятиме реалізації 

ефективної соціальної політики держави, спрямованої на вирішення питань щодо підвищення 

доходів і добробуту населення в регіонах та в країні.  

 по НДР «Дослідження впливу на заробітну плату структурних змін у реальному 

секторі економіки»  (шифр 8): 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. 

- по НДР «Розробка можливих варіантів зміни діючої формули обчислення пенсій за 

віком та перспективи їх запровадження на основі досвіду країн світу щодо формули 
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обчислення пенсії, зокрема у Швеції, Нідерландах, Естонії, Литві та Латвії» (шифр 9) 

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. 

- по НДР «Актуарна оцінка очікуваного рівня соціального захисту учасників 

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

- по НДР «Наукове обґрунтування  обсягів фінансування основних видів державної 

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

(шифр 11): 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. 

- по 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): здійснено прогнозні 

розрахунки потреби у коштах на їх надання при плануванні Державного Бюджету України на 

2016 рік; розроблено 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; розроблені 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). 

- по 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): 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 
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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. 

- по 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): 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. 

По НДР «Науковий супровід завдань Мінсоцполітики України з питань соціального 

розвитку» (шифр 15): 

- на доручення Заступника директора Департаменту пенсійного забезпечення – начальника 

відділу солідарної та спеціальних пенсійних систем Матюх Т.В. від 06.02.2015р. №111/039/97-15 

виконано  та надано Замовнику фінансово-економічні розрахунки щодо потреби в коштах на 

забезпечення перерахунку пенсій згідно з п.2 ст.42.Закону України «Про загальнообов’язкове 

державне пенсійне страхування» у 2016 році (вих. від 13.02.2015 р. № 07/4-71); 

- на доручення Заступника директора Департаменту пенсійного забезпечення – начальника 

відділу солідарної та спеціальних пенсійних систем Матюх Т.В. від 08.04.2015р. №349/039/97-15 

виконано  фінансово-економічні розрахунки фінансового стану Пенсійного фонду у 2016 році у 

разі відновлення з 1 березня  2016 року частини другої статті 42 Закону України «Про 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» та звільнення солідарної системи від 

невластивих для неї виплат з одночасним осучасненням раніше призначених пенсій за 

варіантами. (вих. від 08.05.2015р. № 07/4-207); 

- на доручення Департаменту пенсійного забезпечення  від 25.05.2015р. №557/039/97-15  

здійснено фінансово-економічні розрахунки щодо оцінки фінансового стану системи 

загальнообов’язкового державного пенсійного страхування на середньо – та довгострокову 

перспективу з урахуванням положень проекту Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо запровадження накопичувальної системи 

загальнообов’язкового державного пенсійного страхування та  нарахування пенсій» (реєстр. 

№2767 від 30.04.2015) і без урахування вказаного законопроекту. Аналітичні матеріали за 

результатами виконаних фінансово-економічних розрахунків (вих. від 27.05.2015р. № 07/4-228); 

- за дорученням Міністерства соціальної політики України (лист від 18.03.2015 

№285/13/84-15) підготовлено пропозиції щодо внесення змін до постанови Кабінету Міністрів 

України від 19.05.1999 № 859 «Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, 

заснованих на державній, комунальній власності, та об’єднань державних підприємств» в 

частині запровадження преміювання керівників за підвищення обсягу чистого прибутку (вих. 

лист від 01.04.2015 №06/4); 

- за дорученням Міністерства соціальної політики України (лист від 30.04.2015 № 

6538/0/14-15/021)  підготовлено пропозиції щодо легалізації зайнятості громадян, що 

наймаються на роботу в сім’ях, у тому числі, розроблений НДІ проект Закону України «Про 
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соціальний захист домашніх працівників», а також матеріали щодо вивчення світового досвіду 

регулювання праці домашніх працівників (вих. лист від 18.05.2015 №06/4-217); 

- підготовлено зауваження та пропозиції до проекту Стратегії подолання бідності, що 

підготовлений відповідно до пункту 391 плану заходів з імплементації Угоди про асоціацію між 

Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з 

атомної енергії і їхніми державами – членами, з іншої сторони, на 2014-2017 роки, 

затвердженого розпорядженням КМУ від 17.09.2014 № 847-р. ( відповідно до листа 

Мінсоцполітики України від 06.02.15 за № 1471/0/14-15/10 та від 27.05.15 за № 7845/0/14-15/10); 

- підготовлено та надіслано пропозиції та зауваження до проекту Закону України „Про 

внесення змін до Закону України «Про прожитковий мінімум». 

- по 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): 

досліджено 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.  

-по НДР «Удосконалення оплати праці керівників та їх заступників, керівників 

структурних підрозділів підприємств державної форми власності з урахуванням світового 
досвіду»  (шифр 17) 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. 

3.4. Впровадження результатів НДР 

Результати наукових досліджень Інституту використовуються Департаментами  та іншими 

структурними підрозділами Міністерства соціальної політики України, Комітетами Верховної 

Ради України, РНБО України, НАН України, науковими та навчальними закладами України. 

