
 1 

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 2016 р. були: розвиток ринку праці та 

забезпечення продуктивної зайнятості населення, професійного навчання; реформування 

системи соціального забезпечення; реформування системи соціальної допомоги, розвиток 

реформування системи соціального забезпечення; реформування системи соціальної 

допомоги, розвиток адресної допомоги; реформування у сфері пенсійного забезпечення; 

підготовки пропозицій стосовно формування державної політики щодо доходів населення, 

соціальних стандартів і вдосконалення оплати праці; формування пропозицій, спрямованих 

на реалізацію стратегічних напрямів соціальної політики держави; наукове обгрунтування та 

підготовка пропозицій щодо реформування системи  соціального страхування та 

удосконалення солідарної пенсійної системи, запровадження накопичувальної та 

професійної пенсійних систем; моніторинг соціальних процесів в Україні; розвиток та 

вдосконалення системи моніторинг соціальних процесів в Україні; розвитк та вдосконалення 

системи надання соціальних послуг; розробка, наукове обґрунтування і експертиза проектів 

законів, інших нормативно-правових актів з питань праці та соціальної політики; наукове 

узагальнення зарубіжного досвіду з питань праці та соціальної політики;  удосконалення 

вітчизняної професійно-кваліфікаційної системи відповідно до міжнародних і європейських 

аналогів і стандартів; 

Тематика наукових робіт Інституту сприяла науковому забезпеченню діяльності 

структурних підрозділів, спрямованих на виконання пріоритетних напрямів та завдань 

Міністерства соціальної політики України. Наукові дослідження Інституту в 2016 році були 

спрямовані на: розробку пропозицій щодо особливостей створення нових робочих місць 

суб’єктами господарювання всіх форм власності; підготовку рекомендацій щодо проведення 

кваліфікаційної атестації осіб за компетентнісним підходом та пропозицій до порядку 

проведення кваліфікаційної атестації за компетентнісним підходом; 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; удосконалення законодавчо-нормативних документів з 

питань соціальних стандартів і гарантій, в т.ч. внесення змін до Закону України «Про 

державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії» та Закону України «Про 

прожитковий мінімум»; дослідження проблем і тенденцій розвитку системи професійного 

навчання персоналу в умовах проведення  євроінтеграційних реформ економіки України; 

оцінки готовності до ратифікації конвенцій Міжнародної організації праці, імплементації 

директив Ради і Рекомендацій Ради у сфері зайнятості та професійного навчання і можливих 

соціально-економічних результатів для України; удосконалення Довідника кваліфікаційних 

характеристик професій працівників соціальної сфери з урахуванням реформ системи 

надання соціальних послуг та місцевого самоврядування; удосконалення законодавства у 

сфері пенсійного забезпечення; наукове обґрунтування  обсягів фінансування основних видів 

наукове обґрунтування  обсягів фінансування основних видів державної допомоги на 2017 

рік в умовах реформування системи  соціальної допомоги. 

1.2. Обсяг виконаних робіт 

Загальна кількість виконаних Інститутом та зданих Замовнику (Мінсоцполітики 

України) у 2016 році науково-дослідних робіт, які фінансувалися з Державного бюджету по 

програмі 2501040 відповідає Зведеному плану НДР Мінсоцполітики України за відповідними 

напрямами. 
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1.3. Чисельність працівників 

Планова чисельність працівників Науково-дослідного інституту праці і зайнятості 

населення на 2016 рік встановлена в кількості 62 чол., а фактична 57 чол. 

Інформація про наявну чисельність працюючих за станом на 31.12.2016 р. подана в 

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

 

Таблиця 1.1 

 Всього Основного складу 

Сумісники  

(в еквіваленті повної 

зайнятості) 

Фактичний склад 

працюючих 
57 57 - 

в тому числі: 

наукових працівників 
44 44 - 

- докторів наук - - - 

- кандидатів наук 12 12 - 

Апарат управління 5 5 - 

- техніки 1 1 - 

- інші 7 7 - 

 

 

Таблиця 1.2 

Кількісний склад наукових працівників Інституту 

  Основного складу 

Сумісники 

(в еквіваленті повної 

зайнятості) 

1. Керівник, заступник керівника 

наукового підрозділу (зав. 

відділу) 

10 - 

2. Головний науковий співробітник - - 

3. Провідний науковий 

співробітник 
2 - 

4. Старший науковий співробітник 13 - 

5. Науковий співробітник 11 - 

6. Молодший науковий 

співробітник 
6 - 

7. Економісти і інженери 2 - 

 Всього наукових співробітників 44 - 

 - докторів наук - - 

 - кандидатів наук 12 - 

 

1.4. Матеріально-технічна база 

 

Для розміщення підрозділів на балансі Інституту утримується приміщення у                   

м. Києві загальною площею 607,8 кв. м. по вул. І. Франка 15 б. Балансова вартість основних 

засобів на 01.01.17 р. становила 7801,0 тис. грн., в тому числі в наукових підрозділах 6201,1 

тис. грн., при цьому вартість науково-лабораторного і комп’ютерного устаткування на 

одного наукового співробітника припадає 1,8 тис. грн. 

1.5. Фінансові ресурси 

 

Кошторисом витрат на утримання Інституту в 2016 році, затвердженого Міністерством 

соціальної політики України, передбачено із загального фонду бюджету по програмі 2501040 
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–  4976,4 тис. грн. Профінансовано за 2016 рік за Програмою 2501040 –  4976,4 тис. грн. 

Виконано 2  НДР за спеціальним фондом у поточному році на  216,1 тис. грн. з ПДВ. 

 

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 2016 р. – 100%. Структура виконання бюджетних НДР наведена в 

таблиці 2.1. 

Таблиця 2.1 

Структура виконання бюджетних НДР 

№№ 

п/п 

Шифр*/ 

теми 
Строк виконання 

Виконання плану 

2016 р., 

 % 

1. 1 01.01.2016 – 31.12.2016 100 

2. 2 01.01.2016 – 31.12.2016 100 

3. 3 01.01.2016 – 31.12.2016 100 

4. 4 01.01.2016 – 31.12.2016 100 

5. 5 01.01.2016 – 31.12.2016 100 

6. 6 01.01.2016 – 30.06.2016 100 

7. 7 01.01.2016 – 31.12.2016 100 

8. 8 01.01.2016 – 31.12.2016 100 

9. 9 01.01.2016 – 31.12.2016 100 

10. 10 01.01.2016 – 31.12.2016 100 

11. 11 01.01.2016 – 31.12.2016 100 

12. 12 01.01.2016 – 31.12.2016 100 

13. 13 01.01.2016 – 31.12.2016 100 

14. 14 01.01.2016 – 31.12.2016 100 

* Шифр тем згідно Зведеного тематичного плану робіт Мінсоцполітики України на 2016 р. 