-  по НДР «Комплексний аналіз та прогнозування тенденцій у створенні робочих 

місць з урахуванням соціально-економічної політики розвитку регіонів України» (шифр 

1): 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. 

- по НДР «Методологічні засади підтвердження результатів неформального 

навчання» (шифр 2): результати будуть використані при запроваджені процесу оцінювання та 

підтвердження результатів неформального навчання за робітничими професіями;  

- по НДР «Особливості реалізації державної політики у сфері зайнятості населення в 

умовах інтеграції України в Європейське співтовариство» (шифр 3): передбачається, що 

результати дослідження будуть використані Міністерством соціальної політики при підготовці 

відповідних законодавчих актів, спрямованих на вдосконалення механізмів державного 

регулювання національного ринку праці, формування та реалізація державної політики у сфері 

зайнятості населення. 
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- по 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): 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 під час реформування вітчизняної статистичної бази сфери 

соціальної політики у. т. ч. із урахуванням вимог Конвенції ООН «Про права інвалідів» 

- по НДР «Національний профіль гідної праці України за методологією Міжнародної 

організації праці» (шифр 5): результати наукового дослідження будуть використані 

Міністерством соціальної політики України при  підготовці пропозицій щодо удосконалення 

вітчизняного законодавства у сфері гідної праці на 2012-2015 роки. 

- по НДР «Нові підходи до подолання бідності в Україні» (шифр 6): будуть використані 

Мінсоцполітики для підготовки інформаційно-аналітичних матеріалів та нормативно-правових 

актів. 

- по НДР «Реформування системи державних соціальних стандартів у контексті 

децентралізації державної влади та реформи місцевого самоврядування в Україні»(шифр 

7): будуть використані Мінсоцполітики для підготовки інформаційно-аналітичних матеріалів та 

нормативно-правових актів. 

 по НДР «Дослідження впливу на заробітну плату структурних змін у реальному 

секторі економіки»  (шифр 8): практичне значення 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, для підготовки законодавчих 

актів щодо вдосконалення оплати праці 

- по НДР «Розробка можливих варіантів зміни діючої формули обчислення пенсій за 

віком та перспективи їх запровадження на основі досвіду країн світу щодо формули 

обчислення пенсії, зокрема у Швеції, Нідерландах, Естонії, Литві та Латвії» (шифр 9): 
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. 

- по НДР «Актуарна оцінка очікуваного рівня соціального захисту учасників 

обов’язкової професійної пенсійної системи за місцем роботи» (шифр 10): 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, а також при внесенні 

змін до законодавства у сфері пенсійного страхування з метою запровадження обов’язкової  

професійної пенсійної системи за місцем роботи. 

- по НДР «Наукове обґрунтування  обсягів фінансування основних видів державної 

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

(шифр 11): 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», та у процесі узгодження з Мінфіном обсягів видатків на 2016 р. 

- по НДР «Наукове обґрунтування обсягів фінансування Програми житлових 

субсидій на 2016 рік в умовах поступового  приведення цін та тарифів на житлово-
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комунальні послуги до економічно-обгрунтованого рівня» (шифр 12): 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», та у процесі 

узгодження з Мінфіном обсягів видатків на 2016 р. 

- по 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): практична цінність 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. 

- по 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): практична цінність НДР 

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).  

По НДР «Науковий супровід завдань Мінсоцполітики України з питань соціального 

розвитку» (шифр 15): аналітичні записки, методичні матеріали, інформаційні повідомлення 

повсякденно застосовуються Керівництвом Міністерства, відповідними Департаментами та 

Управліннями в процесі законотворчої роботи, удосконалення соціально - трудових відносин, 

пенсійного забезпечення, ринку праці, соціальних послуг, імплементації вітчизняного 

законодавства до норм законодавства ЄС 

- по 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): 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.  

- по НДР «Удосконалення оплати праці керівників та їх заступників, керівників 

структурних підрозділів підприємств державної форми власності з урахуванням світового 
досвіду»  (шифр 17):  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; при 
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підготовці проекту постанови КМУ щодо вдосконалення оплати праці керівників та їх 

заступників, керівників структурних підрозділів підприємств державної форми власності з 

метою підвищення мотивації до ефективної праці. 

3.5. Інші досягнення та визнання результатів НДР громадскістю 

Інститут бере активну участь у підготовці пропозицій та рекомендацій, зауважень до 

законодавчих і нормативних актів з питань соціальної політики України. Численні пропозиції 

Інституту враховані Мінсоцполітики України при підготовці нормативно-правових актів. 

Інститут внесений до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави 

(Свідоцтво Державного агентства з питань науки інновацій та інформатизації України, Серія НГ 

№ 01876 від 04 червня 2014 р.). 

Директор Інституту, к.е.н., професор, Заслужений економіст України Кір’ян  Т.М. є 

членом секції соціальних і економічних наук Комітету з Державних премій України в галузі 

науки і техніки, приймала участь у засіданні секції; членом науково-експертної ради 

Мінсоцполітики України та науково-експертної ради Державної міграційної служби України; 

шеф-редактором Науково-економічного та суспільно-політичного журналу «Україна: аспекти 

праці»; з 2009 року є дійсним членом Академії економічних наук України; з 2000 року є 

індивідуальним членом Міжнародного Союзу економістів; членом Правління Спілки 

економістів України; членом редакційної колегії газети «Праця і зарплата», журналу 

«Соціальний захист населення», членом Міжнародної громадської організації «Українська 

гільдія головних редакторів (керівників) засобів масової інформації». 

Директор Інституту, к.е.н., професор, академік АЕН України Кір’ян Т.М. з 2002 р. є 

індивідуальним членом Міжнародного Союзу економістів.  

Науковцями Інституту помісячно проводяться розрахунки вартості субсидій по пілотним 

районам України. Дані розрахунки з дозволу Міністерства були надані представникам МВФ в 

Україні та Світовому Банку для проведення порівняльного аналізу та були досить високо 

оцінені. Співробітники відділу моніторингу соціальних процесів відпрацювали Конвенцію МОП 

102, яка в подальшому була представлена Міністром соціальної політики України для її 

ратифікації Парламентом України. У 2015 році запрацював Веб-сайт Інституту. При Інституті 

створена і функціонує Координаційно - експертна рада з питань соціальної політики, яка 

включає в себе неурядові організації та є дорадчим органом при розгляді законопроектів.  

Заступник директора з наукової роботи Л. Ільчук є членом робочої групи з відпрацювання 

Трудового Кодексу України в Комітеті Верховної Ради України з питань соціальної політики 

зайнятості та пенсійного забезпечення. 

Результати досліджень широко розповсюджувалися серед наукових та громадських кіл 

України, інших держав через публікації та участі  наукових співробітників Інституту в круглих 

столах, семінарах, тематичних групах за напрямами проведення досліджень. 

3.6. Участь співробітників Інституту в міжнародних конференціях та круглих столах 

Співробітники Інституту брали участь в роботі міжнародних конференціях, круглих 

столів та засіданні робочих груп. 

Директор Інституту Т.М. Кір’ян: 

- прийняла участь в засіданні Комітету з державних премій України в галузі науки і 

техніки для обговорення представленої роботи на тему «Туризмологія: теоретичний та 

праксеологічний базис» 15.07.2015 р. м. Київ; 

- прийняла участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Ринок праці України: 

європейський вимір». 25.06.2015 р. м. Київ 

- в період з 22 по 23 травня, прийняла участь в Загальних зборах Президії Академії 

економічних наук України де взяла участь в обміні науковими думками та в Круглому столі на 

тему «Шляхи виходу України із економічної кризи» м. Київ; 

- прийняла участь в презентації результатів аналізу міжнародного досвіду у рамках 

Спільної Програми «Сприяння інтеграційній політиці та послугам для людей з інвалідністю в 

Україні» 29.01. 2015 р. м. Київ; 
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- директор Інституту Кір’ян Т.М, заступник директора з наукової роботи Ільчук Л.І., 

завідувач відділу Скрипник О.П., завідувач відділом Давидюк О.О., співробітники Інституту: 

Болюбах В. В.; Петренко Ю. М.; Александрова Ю. Ю.; Поляк Н.О.; Чуруксаєва Т.  Медвідь З.В.  

- прийняла участь в засіданні Круглого столу «Програма ваучерів на навчання дорослих: 

аналіз ситуації, міжнародний досвід та перспективи». Захід організовано Проектом Програми 

розвитку ООН  в Україні. 02.04.2015. м. Київ; 

- прийняла участь в Колегії Міністерства соціальної політики України 20.07.2015 р. за 

участю Прем’єр – міністра України А. П. Яценюка; 

- прийняла участь у Всеукраїнській науко-практичній конференції «Громадянське 

суспільство і формування нової парадигми соціально-економічного розвитку в умовах 

глобалізації» 25 09.2015 р.; 

- 04.11. 2015 р. прийняла участь в засіданні спеціалізованої секції Комітету з державних 

премій в галузі науки і техніки; 

- 13.11.2015 р. взяла участь в робочій нараді з представниками влади та громадськості 

щодо можливого переходу України від інституційного догляду до догляду та розвитку системи 

послуг в громаді, за запрошенням Інституту суспільно-економічний досліджень;  

- оформила відгук на автореферат дисертації Лебедєву Ігорю Васильовичу на тему: 

«Забезпечення гідної праці на засадах корпоративної соціальної відповідальності» поданої на 

здобуття наукового ступеня доктора економічних наук 14.11.2015; 

- 10.12.2015 р. прийняла участь у засіданні круглого столу  в Національному Інституті 

стратегічних досліджень на тему: «Соціальна напруженість в українському суспільстві: 

чинники, наслідки та шляхи подолання»; 

Заступник директора Інституту з наукової роботи Л. І.  Ільчук: 

- прийняв участь у круглому столі Міністерства соціальної політики України «Посилена 

підтримка та розвиток «Соціальної мережі професійних закладів, які надають послуги 

бездомним людям в Україні»» м. Київ, 06.05.2015; 

- взяв участь у міжнародній конференції присвяченій наданню соціальних послуг через 

«єдине соціальне вікно» у. містах. Армавір та Єреван з 08.06.15 по 12.06.15. 