 

 

2.2. Наукове обґрунтування та експертиза нормативно-правових актів з питань 

розвитку соціальної сфери України 

- напрацьовано і направлено Міністру П.В. Розенку «Інформаційні матеріали щодо 

можливих напрямків подальшого реформування пенсійної системи України» на 8 стор. (вих. 

від 25.01.2016 р. № 07/4-22); 

- на доручення Заступника директора Департаменту пенсійного забезпечення – 

начальника відділу солідарної та спеціальних пенсійних систем Матюх Т.В. від 08.02.2016р. 

№143/039/161-16 виконано та надано Замовнику фінансово-економічні розрахунки щодо 

перегляду розміру пенсійних виплат в 2016 році (у межах фінансових ресурсів бюджету 

Пенсійного фонду України на 2016 рік) у разі збільшення показників середньої заробітної 

плати, з якої обчислювалася пенсія в 2008-2012 рр. за рахунок: звільнення солідарної 

системи від невластивих для неї виплат, пов’язаних із фінансуванням «дотяжки» до 

мінімального розміру пенсії згідно зі статтею 28  Закону України «Про загальнообов’язкове 

державне пенсійне страхування»; поглинання сум індексації; поглинання 100 (50) гривень 

згідно із Постановою Кабінету Міністрів України від 23.04.2012 р. №327 «Про підвищення 

рівня соціального захисту населення» і пропозиції щодо застосування єдиної заробітної 

плати для обчислення пенсії та її перегляду із урахуванням фінансових можливостей 

солідарної системи та демографічних показників  - на 10 стор. (вих. від 09.02.2016 р. № 07/4-

39).  

- на лист  судді-доповідача Конституційного суду України Сліденко І.Д. від 

13.04.2016р. №352-16/1113 до питання  відповідності Конституції України окремих 
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положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

пенсійного забезпечення» направлено інформаційні матеріали - на 2 стор. (вих. від 

20.04.2016 р. № 07/4-127. 

- на доручення Заступника директора Департаменту пенсійного забезпечення – 

начальника відділу реформування пенсійної системи та накопичувального пенсійного 

забезпечення Кудін В.А. від 04.04.2016р. №459/038/097-16 виконано оновлені фінансово-

економічні розрахунки до законопроекту «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо запровадження накопичувальної системи загальнообов’язкового державного 

пенсійного страхування та єдиних принципів нарахування пенсій» (реєстр. № 2767) 

доопрацьованого, з урахуванням уточнених положень. Розрахунки виконано за умов що: а) 

запровадження ІІ рівня системи пенсійного забезпечення: початок сплати страхових внесків 

до ІІ рівня - з 1 липня 2017 року; учасниками ІІ рівня системи пенсійного забезпечення 

будуть всі застраховані особи, незалежно від віку; розмір   внеску,  що  сплачується  

застрахованими   особами   до   другого рівня пенсійного забезпечення, в  перший  рік 

становитиме 2%  з наступним підвищенням кожного року до 5%; б) надходження на користь 

учасників ППС відповідно до розподілу за категоріями накопичувальних професійних 

пенсійних програм. Початок сплати внесків учасниками 1, 2, та 5 професійних пенсійних 

програм  - з 1 липня 2017 року, а учасниками 3 та 4 професійних пенсійних програм  - з січня 

2018 року; в) у солідарній системі: доплати до мінімального розміру пенсій (різниця між 

розміром пенсії з урахуванням тривалості страхового стажу і заробітку та мінімальним 

розміром пенсійної виплати) як  для раніше призначених,  так і для новопризначених пенсій, 

здійснюватимуться за рахунок коштів державного бюджету; застосування середньої 

заробітної плати, з якої нараховується пенсія в 2016 році (середня заробітна плата за 2013, 

2014, 2015 рр.), для нарахування новопризначених пенсій у 2017, 2018,  2019, 2020 роках; 

щорічне збільшення надходжень до пенсійного фонду використовується для перерахунку 

пенсій із збільшеним (актуалізованим) показником заробітної плати, з врахуванням якого 

нараховувались раніше призначені пенсії; при досягненні показником заробітної плати, з 

якої перераховується пенсія, величини 2001,20 грн. застосовується нормативний стаж 30 (35) 

років; у 2020 році застосовується єдиний показник середньої заробітної плати (3263,44 грн.) 

як для нарахування, так і для перерахунку пенсій; починаючи з 2021 року єдиний показник 

середньої заробітної плати, з якої нараховуються і перераховуються пенсії, зростає на 

коефіцієнт зростання заробітної плати, з якої сплачено внески у минулому році; тариф 

внеску до солідарної пенсійної системи - 17,3%; при розрахунках також  враховано,  що  

кожного  року  відбуватиметься  детінізація заробітної плати на 5% (з 50% у 2016 році до 

10% у 2036 році).  

Розрахунки виконано за двома варіантами (для порівняння): без врахування можливої 

детінізації заробітної плати; з врахуванням очікуваної детінізації заробітної плати на 5% 

щорічно. Результати розрахунків та аналітичні матеріали направлено Замовнику на - 16 стор. 

(вих. від 27.04.2016 р. № 07/4-132). 

- напрацьовано і направлено Міністру  Реві А.О. «Інформаційні матеріали щодо 

можливих шляхів подальшого реформування пенсійної системи України» на 3 стор. (вих. від 

31.05.2016 р. № 07/4-155). 

- на доручення Заступника директора Департаменту пенсійного забезпечення – 

начальника відділу реформування пенсійної системи та накопичувального пенсійного 

забезпечення Кудін В.А. від 13.06.2016  № 740/039/98-16 здійснено та надано Замовнику 

фінансово-економічні розрахунки щодо впливу на баланс бюджету Пенсійного фонду 

України наступних заходів: забезпечення державної гарантії щодо виплати мінімальної 

пенсії на рівні не менше прожиткового мінімуму особам, які не мають необхідного 

страхового стажу, через адресну допомогу за сукупним доходом сім’ї; надання 

повноваження органів контролю у сфері зайнятості та оплати праці радам міст обласного 

значення та районним державним адміністраціям, що сприятиме мотивації контролюючих 

органів у здійсненні легалізації відносин у сфері зайнятості та оплати праці; відв’язання 
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розміру мінімальної заробітної плати від тарифної сітки; розширення числа зайнятого 

населення щодо їх участі у системі загальнообов’язкового державного соціального 

страхування, у тому числі фермерські та особисті селянські господарства та інформаційні 

матеріали щодо перегляду формули розрахунку пенсії в солідарній системі та її вплив на 

баланс бюджету Пенсійного фонду України на 17 стор. (вих. від 24.06.2016 р. № 07/4-173); 

- у зв’язку з початком розгляду справи за конституційним поданням 49 народних 

депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих 

положень розділу І, пункту 2 розділу ІІІ «Прикінцеві положення» Закону України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пенсійного забезпечення» від 2 

березня 2015 року № 213-УІІІ, на доручення Заступника директора Департаменту пенсійного 

забезпечення – начальника відділу реформування пенсійної системи та накопичувального 

пенсійного забезпечення Кудін В.А. від 16.09.2016р. №1081/039/097-16  напрацьовано і 

надано Департаменту пенсійного забезпечення Міністерства інформацію про прийняті 

рішення у європейських країнах стосовно судових позовів щодо конституційності 

підвищення пенсійного віку окремим категоріям осіб на 48 стор. (вих. від 27.09.2016 р. 