- приймав участь  у науково-практичній конференції на тему «Україна і Захід: сучасна 

динаміка та перспективи» Інститут політичних і етнонаціональних досліджень  НАН України ім. 

І. Кураса 23.06. 2015 р.; 

- приймав участь у міжнародній науковій конференції на тему: «Комплексна система 

соціальної роботи з бездомними особами» 22-23 вересня 2015 року  у м. Чернівці де виступив з 

двома презентаціями на тему: Соціальний портрет бездомних осіб: результати соціологічного 

опитування 2006-2012 років» та «Бездомність в Україні як соціальний феномен: Чи є загроза 

соціальній безпеці»; 

- 4.09.2015 р. приймав участь у зустрічі з місією ПРООН стосовно реформування 

Державної служби зайнятості. 

- взяв участь у міжнародній науково-практичній конференції 22-23 вересня у м. Чернівці 

на тему: « Система соціальної роботи з бездомними громадянами»; 

- прийняв участь в нараді Федерації профспілок України з питань пов’язаних з критичною 

ситуацією в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування. 01.10. 2015 

року, де виступив з пропозиціями щодо змін до проектів законів №3113 та 3114.; 

- взяв участь у Всеукраїнській нараді «Стан та перспективи виконання Концепції 

соціальної адаптації осіб з розумовою відсталістю» присвяченій Всесвітньому дню психічного 

здоров’я 8-10 жовтня 2015 року м. Київ; 

- прийняв участь у семінарі з питань Європейської соціальної хартії (переглянутої) 

28.10.2015 р. м. Київ. 

- прийняв участь у міжнародному семінарі на тему: «Новий соціальний діалог в країнах 

Східного партнерства» м. Київ 5-6 листопада 2015 року: 

- прийняв участь у Брифінгу експертів у сфері соціального захисту за результатами 

навчання в Міжнародному навчальному центрі МОП. (м. Київ, Президент готель, 23 грудня 

2015 р.) .  
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Завідувачі відділами та наукові співробітники Інституту: 

- завідувач відділу Латік В.В прийняла участь у засіданні Міжвідомчої робочої групи, яке 

проводило Міністерство соціальної політики України з питання вдосконалення методології 

визначення прожиткового мінімуму, виступила в обговоренні та взяла участь в опрацюванні 

пропозицій щодо внесення змін до законодавства про прожитковий мінімум (23 квітня  2015 р., 

м. Київ, вул. Еспланадна 8/10); 

- завідувач відділу Латік В.В прийняла участь у роботі круглого столу, присвяченого 

обговоренню проекту підсумкової доповіді «Цілі Розвитку Тисячоліття. Україна: 2000-2015» 

(Ціль 1. Подолання бідності), який проходив в рамках Програми Розвитку ООН в Україні 

спільно з Інститутом демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України та 

Міністерством економічного розвитку і торгівлі України за участю провідних наукових 

інституцій, центральних органів виконавчої влади та громадських організацій    (8 червня 2015 

р., м. Київ, бульвар Т.Шевченка, 60); 

- старший науковий співробітник Вітер В.І. прийняв участь у роботі ІІІ Міжнародної 

науково-практичної конференції «Проблеми формування та розвитку інноваційної 

інфраструктури: європейський вектор – нові виклики та можливості», яка проходила 14-16 

травня 2015 р. у м. Львів. Виступ на тему: Вплив соціальної сфери на інноваційний розвиток 

економіки України; 

- старший науковий співробітник Вітер В.І. прийняв участь у роботі Міжнародної наукової 

конференції «Проблеми ядерної безпеки сучасного світу і Україна», яка проходила 28 травня 

2015 року в м. Київ. Виступ на тему: Соціальний захист населення як фактор посилення 

національної безпеки»; 

- завідувач відділу Латік В.В прийняла участь у роботі круглого столу, присвяченого 

обговоренню проекту моніторингової доповіді «Цілі Розвитку Тисячоліття. Україна: 2000-

2015», який проходив в рамках Програми Розвитку ООН в Україні спільно з Інститутом 

демографії та соціальних досліджень імені М.В.Птухи НАН України та Міністерством 

економічного розвитку і торгівлі України за участю провідних наукових інституцій, 

центральних органів виконавчої влади та громадських організацій (6 липня 2015 р., м. Київ, 

бульвар Т.Шевченка, 60); 

- завідувач відділу Латік В.В прийняла участь у зустрічі з міжнародним експертом з питань 

бідності Д-ром М. Казінсом (Великобританія)  з приводу зауважень та пропозицій до проекту 

Стратегії подолання бідності в Україні в рамках проекту ООН підтримка реформи соціального 

сектору в Україні (18-19 серпня  2015 р., м. Київ, вул. Еспланада 8/10); 

- завідувач відділу Латік В.В прийняла участь у засіданні Міжвідомчої робочої групи, яке 

проводило Міністерство соціальної політики України з питання підготовки проекту Стратегії 

подолання бідності в Україні (20 серпня  2015 р., м. Київ, вул. Еспланада 8/10); 

- Поляк Н.О., Самерханова З.В., Тарасюк О.П., Чуруксаєва Т.С. прийняли участь у 

всеукраїнському форумі «Нові виклики та можливості розвитку України в рамках асоціації з 

Європейським Союзом», який присвячено Всесвітньому дню соціальної справедливості (м. 

Київ, готель «Турист», 20 лютого 2015 р.); 

- завідувача відділом Поляк Н.О. прийняла участь у Наглядовій раді з питань соціального 

забезпечення (сприяння в ратифікації Конвенції МОП №102 про мінімальні норми соціального 

забезпечення) та виступила з презентацією: «Огляд проведеної роботи з аналізу норм діючого 

національного законодавства та стандартів з питань соціального забезпечення» за результатами 

дослідження проведеного у 2014 р. на тему «Підготовка до підписання Європейського кодексу 

соціального забезпечення» (м. Київ, Мінсоцполітики, 22 квітня 2015 р.);  

- завідувача відділом Поляк Н.О., та наукові співробітники: Самерханова З.В., Тарасюк 

О.П., Чуруксаєва Т.С. прийняли участь у ХV науково-практичній конференції «Патріотизм у 

системі сучасних суспільних цінностей», секція 3 «Соціальна справедливість: основні форми та 

їхній вплив на ставлення до держави» (м. Київ, ВНЗ «Національна академія управління»,14 

травня 2015 р.); 

- завідувача відділом Поляк Н.О., та наукові співробітники: Самерханова З.В., Тарасюк 

О.П. прийняли участь у  тристоронньому семінарі з питань ратифікації Україною Конвенції 
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МОП №102 про мінімальні норми соціального забезпечення та Європейського кодексу 

соціального забезпечення. Поляк Н.О. виступила з презентацією «Відповідність законодавства 

України міжнародним та європейським стандартам у сфері соціального забезпечення» (м. Київ, 

готель «Русь», 30 червня 2015 р.)  

- завідувача відділом Поляк Н.О, та науковий співробітник Тарасюк О.П. прийняли участь 

у тристоронньому семінарі із затвердження результатів правового аналізу відповідності 

соціального забезпечення України Конвенції МОП №102, підготовлено презентацію на тему: 

«Можливості ратифікації Конвенції МОП №102 про мінімальні норми соціального забезпечення 

в Україні: порівняльний аналіз» (м. Ірпінь, Адмірал Клуб, 21-22 липня 2015 р.). 

- науковий співробітник Тарасюк О.П. прийняла участь у міжнародному семінарі з питань 

Європейського кодексу соціального забезпечення та Конвенції МОП № 102 про мінімальні 

норми соціального забезпечення. м. Загреб, Хорватія, Міністерство праці та пенсійної системи 

Хорватії, 22-23 Вересня 2015 р; 

- науковий співробітник Тарасюк О.П.  прийняла участь у міжнародному семінарі з питань 

Європейського кодексу соціального забезпечення та Конвенції МОП №102 про мінімальні 

норми соціального забезпечення та підготувала презентаційні матеріали на тему: (англ.) 

«Towards ratification of the ILO Convention No. 102 by Ukraine: Main points» (м. Загреб, Хорватія, 

Міністерство праці та пенсійної системи Хорватії, 22-23 Вересня 2015 р.). 

- завідувач відділом Поляк Н.О. прийняла участь в обговоренні питань щодо залучення 

потенціалу Європейського центру політики загального добробуту та соціальних досліджень 

(Австрія) для проведення реформ у соціально-трудовій сфері (м. Київ, Мінсоцполітики, 24 

вересня 2015 р.). 

- завідувач відділом Поляк Н.О. та НС Тарасюк О.П. прийняли участь у міжнародному 

семінарі «Європейська соціальна хартія: назустріч кращому захисту соціальних прав в Україні» 

(м. Київ, Мінсоцполітики, 28 жовтня 2015 р.). 

- завідувач відділом Поляк Н.О. та Тарасюк О.П. прийняли участь у нараді з питань 

обговорення проекту Закону України «Про ратифікацію Конвенції МОП №102» (м. Київ, 

Мінсоцполітики, 9 листопада 2015 р.). 