№ 07/4-240); 

- за погодженням з Міністерством соціальної політики України надано Міністерству 

фінансів України за запитом (лист № 31-09010-02-5/39744 від 29.12.2015)  приклад 

розрахунку базового варіанту потреби у бюджетних коштах на виплату житлових субсидій 

на 2016 рік, який здійснено з використанням методичних підходів викладених у звіті про 

НДР «Наукове обґрунтування обсягів фінансування Програми житлових субсидій на 2016 рік 

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

економічно-обґрунтованого рівня» та витяг з розділу 1.5 цього ж звіту (Державний 

реєстраційний номер НДР (ДКР) 0115U002501 від 29.01.2016 р.). Зазначені матеріали 

надіслані листами від 17.02.2016 р. №10/4-50 та 18.02.2016 р.№10/4-52; 

- розроблено пропозиції щодо зміни показників форми №2 (річна) «Звіт про державну 

допомогу сім'ям з дітьми», затвердженої наказом погодженням з Держкомстатом, з метою їх 

приведення у відповідність до норм діючого законодавства. Зазначені пропозиції надіслані 

листом від 11.05.2016 р. №10/4-136; 

- здійснено аналіз переліку видів пільг, передбачених законодавством, за категоріями 

отримувачів (лист за підписом першого заступника Міністра Шевченка В.В. №7196/0/14-16/5 

від 19.05.2016 р.). За результатами сформовано аналітичні таблиці видів пільг, передбачених 

45 законодавчими актами, за категоріями отримувачів та таблицю з узагальненими даними 

про обсяги цих пільг. Зазначену інформацію надіслано Мінсоцполітики України листом від 

17.06.2016 р. №10/4-170;  

- здійснено прогнозні розрахунки потреби в коштах на 2017 рік на виплату допомоги 

при народженні дитини, розмір якої розраховуватиметься в залежності від прожиткового 

мінімумуму для дитини віком до 6 років: на першу дитину  - 40 розмірів прожиткового 

мінімуму, на другу  - 60 розмірів прожиткового мінімуму, на третю та наступну – 120 

прожиткових мінімумів. При цьому виплата допомоги здійснюватиметься одноразово у 10 

кратному розмірі прожиткового мінімуму, а решта суми виплачуватиметься на першу дитину 

протягом 24 місяців, на другу – 48 місяців, на третю та наступну дитину – 72 місяців рівними 

частинами. Розрахунки здійснено у відповідності до запропонованих для різних соціально-

демографічних груп населення розмірів прожиткового мінімуму (лист підписом заступника 

директора Департаменту державної соціальної допомоги Рязанової Н.Г. від 15.08.2016 р. 

№1743/5/75-15). Також, розраховано потребу в коштах у 2017 році на надання допомоги по 

догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку у розмірі 130 грн. Відповідні 

розрахунки надіслано листом від 17.08.2016р. №10/4-210; 

- відповідно до листа Мінсоцполітики України від 16.05.16 за № 6971/0/14-16/10 (вх. 

№89 від 16.05.2016) підготовлено інформацію щодо практики створення інноваційних 

систем у сфері соціального розвитку в Україні у порівнянні з іншими країнами світу, 

проблеми та перешкоди на шляху їх формування для підготовки  проведення слухання 
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Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти з питання «Законодавче 

забезпечення розвитку Національної інноваційної ситеми: стан та шляхи вирішення»; 

- підготовлено інформаційні матеріали щодо зарубіжного досвіду надання працівникам 

вихідної допомоги у разі розірвання з ними трудового договору з ініціативи власника або 

уповноваженого ним органу та допомоги по безробіттю особам у зв’язку із втратою ними 

роботи (робота виконувалась відповідно до листа Міністерства соціальної політики України 

від 12.01.2016 №260/0/14-16/021); 

- проведено аналіз відповідності положень чинного законодавства України положенням 

Конвенції МОП №88 про організацію служби зайнятості та надано пропозиції щодо 

можливості ратифікації її Україною у найближчий час (робота виконувалась відповідно до 

листа Міністерства соціальної політики України від 29.01.2016 №1230/0/14-16/021 на 

виконання пункту 51 розпорядження Кабінету Міністрів України віл 23 листопада 2015 р. 

№1393-р); 

- на виконання доручення заступника Міністра з питань європейської інтеграції С. 

Устименка від 21.01.2016 р. № 20/0/15-16/8/1 «Про Європейську соціальну хартію 

(переглянуту)» підготовлено презентаційні матеріали «Можливості ратифікації окремих 

пунктів Європейської соціальної хартії (переглянутої), до яких Україна не приєдналася», що 

використані під час участі у міжнародній зустрічі-семінарі 23 березня 2016 р. (39 стор.); 

- на виконання доручення заступника Міністра з питань європейської інтеграції  С.О. 

Устименка  від 02.09.2016 р. № 12812/0/14-16/8/1 щодо пропозицій до плану заходів з 

імплементації положень Рекомендації МОП № 202 «Про мінімальні рівні соціального 

захисту» підготовлено матеріали-пропозиції до плану заходів (12 стор.); 

- прийнято участь в опитуванні користувачів статистичної інформації про рівень 

задоволення їх потреб щодо основних показників економічної активності населення, 

наведених у статистичних публікаціях Держкомстату та територіальних органів державної 

статистики; 

- на замовлення Директора Департаменту стратегічного планування та аналізу 

Міністерства соціальної політики України (усне завдання), підготовлена Програма розвитку 

промисловості України (питання праці і зайнятості). матеріал передано Департаменту 

стратегічного планування та аналізу (29.09.2016 р.), обсяг роботи – 3 стор.). 