-  завідувач відділом Поляк Н.О. та НС Тарасюк О.П. прийняли участь у Брифінгу 

експертів у сфері соціального захисту за результатами навчання в Міжнародному навчальному 

центрі МОП. Наталя Поляк провела сесію «Політика соціального захисту: базові поняття, 

основні проблеми, типи програм та заходи покращення» (м. Київ, Президент готель, 23 грудня 

2015 р.) .  

3. 7. Публікації 

1. Кір’ян Т. М. М.С. Шаповал. Нагальні проблеми щодо подолання «тіньової» економіки 

/Т.М. Кір’ян, М.С. Шаповал// Вістник економічної науки України. – 2015. - №3 (27).- С. 32-36. 

2. Кір’ян Т. М. М.С. Шаповал. Визначення впливу різноманітних видів, форм зайнятості та 

безробіття населення на стан національного ринку праці /Т.М. Кір’ян, М.С. Шаповал// Вістник 

економічної науки України. – 2015. - №1 (28).- С. 72-81. 

3. Кір’ян Т. М. Проблеми працевлаштування та професійного навчання 

внутрішньопереміщених осіб в Україні та шляхи їх вирішення/ Т.М. Кір’ян// Україна: аспекти 

праці.- 2015.- №5. – С. 28-32. 

4. Кір’ян Т. М. М.С. Шаповал. Основні чинники, які гальмують реформи в Україні. /Т.М. 

Кір’ян, М.С. Шаповал// Вістник пенсійного фонду України. – 2015.-№ 4(154).- С. 16 – 21. 

5. Ільчук Л.І. Громадянське суспільство у патріотичному вимірі /Л.І. Ільчук/ Патріотизм у 

системі сучасних суспільних цінностей: Матеріали ХV науково-практичної конференції. – К.: 

ВНЗ «Національна академія управління», 2015. – С. 24-28. 

6. Ільчук Л.І. Соціальна справедливість: основні форми та її вплив на ставлення до 

держави. /Л.І. Ільчук/ Патріотизм у системі сучасних суспільних цінностей: Матеріали ХV 

науково-практичної конференції. – К.: ВНЗ «Національна академія управління», 2015. – С. 152-

155.  

7. Ільчук Л. І. Формування національного стратегічного набору соціального розвитку 

держави: точка зору /Л.І. Ільчук// Вістник пенсійного фонду України. – 2015. - №2 (52).- С. 14-



22 

 

18. 

8. Ільчук Л.І., Худолей В.Ю. Політика децентралізації в Україні: каскадний формат 

міжрегіональної взаємодії. Матеріали Першої міжнародною науково-практичної конференції 

«Пререзавантаження будівництва: економіка, організація, менеджмент». – К.: МОН України, 

НАН України т. ін., 2015.- С. 82-84.  

9. Ільчук Л.І. Показники соціальної безпеки в соціальній політиці України: теоретичні та 

методологічні підходи їх розрахунків. //Соціопростір: міждисциплінарний збірник наукових 

праць з соціології та соціальної роботи  кафедри соціології управління та соціальної роботи 

соціологічного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. 

/Електронний ресурс// Режим доступу.  http://www.sociology.kharkov.ua/socioprostir 2015р. 

10.  Ільєнко Н., Спасенко Ю. Забезпечення оптимальної диференціації заробітної плати – 

важливий напрямок регулювання оплати праці // Україна: аспекти праці. − 2015. −   № 1. – с. 22. 

11. Ільєнко Н.О., Спасенко Ю.О. Створення зони вільної торгівлі України з ЄС – 

ефективний захист національних економічних інтересів// Наукові праці національного 

університету харчових технологій. Здано до друку у травні 2015 р., буде опубліковано у січні 

2016 р. 

12. Спасенко Ю.О. Особливості формування диференціації заробітної плати в Україні та 

шляхи її регулювання // Наукові праці національного університету харчових технологій. Здано 

до друку у травні 2015 р., буде опубліковано у січні 2016 р. 

13. Поляк Н. Впровадження стандартів Європейського кодексу соціального забезпечення в 

Україні на шляху інтеграції до ЄС: проблеми та перспективи / Н. Поляк // Україна: аспекти 

праці. – 2015. – №3. – С. 38-43. 

14. Поплавська О.М. Інноваційна праця як чинник соціальної безпеки країни. / Науковий 

журнал “Молодий вчений” №5(20), травень, 2015, частина 2, – С.60-64. 

15. Поплавська О.М. Доходи зайнятого населення: аспекти соціальної безпеки / Матеріали 

науково-практичної конференції 3-4 квітня 2015р. – м. Івано-Франківськ // Розвиток 

національної економіки: теорія і практика, частина 2, С.48-49. 

16. Поплавська О. Доходи та витрати домогосподарств:  маркери соціальної безпеки / 

О. Поплавська // Україна: аспекти праці. – 2015. – №4. – С. 8-17. 

17. Перегудова Т.В. Інституціональне забезпечення реалізації прав інвалідів: досвід 

розвинених країн та стан в Україні / Т.В. Перегудова // Економіка: реалії часу. – 2015. – (стаття у 

фаховому виданні, що включено до науко метричних баз). – 1,04 д.а. 