2.3. Виконання календарного плану 

Календарні плани по всіх НДР за 2016 р. виконані за змістом і у визначені терміни, 

погоджені із Замовниками відповідних Департаментів та Управлінь Міністерства. На всі 

НДР є висновки відповідних Департаментів – Замовників НДР. 

 

3. РЕЗУЛЬТАТИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

3.1. Новизна і перспективність досліджень і розробок 

В 2016 р. наукові дослідження Інституту були спрямовані на розв’язання проблемних 

питань соціальної політики, у тому числі: 

- наукове забезпечення розвитку ринку праці та зайнятості населення шляхом: 

проведення аналізу проблем і тенденцій розвитку системи професійного навчання персоналу 

в умовах проведення євроінтеграційних реформ економіки України; розробки проекту  

Комплексного плану заходів щодо реалізації державної політики зайнятості з урахуванням: 

утворення Національного агентства зайнятості як державної сервісної служби з 

працевлаштування та, відповідно,  вибудовування нової моделі надання соціальних послуг 

безробітним, переорієнтації на активні форми сприяння зайнятості, розширення спектра  

інструментів пошуку роботи, стимулювання роботодавців до збереження робочих місць; 

вимог Плану заходів з иконання програми діяльності Кабінету Міністрів України та 

Стратегії сталого розвитку. 

- наукове забезпечення удосконалення трудових відносин шляхом: надання 

пропозицій до нової редакції Закону України «Про державні соціальні стандарти та державні 
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соціальні гарантії»;  моніторингу оцінювання показників гідної праці за 2004–2015 роки в 

Україні, підготовка пропозицій щодо удосконалення політики соціально-трудових відносин; 

розробки Проекту нової редакції Випуску 80 «Соціальні послуги» Довідника 

кваліфікаційних характеристик професій працівників 

- реформування системи пенсійного забезпечення шляхом: надання  прогнозно-

аналітичних матеріалів за результатами актуарного оцінювання та дослідження 

інвестиційного потенціалу обов’язкової професійної пенсійної системи та очікуваного рівня 

соціального захисту її учасників; наукове обрунтування пропозицій щодо внесення змін та 

доповнень до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» 

- соціальний захист осіб похилого віку та інвалідів щляхом: розробуи проекту 

методичних рекомендацій з організації працетерапії та дозвілєвої діяльності для осіб, що 

проживають в будинках-інтернатах (пансіонатах) для громадян похилого віку, для інвалідів 

та дітей; 

- реформування соціальної допомоги, розвиток адресної допомоги щляхом: 

проведення прогнозних розрахункунків до проекту Державного бюджету України на 2017 

рік  щодо потреби в коштах на надання субсидій для відшкодування витрат на оплату 

житлово-комунальних послуг та субсидій на придбання твердого та рідкого пічного 

побутового палива і скрапленого газу (за різними варіантами та сценаріями щодо зміни цін і 

тарифів на житлово-комунальні послуги, умов надання житлових субсидій) та наукове 

обґрунтування обсягів їх фінансування та  щодо потреби в коштах на надання державної 

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

державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам, тимчасової 

державної допомоги дітям і допомоги по догляду за інвалідами  І та ІІ груп внаслідок 

психічного розладу (за різними варіантами та сценаріями щодо рівнів соціальних гарантій) 

та наукове обґрунтування обсягів їх фінансування; 

- дослідження національного законодавства у галузі соціального забезпечення та 

практики його застосування відповідно до вимог конвенції МОП щляхом наукового 

обґрунтовання рекомендації щодо адаптації норм українського законодавства у сфері 

соціального захисту безробітних до міжнародних соціальних норм та їх упровадження в 

українську практику та проведення порівняльного аналізу українського та міжнародного 

законодавства; 

-  наукове обґрунтування та експертиза нормативно-правових актів з питань 

розвитку соціальної сфери України шляхом: підготовки методологічних матеріалів, змін 

та доповнень до законодавчих актів з питань пенсійного забезпечення, соціального 

страхування, державної соціальної допомоги, ринку праці та зайнятості населення, заробітної 

плати, соціальних стандартів та гарантій, сімейної політики. 

 

Наукова новизна і перспективність досліджень і розробок Інституту полягає у 

наступному: 

 

- по роботі, шифр 1 «Дослідження проблем і тенденцій розвитку професійного 

навчання персоналу в умовах проведення євроінтеграційних реформ економіки 

України» : розроблено проект Положення про професійне навчання працівників на 

виробництві; розроблено проект Положення про організацію наставництва на виробництві. 

Результати дослідження призначаються для використання Міністерством соціальної 

політики України при опрацюванні питання щодо імплементації Рекомендації Ради 

93/404/ЄЕС від 30 червня 1993 р. Плану заходів щодо забезпечення виконання положень 

Європейської соціальної хартії (переглянутої) на 2015-2019 роки; а також при підготовці, за 

участю заінтересованих центральних органів виконавчої влади та соціальних партнерів, 

проектів нормативно-правових актів з питань професійного навчання працівників, 

підвищення їх професійного рівня, спрямованих на вдосконалення механізмів забезпечення 

підприємств кваліфікованими кадрами з урахуванням вимог роботодавців;  
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- по роботі, шифр 2 «Основні напрями реалізації державної політики розв’язання 

проблемних питань у сфері зайнятості населення в контексті проведення соціально-

економічних реформ в Україні»: підготовлено пропозиції щодо Комплексного плану 

заходів із реалізації державної політики зайнятості населення в контексті проведення 

соціально-економічних реформ в Україні та розробленні проекту відповідного плану заходів 

на період до 2020 року;  

- по роботі, шифр 3 «Оцінка готовності до ратифікації конвенцій Міжнародної 

організації праці, імплементації директив Ради і Рекомендацій Ради у сфері зайнятості 

та професійного навчання та можливих соціально-економічних результатів для 

України»: проведено науковий аналіз готовності національного законодавства до 

ратифікації та імплементації: Конвенції МОП № 181 про приватні агентства зайнятості; 

Конвенції МОП № 97 про працівників-мігрантів (переглянутої); Директиви Ради 2006/54/ЄC 

щодо застосування принципу рівних можливостей та рівного ставлення до чоловіків і жінок 

у питаннях працевлаштування та зайнятості; Рекомендації Ради 93/404/ЄЕС щодо доступу до 

тривалого професійного навчання, строк виконання. Розроблений варіант (пропозиції) до 

проекту нормативно-правового акта щодо реформування національного законодавства у 

сфері зайнятості та професійного навчання з урахуванням норм Конвенції МОП № 181, 

Директиви Ради 2006/54/ЄC та Рекомендації Ради 93/404/ЄЕС. Проведено Порівняльний 

аналіз відповідності чинного законодавства та практики його застосування положенням: 

Директиви Ради 2000/78/ЄС про встановлення загальної системи рівного відношення у сфері 

зайнятості та професійної діяльності;  Директиви Ради 2000/43/ЄС про реалізацію принципу 

рівного відношення незалежно від расової чи етнічної належності; Директиви Ради 98/59/ЄС 

про наближення законодавства держав-членів щодо колективного звільнення. Розроблені 

пропозиції щодо імплементації окремих Директив Ради та внесення змін до чинного 

законодавства у сфері зайнятості; 

- по роботі, шифр 4 «Осучаснення системи державних соціальних стандартів та 

державних соціальних гарантій в умовах проведення реформ в соціальній сфері в 

Україні»: обґрунтовано концептуальні підходи щодо осучаснення системи державних 

соціальних стандартів і гарантій в Україні в умовах проведення реформ в соціальній сфері на 

основі узагальнення міжнародного досвіду з прав людини, соціального законодавства, 

соціальних зобов’язань держав та забезпечення соціальних стандартів і гарантій в умовах 

проведення реформ в країнах Європейського Союзу; розроблено пропозиції щодо 

осучаснення системи державних соціальних стандартів та гарантій в умовах проведення 

реформи в соціальній сфері до Закону України «Про державні соціальні стандарти та 

державні соціальні гарантії» у вигляді проекту Закону України «Про державні соціальні 

стандарти”; упорядковано та доповнено систему соціальних стандартів та гарантій новою 

сферою застосування щодо надання безоплатної первинної правової допомоги, удосконалено 

механізми фінансового забезпечення соціальних стандартів та гарантій; удосконалено 

понятійно-категоріальний апарат, зокрема, переглянуто трактування сутності основних 

понять “соціальні гарантії” та “соціальні стандарти” та адаптовано їх до сучасних соціально-

економічних умов; запропоновано нове визначення державного соціального стандарту у 

сфері доходів населення – прожиткового мінімуму; 

- по роботі, шифр 5 «Оцінювання показників гідної праці в Україні за 2004-2015 

роки відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння між Міністерством соціальної 

політики, всеукраїнськими об’єднаннями профспілок та всеукраїнськими 

об’єднаннями організацій роботодавців і Міжнародною організацією праці щодо 

Програми гідної праці на 2012-2015 роки»: проведено роботу щодо оцінки стану реалізації 

пріоритетних напрямів співробітництва, визначених  Меморандумом про взаєморозуміння 

між Міністерством соціальної політики, всеукраїнськими об’єднаннями профспілок та 

всеукраїнськими об’єднаннями організацій роботодавців і Міжнародною організацією праці 

щодо Програми гідної праці на 2012-2015 рр.; систематизовано статистичні дані та введені 

показники, яких бракувало згідно методології МОП за елементами вимірювання, що 
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охоплюють тематичні сфери гідної праці в Україні; систематизовано та оновлено правові 

індикатори гідної праці в Україні за тематичними сферами; підготовлено науково 

обґрунтовані пропозиції щодо удосконалення політики соціально-трудових відносин в 

Україні, зокрема запропоновано внести зміни до Законів України: „Про прожитковий 

мінімум”, „Про охорону дитинства”, „Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності” 

тощо з метою прискорення забезпечення гідної праці; 

- по роботі, шифр 6 «Розроблення та наукове обґрунтування пропозицій щодо 

забезпечення єдиних підходів в оплаті праці працівників національних закладів»: 

підготовлено науково обґрунтовані пропозиції щодо єдиних підходів в оплаті праці 

працівників національних закладів, які досягли найвищих показників у своїй діяльності у 

певній галузі;  

- по роботі, шифр 7 «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)»: розроблено Проект нової редакції Випуску 80 «Соціальні послуги» 

Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (ДКХП). Результати 

дослідження призначаються для використання у практичній діяльності установ соціальної 

сфери під час добору і розстановки кадрів, підвищення їхньої  професійної кваліфікації; 

- по роботі, шифр 8 «Дослідження та актуарне оцінювання інвестиційного 

потенціалу обов’язкової професійної пенсійної системи та очікуваного рівня 

соціального захисту її учасників»: розроблено методологічні підходи та здійснено актуарні 

дослідження інвестиційного потенціалу ППС, сформованого за рахунок професійних 

пенсійних внесків, із використанням авторських актуарних моделей, які підтримуються 

відповідними програмними продуктами; здійснено актуалізовані актуарні дослідження 

очікуваного рівня соціального захисту потенційних учасників ППС відповідно до розподілу 

за рядом ознак; надано пропозиції, які сприятимуть підвищенню інвестиційного потенціалу 

ППС, і, як наслідок, рівня соціального захисту учасників зазначеної системи за рахунок 

професійних пенсійних виплат;  

- по роботі, шифр 9 «Дослідження та актуарне оцінювання очікуваного рівня 

соціального захисту пенсіонерів за умови застосування єдиних принципів нарахування 

пенсій, єдиних норм страхового стажу і заробітної плати, які використовуються при 

обчисленні пенсії, та поетапного звільнення солідарної системи від не властивих для  

неї видатків»: здійснено актуалізовану оцінку рівня пенсійного забезпечення громадян та 

фінансового стану бюджету Пенсійного фонду України; напрацьовано оновлені алгоритми та 

програмний продукт для дослідження 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 не властивих для  неї видатків; здійснено прогнозні розрахунки  

розмірів пенсійних виплат і фінансового стану страхової пенсійної системи на середньо- та 

довгострокову перспективу за норм чинного пенсійного законодавства та перспективних 

змін у цій сфері;  

- по роботі, шифр 10 «Наукове обгрунтування  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 груп внаслідок психічного розладу»: 

здійснено прогнозні розрахунки до проекту Державного бюджету України на 2017 рік 

щодо потреби в коштах на надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату 
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житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного 

побутового палива, 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 

груп внаслідок психічного розладу та наведенні їх наукового обґрунтування;  

- по роботі, шифр 11 «Розроблення проекту методичних рекомендацій з організації 

працетерапії для осіб, що проживають в інтернатних установах системи соціального 

захисту населення»: напрацьовано оновлений алгоритм процесу впровадження працетерапії 

в рамках інтернатної установи; розроблено методичні підходи до організації працетерапії для 

осіб, що проживають в інтернатних установах системи соціального захисту населення. 