18. Перегудова Т.В. Використання трудового потенціалу людей з інвалідністю: 

європейський досвід корпоративної соціальної відповідальності / Т.В. Перегудова // Інтернет-

конференція «Національне виробництво й економіка в умовах реформування: стан і 

перспективи інноваційного розвитку та міжрегіональні інтеграції» – 0,2 д.а. 

19. Перегудова Т.В. Соціальний захист осіб з інвалідністю на ринку праці // (параграф у 

колективну монографію) – 0,7 д.а. 

20. Перегудова Т.В. Інституціональний механізм регулювання нестандартної зайнятості в 

Україні / Т.В. Перегудова // Україна: аспекти праці. –2015. – №4. – С. 24 – 33. 

21. Перегудова Т.В. Соціальні ризики нестандартної зайнятості та методи їх мінімізації / 

Т.В. Перегудова // Проблеми сучасної економіки: Збірник матеріалів VI Міжнародної науково-

практичної конференції (м. Запоріжжя 13-14 лютого 2015 року) / Східноукраїнський 

національний інститут економіки та управління. У 2-х частинах. – Запоріжжя: ГО “СІЕУ”, 2015. 

– Ч. 1. – 116 с. – С. 69 – 73. 

22. Тарасюк О. Сутність та значення соціальної підтримки в умовах сучасного 

економічного розвитку  / О. Тарасюк // Україна: аспекти праці. – 2015. – №5. – С. 38-42. 

23. Поляк Н.О. Соціальна справедливість захисту безробітних в контексті міжнародних 

соціальних норм / Н.О. Поляк / Патріотизм у системі сучасних суспільних цінностей: Матеріали 

ХV науково-практичної конференції. – К.: ВНЗ «Національна академія управління», 2015. – C. 

173-174. 

24. Тарасюк О.П. Нова парадигма соціальної підтримки в системі розвитку соціально-

економічних відносин / О.П. Тарасюк / Патріотизм у системі сучасних суспільних цінностей: 

http://www.sociology.kharkov.ua/socioprostir/


23 

 

Матеріали ХV науково-практичної конференції. – К.: ВНЗ «Національна академія управління», 

2015. –C. 162-164. 

25. Чуруксаєва Т.С. Справедлива винагорода за працю як визначальний принцип 

соціальної справедливості / Т.С. Чуруксаєва / Патріотизм у системі сучасних суспільних 

цінностей: Матеріали ХV науково-практичної конференції. – К.: ВНЗ «Національна академія 

управління», 2015. – C. 158-160. 

26. Самерханова З.В. Соціальна справедливість в рамках концепції загального добробуту: 

виклики для України / З.В. Самерханова / Патріотизм у системі сучасних суспільних цінностей: 

Матеріали ХV науково-практичної конференції. – К.: ВНЗ «Національна академія управління», 

2015. – C. 175-176. 

27. Дрозач М., Стульпінас Н. Ключові аспекти оцінювання результатів неформального 

навчання за робітничими професіями // Україна: аспекти праці. – 2015. - № 3. 

28. Вітер В.І. Глобальні імперативи подолання бідності в ХХІ ст. / В.І. Вітер / Еволюція 

світового розвитку: глобальні виклики і глобальна дипломатія: збірник тез доповідей за 

матеріалами міжнар. наук. конф.,18 грудня 2014 р. ДАУ при МЗС України / за. заг. ред. М. А. 

Кулініча, Н.О. Титаренко, В.Г. Ціватого. - К. : ДАУ при МЗС України, 2014. – 124 с.− С. 32-34. – 

(видано в 2015р.). 

29. Вітер В.І. Вплив соціальної сфери на інноваційний розвиток економіки України / 

В.І.Вітер //Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури: європейський 

вектор – нові виклики та можливості: тези доповідей IIІ Міжнародної науково-практичної 

конференції. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015.  – 693 с. – С.66. 

30. Вітер В.І. Туризм як фактор реалізації сімейної політики // В.І. Вітер // Туризм в умовах 

глобалізації: виклики часу: Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції (23 

жовтня 2014). Частина-II / Редкол.: Федорченко В.К.(голова).-К.:КУТЕП, 2015.-123 с., С.20-25. 

31. Давидюк О.О. Практика вимірювання задоволеності отримувачів соціальними 

послугами // Україна: аспекти праці. – 2015. - №4. – С.46-51. 

32. Давидюк О.О. Проблемні аспекти реінтеграції бездомних осіб, які втратили житло 

внаслідок позбавлення волі // Демографія та соціальна економіка. – 2015. - №2(24). – С.129-140. 

33. Давидюк О.О. Основні виклики соціальній безпеці на сучасному етапі // Матеріали 

науково-практичної конференції «Сучасна політична нація: духовно-моральні, культурно-етичні 

та соціально-економічні засади розвитку». – Київ: ВНЗ «Національна академія управління», 

2014. - С.237-239. 