Результати дослідження призначаються для використання інструкторами з трудової терапії 

та/або адаптації в будинках-інтернатах (пансіонатах) для громадян похилого віку, інвалідів 

та дітей-інвалідів. Наукові розробки в рамках даної роботи сприятимуть підвищенню якості 

соціального обслуговування осіб, які проживають в інтернатних установах системи 

соціального захисту населення;  

- по роботі, шифр 12 «Розроблення методичних рекомендацій з організації 

культурно-дозвіллєвої діяльності осіб зі стійкими фізичними, інтелектуальними та 

психічними порушеннями в інтернатних установах системи соціального захисту 

населення»: вперше у вітчизняній теорії соціальної роботи встановлено специфіку 

культурно-дозвіллєвої діяльності як одного із заходів соціальних послуг соціальної 

реабілітації та соціальної адаптації в умовах інтернатної установи; розроблено методичні 

підходи до організації культурно-дозвіллєвої діяльності осіб зі стійкими фізичними, 

інтелектуальними та психічними порушеннями в інтернатних установах системи соціального 

захисту населення. Результати дослідження призначаються для використання в інтернатних 

установах системи соціального захисту населення з метою організації культурно-дозвіллєвої 

діяльності осіб зі стійкими фізичними, інтелектуальними та психічними порушеннями; 

- по роботі, шифр 13 «Розроблення та наукове обґрунтування рекомендацій щодо 

адаптації норм українського законодавства у сфері соціального захисту безробітних до 

міжнародних соціальних норм та їх упровадження в українську практику»:   проведено 

порівняльний аналіз та оцінювання норм українського законодавства з нормами Конвенції 

МОП № 168 про сприяння зайнятості та захист від безробіття та пропозиції щодо її 

ратифікації; розроблені науково обґрунтовані рекомендації щодо адаптації норм 

українського законодавства у сфері соціального захисту безробітних до міжнародних 

соціальних норм та їх упровадження в українську практику, які передбачають внесення змін 

до національного законодавства у цій сфері; 

- по роботі, шифр 14 «Наукове обґрунтування та експертиза нормативно-правових  

актів з питань розвитку соціальної сфери України»: напрацьовано та надано пропозиції 

до нормативно - правових актів з питань соціального розвитку, експертні висновки, 

інформаційно-аналітичні матеріали дя Мінсоцполітики, КВР України,  РНБО України, 

Конституційному Суду України. 

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 досліджень 2016 р. мають вплив на законотворчий процес у державі, в тому 

числі: 

- по роботі, шифр 1 «Дослідження проблем і тенденцій розвитку професійного 

навчання персоналу в умовах проведення євроінтеграційних реформ економіки 

України»: Планується використати у 2017 році під час підготовки проектів нормативно 

правових актів з питань професійного навчання працівників, зокрема, планується розробити 

та затвердити відповідними наказами: Положення про організацію наставництва на 

виробництві;  Положення про професійне навчання працівників; 
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- по роботі, шифр 2 «Основні напрями реалізації державної політики розв’язання 

проблемних питань у сфері зайнятості населення в контексті проведення соціально-

економічних реформ в Україні»: розроблено проект Комплексного плану заходів щодо 

реалізації державної політики зайнятості населення на період до 2020 року; 

по роботі, шифр 3 «Оцінка готовності до ратифікації конвенцій Міжнародної 

організації праці, імплементації директив Ради і Рекомендацій Ради у сфері зайнятості 

та професійного навчання та можливих соціально-економічних результатів для 

України»: використовувався у процесі підготовки проекту Закону України «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України» (від 08.12.2016 реєстр. № 5511); 

- по роботі, шифр 4 «Осучаснення системи державних соціальних стандартів та 

державних соціальних гарантій в умовах проведення реформ в соціальній сфері в 

Україні»: підготовлено пропозиції до проекту Стратегії подолання бідності, яку 

затверджено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16.03.2016р. № 161-р. 

Завідувач відділу Латік В.В. приймала участь в роботі Міжвідомчих робочих груп з 

підготовки проекту даної Стратегії; розроблено пропозиції щодо осучаснення системи 

державних соціальних стандартів та гарантій в умовах проведення реформи в соціальній 

сфері до Закону України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії» 

у вигляді проекту Закону України „Про державні соціальні стандарти»; 

- по роботі, шифр 5 «Оцінювання показників гідної праці в Україні за 2004-2015 

роки відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння між Міністерством соціальної 

політики, всеукраїнськими об’єднаннями профспілок та всеукраїнськими 

об’єднаннями організацій роботодавців і Міжнародною організацією праці щодо 

Програми гідної праці на 2012-2015 роки»: проведено роботу щодо оцінки стану реалізації 

пріоритетних напрямів співробітництва, визначених  Меморандумом про взаєморозуміння 

між Міністерством соціальної політики, всеукраїнськими об’єднаннями профспілок та 

всеукраїнськими об’єднаннями організацій роботодавців і Міжнародною організацією праці 

щодо Програми гідної праці на 2012-2015 рр.; підготовлено науково обґрунтовані пропозиції 

щодо удосконалення політики соціально-трудових відносин в Україні, зокрема 

запропоновано внести зміни до Законів України: «Про прожитковий мінімум», «Про охорону 

дитинства», «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» тощо з метою 

прискорення забезпечення гідної праці; 

- по роботі, шифр 6 «Розроблення та наукове обґрунтування пропозицій щодо 

забезпечення єдиних підходів в оплаті праці працівників національних закладів»: 
визначено шляхи удосконалення законодавства щодо забезпечення єдиних підходів в 

оплаті праці працівників національних закладів; 

- по роботі, шифр 7 «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)»: розроблено проект нової редакції Випуску 80 «Соціальні послуги» 

Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників як основа для діяльності 

кадрових служб підприємств України. 

- по роботі, шифр 8 «Дослідження та актуарне оцінювання інвестиційного 

потенціалу обов’язкової професійної пенсійної системи та очікуваного рівня 

соціального захисту її учасників»: підготовлено пропозиції для 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» № 4608; 

- по роботі, шифр 9 «Дослідження та актуарне оцінювання очікуваного рівня 

соціального захисту пенсіонерів за умови застосування єдиних принципів нарахування 

пенсій, єдиних норм страхового стажу і заробітної плати, які використовуються при 
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обчисленні пенсії, та поетапного звільнення солідарної системи від не властивих для  

неї видатків»: здійснено актуарні розрахунки на середньо – та довгострокову перспективу 

та підготовлено пропозиції для внесення змін до законодавчих та нормативних актів з питань 

пенсійного реформування; 

- по роботі, шифр 10 «Наукове обгрунтування  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 груп внаслідок психічного розладу»: 

здійснено прогнозні розрахунки, що дають можливість науково обґрунтувати обсяги 

бюджетних видатків на надання зазначених видів допомоги у проекті Закону України «Про 

Державний бюджет України на 2017 рік»; 

- по роботі, шифр 11 «Розроблення проекту методичних рекомендацій з організації 

працетерапії для осіб, що проживають в інтернатних установах системи соціального 

захисту населення»: проект методичних рекомендацій направлено структурним 

підрозділами з питань соціального захисту населення обласних, Київської міської державних 

адміністрацій, Донецької та Луганської військово-цивільних адміністраціями для розгляду та 

надання пропозицій. 

- по роботі, шифр 12 «Розроблення методичних рекомендацій з організації 

культурно-дозвіллєвої діяльності осіб зі стійкими фізичними, інтелектуальними та 

психічними порушеннями в інтернатних установах системи соціального захисту 

населення»: триває робота з затвердження проекту методичних рекомендацій. Направлено 

структурним підрозділами з питань соціального захисту населення обласних, Київської 

міської державних адміністрацій, Донецької та Луганської військово-цивільних 

адміністраціями для розгляду та надання пропозицій. 

- по роботі, шифр 13 «Розроблення та наукове обґрунтування рекомендацій щодо 

адаптації норм українського законодавства у сфері соціального захисту безробітних до 

міжнародних соціальних норм та їх упровадження в українську практику»: планується 

використати при підготовці плану заходів щодо імплементації положень Конвенції МОП № 

102 „Про мінімальні норми соціального забезпечення” та Рекомендації МОП № 202 „Про 

національні мінімальні рівні соціального забезпеченн 

- по роботі, шифр 14 «Наукове обґрунтування та експертиза нормативно-правових  

актів з питань розвитку соціальної сфери України»: використано Департаментом 

соціального страхування та партнерства під час надання відповіді Мінфіну  щодо рейтингу 

України за рівнем податкового навантаження на заробітну плату. Використано Департаментом 

державної соціальної допомоги при підготовці змін до законів України „Про державну соціальну 

допомогу сім’ям з дітьми”, „Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям” та з 

метою надання Кабінету Міністрів України, Міністерству фінансів експертних висновків до 

законопроектів, які розроблені народними депутатами України, Інститутом здійснювалися 

розрахунки щодо потреби в коштах на відповідний рік. 

3.4. Впровадження результатів НДР 

Результати наукових досліджень Інституту використовуються Департаментами та 

Управліннями Міністерства соціальної політики України, а саме: 

- по роботі, шифр 1 «Дослідження проблем і тенденцій розвитку професійного 

навчання персоналу в умовах проведення євроінтеграційних реформ економіки 

України»: результати наукового дослідження можуть бути використані у 2017 році під час 

підготовки проектів нормативно правових актів з питань професійного навчання працівників, 

зокрема, планується розробити та затвердити відповідними наказами: Положення про 

організацію наставництва на виробництві; Положення про професійне навчання працівників. 
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Очікуваний соціально-економічний ефект від впровадження результатів дослідження 

полягає в тому, що розроблені проекти нормативно-правових актів, необхідних для розвитку 

професійного навчання персоналу на вітчизняних підприємствах, установах та в організаціях 

(зокрема наставництва), сприятимуть забезпеченню відповідності системи професійного 

навчання персоналу в Україні європейським стандартам, що, в свою чергу, дозволить 

забезпечити високу якість персоналу в умовах проведення євроінтеграційних реформ 

економіки України. 

- по роботі, шифр 2 «Основні напрями реалізації державної політики розв’язання 

проблемних питань у сфері зайнятості населення в контексті проведення соціально-

економічних реформ в Україні»: результати наукового дослідження можуть бути 

використані при підготовці відповідних урядових актів, спрямованих на розв’язання 

існуючих проблем і поліпшення ситуації у сфері зайнятості населення. Впровадження 

полягає у розробленні проекту Комплексного плану заходів із реалізації державної політики 

зайнятості населення на період до 2020 року. Очікуваний соціально-економічний ефект від 

впровадження результатів дослідження полягає в тому, що розроблені пропозиції 

сприятимуть вирішенню проблемних питань у сфері зайнятості населення, підвищенню 

конкурентоспроможності національного ринку праці, формуванню продуктивної зайнятості 

населення; 

- по роботі, шифр 3 «Оцінка готовності до ратифікації конвенцій Міжнародної 

організації праці, імплементації директив Ради і Рекомендацій Ради у сфері зайнятості 

та професійного навчання та можливих соціально-економічних результатів для 

України»: можуть бути використані Міністерством соціальної політики України у процесі 

реалізації Плану заходів забезпечення виконання положень Європейської соціальної хартії 

(переглянутої) на 2015-2019 роки (затвердженого Розпорядженням Кабінету Міністрів 

України від 14 травня 2015 р. № 450-р.), зокрема при опрацюванні питань: можливості 

ратифікації Конвенції МОП № 97 (пункт 3); підготовки пропозицій щодо ратифікації 

Конвенції МОП № 181 (пункт 8); внесення пропозицій щодо імплементації Директиви Ради 

2006/54/ЄC і Рекомендації Ради 93/404/ЄЕС (пункт 9). Крім того, результати роботи можуть 

бути використані у ході виконання Міністерством соціальної політики України 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 відповідно до Плану імплементації актів законодавства ЄС, зокрема при 

опрацюванні питань щодо імплементації положень: Директиви Ради 98/59/ЄС від 20 липня 

1998 р. про наближення законодавства держав-членів щодо колективного звільнення (пункт 

403); Директиви Ради 2000/43/ЄС від 29 червня 2000 р. про реалізацію принципу рівного 

відношення незалежно від расової чи етнічної належності (пункт 408);  Директиви Ради 

2000/78/ЄС від 27 листопада 2000 р. про встановлення загальної системи рівного 

відношення у сфері зайнятості та професійної діяльності (пункт 409); а також під час 

внесення змін до чинного законодавства у сфері зайнятості та професійного навчання. 

Очікуваний соціально-економічний ефект від впровадження результатів дослідження: 

визначення готовності та можливих соціально-економічних наслідків ратифікації та 

імплементації в Україні окремих міжнародних документів у сфері зайнятості та 

професійного навчання сприятиме удосконаленню та наближенню національного 

законодавства та практики його застосування до європейських норм; 

- по роботі, шифр 4 «Осучаснення системи державних соціальних стандартів та 

державних соціальних гарантій в умовах проведення реформ в соціальній сфері в 

Україні»: результати наукового дослідження можуть бути використані Міністерством 

соціальної політики України, іншими центральними та місцевими органами виконавчої 

влади для аналізу рівня і якості життя населення, оцінки реалізації соціальних програм, 

формування активної соціальної політики на середньо та довгострокову перспективу, а 

також для підготовки проекту нормативно-правового акту щодо основних напрямів політики 

доходів населення України.Очікуваний соціально-економічний ефект від впровадження 
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результатів дослідження полягає в тому, що розроблені пропозиції дозволять впровадити 