34. Болюбах В.В. Працевлаштування бездомних осіб – шлях від соціального виключення 

до реінтеграції // Україна: аспекти праці. – 2015. - №3. – С.44-51. 

35. Болюбах В.В. Діяльність центрів обліку щодо реєстрації бездомних осіб. Патріотизм у 

системі сучасних суспільних цінностей: Матеріали ХV науково-практичної конференції. – К.: 

ВНЗ «Національна академія управління»,14.05.2015.. – C. 176-179. 

36. Петренко Ю.М. Волонтерська діяльність як вимір громадянського суспільства// 

Матеріали XV науково-практичної конференції «Сучасна політична нація: духовно-моральні, 

культурно-етичні та соціально-економічні засади розвитку». – К.: ВНЗ "Національна академія 

управління", 2015. – С.181-183. 

37. Барабаш Ю.Ю. Оптимізація механізму соціального замовленя у сфері соціальних 

послуг //Матеріали XV науково-практичної конференції «Cучасна політична нація: духовно-

моральні, культурно-етичні та соціально-економічні засади розвитку». – К.: ВНЗ «Національна 

академія управління», 201. – С.179-181. 
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матеріалів, що знайшли своє відображення в Законах України, в Указах Президента України, 

Постановах Кабінету міністрів України, роботі Департаментів Міністерства соціальної політики 

України. Реалізація результатів досліджень здійснюється у відповідності з виконанням 

пріоритетних завдань Мінсоцполітики України у 2015 р. Підвищення загальної результативності 

основної діяльності Інституту пов’язується з вирішенням основних проблем соціальної політики 

України. 

Завдання Інституту на перспективу: виконання замовлень Міністерства соціальної 

політики України якісно, у визначені терміни, з меншими трудозатратами, враховуючи 

ефективне використання бюджетних коштів; сприяння підготовки кадрів з вищою 

кваліфікацією; проведення роботи щодо створення аспірантури для підготовки наукових кадрів; 

залучення молодих фахівців до наукової роботи; забезпечення наукових відділів Інституту 

сучасною комп’ютерною технікою; покращення умов праці співробітників Інституту. 

7. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІНСТИТУТУ В 2016 РОЦІ 

Основними завданнями Інституту в 2016 році є виконання планованих бюджетних тем у 

відповідності з сучасними вимогами до науково-дослідних робіт  з оглядом на пріоритети 

Міністерства на 2016 рік. 

На перспективу наукові дослідження Інституту будуть спрямовані на: 

- дослідження проблем і тенденцій розвитку професійного навчання персоналу в умовах 

євро інтеграційних реформ економіки України; 

- розробка та наукове обґрунтування основних напрямів реалізації державної політики 

щодо вирішення проблемних питань у сфері зайнятості населення в контексті проведення 

соціально-економічних реформ в Україні;  

- здійснення оцінки щодо  готовності та можливих соціально-економічних наслідків для 

України ратифікації Конвенцій Міжнародної організації праці, а також імплементації Директив 

Ради та Рекомендацій Ради у сфері зайнятості і професійного навчання; 

- осучаснення системи державних соціальних  стандартів та державних соціальних 

гарантій в умовах проведення реформ в соціальній сфері в Україні; 

- оцінку 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 та Міжнародною 

організацією праці щодо Програми гідної праці на 2012-2015 роки; 
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- розробку та наукове обґрунтування пропозицій щодо забезпечення єдиних підходів в 

оплаті праці працівників національних закладів; 

- удосконалення Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників: аналіз 

складності завдань та обов’язків, визначених кваліфікаційними характеристиками посад 

(професій) працівників соціальної сфери з урахуванням реформ системи надання соціальних 

послуг та місцевого самоврядування; 

- дослідження та актуарну оцінку інвестиційного потенціалу обов’язкової професійної 

пенсійної системи та очікуваного рівня соціального захисту її учасників 

- дослідження та актуарну оцінку очікуваного рівня соціального захисту пенсіонерів за 

умови застосування єдиних принципів нарахування пенсій, єдиних норм страхового стажу і 

заробітної плати, які використовуються при обчисленні пенсії, та поетапного звільнення 

солідарної системи від невластивих йому  видатків; 

- 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 державної 

допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами І та ІІ групи внаслідок психічного 

розладу; 

- розробку проекту методичних рекомендацій з організації працетерапії для осіб, що 

проживають в інтернатних установах системи соціального захисту населення; 

- розробку методичних рекомендацій щодо організації культурно - дозвіллєвої діяльності 

осіб зі стійкими фізичними, інтелектуальними та психічними порушеннями в інтернатних 

установах системи соціального захисту населення; 

- розробку та наукове обґрунтування рекомендацій щодо адаптації норм українського 

законодавства у галузі соціального захисту безробітних до міжнародних соціальних норм та їх 

впровадження в українську практику; 

- наукове обґрунтування та експертиза нормативно-правових актів з питань розвитку 

соціальної сфери України. 

 

 

 