якісну нову систему державних соціальних стандартів і гарантій, а також підвищити 

ефективність виконання соціальних зобов’язань держави на місцевому рівні в рамках 

децентралізації державної влади та реформи місцевого самоврядування в Україні. Це дасть 

можливість раціонально використовувати фінансові ресурси держави та забезпечити гідний 

рівень життя кожному громадянину України; 

- по роботі, шифр 5 «Оцінювання показників гідної праці в Україні за 2004-2015 

роки відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння між Міністерством соціальної 

політики, всеукраїнськими об’єднаннями профспілок та всеукраїнськими 

об’єднаннями організацій роботодавців і Міжнародною організацією праці щодо 

Програми гідної праці на 2012-2015 роки»: результати наукового дослідження можуть 

бути використані Міністерством соціальної політики України при підготовці пропозицій 

щодо удосконалення політики соціально-трудових відносин, для розгляду на засіданнях 

Національної тристоронньої соціально-економічної ради.Очікуваний соціально-економічний 

ефект від впровадження результатів дослідження полягає в тому, що оцінювання показників 

гідної праці в Україні за 2004-2015 роки відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння 

між Міністерством соціальної політики, всеукраїнськими об’єднаннями профспілок та 

всеукраїнськими об’єднаннями організацій роботодавців та Міжнародною організацією 

праці щодо Програми гідної праці на 2012-2015 роки сприятиме прийняттю політичних 

рішень щодо удосконалення управління системою соціально-трудових відносин; 

- по роботі, шифр 6 «Розроблення та наукове обґрунтування пропозицій щодо 

забезпечення єдиних підходів в оплаті праці працівників національних закладів»: 

результати наукового дослідження можуть бути використані Міністерством соціальної 

політики України при розробці проекту нормативно-правового акту щодо умов оплати праці 

працівників національних закладів з метою забезпечення справедливої оплати праці. 

Очікуваний соціально-економічний ефект від впровадження результатів дослідження полягає 

в тому, що розроблені науково обґрунтовані пропозиції щодо вдосконалення оплати праці 

працівників національних закладів сприятимуть  забезпеченню гідної та справедливої оплати 

праці працівників закладів, що є провідними у певній галузевій групі закладів гуманітарної, 

технічної та інших сфер та набули статусу національного закладу за досягнення найвищих 

показників у своїй діяльності; 

- по роботі, шифр 7 «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)»: у практичній діяльності установ соціальної сфери під час добору і 

розстановки кадрів. Очікуваний соціально-економічний ефект від впровадження результатів 

дослідження полягає в тому, що розроблений проект Випуск 80 «Соціальні послуги» ДКХП 

сприятиме удосконаленню ведення кадрової роботи в установах (закладах) соціальної сфери 

різних рівнів та напрямів.  

- по роботі, шифр 8 «Дослідження та актуарне оцінювання інвестиційного 

потенціалу обов’язкової професійної пенсійної системи та очікуваного рівня 

соціального захисту її учасників»: результати наукового дослідження можуть бути 

використані Міністерством соціальної політики України 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» № 4608. 

Очікуваний соціально-економічний ефект від впровадження результатів дослідження полягає 

в тому, що надані пропозиції щодо можливих шляхів підвищення інвестиційного потенціалу 

ППС сприятимуть недопущенню зниження рівня соціального захисту учасників зазначеної 

системи у результаті зміни джерел фінансування існуючої системи дострокових пенсійних 
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виплат за віком на пільгових умовах та за вислугу років окремим категоріям застрахованих 

осіб, які зайняті на роботах із особливими умовами праці; 

- по роботі, шифр 9 «Дослідження та актуарне оцінювання очікуваного рівня 

соціального захисту пенсіонерів за умови застосування єдиних принципів нарахування 

пенсій, єдиних норм страхового стажу і заробітної плати, які використовуються при 

обчисленні пенсії, та поетапного звільнення солідарної системи від не властивих для  

неї видатків»: результати наукового дослідження можуть бути використані Міністерством 

соціальної політики України при внесенні змін до законодавчих та нормативних актів з 

питань пенсійного реформування. Очікуваний соціально-економічний ефект від 

впровадження результатів дослідження полягає в тому, що виконані актуарні розрахунки на 

середньо- та довгострокову перспективу дають можливість оцінити вплив застосування 

єдиних принципів нарахування пенсій, єдиних норм страхового стажу і заробітної плати, які 

використовуються при обчисленні пенсії, поетапного звільнення солідарної системи від не 

властивих для неї видатків на рівень соціального захисту осіб пенсійного віку та фінансову 

стабільність пенсійної системи; 

- по роботі, шифр 10 «Наукове обгрунтування  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 груп внаслідок психічного розладу»: 

результати наукового дослідження використані бути використані Міністерством соціальної 

політики України впродовж усього процесу узгодження з Міністерством фінансів обсягів 

видатків на надання житлових субсидій, 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 груп внаслідок психічного розладу , підготовки проекту Закону України 

“Про Державний бюджет України на 2017 рік”. Очікуваний соціально-економічний ефект від 

впровадження результатів дослідження полягає в тому, що виконані прогнозні розрахунки 

дають можливість покращити ефективність використання бюджетних коштів, науково 

обґрунтувати обсяги бюджетних видатків на надання зазначених видів допомоги у проекті 

Закону України „Про Державний бюджет України на 2017 рік”; 

- по роботі, шифр 11 «Розроблення проекту методичних рекомендацій з організації 

працетерапії для осіб, що проживають в інтернатних установах системи соціального 

захисту населення»: результати наукового дослідження можуть бути використані 

інструкторами з трудової терапії та/або адаптації в будинках-інтернатах (пансіонатах) для 

громадян похилого віку, інвалідів та дітей-інвалідів. Наукові розробки в рамках даної роботи 

сприятимуть підвищенню якості соціального обслуговування осіб, які проживають в 

інтернатних установах системи соціального захисту населення. Очікуваний соціально-

економічний ефект від впровадження результатів дослідження полягає в тому, що 

розроблені методичні підходи дозволять ефективно впроваджувати працетерапію як 

соціальну технологію в інтернатних установах; підвищити рівень та якість життя в 

інтернатних установах осіб похилого віку, інвалідів, дітей-інвалідів; забезпечити адекватне 

та своєчасне задоволення індивідуальних потреб підопічних інтернатних установ, 

компенсувати наявні обмеження життєдіяльності; залучити підопічних інтернатних установ 

до діяльності із самореалізації та самообслуговування; підвищити якість соціального 

обслуговування в інтернатних установах системи соціального захисту населення; 

забезпечити дотримання прав людини при впровадженні працетерапії в інтернатних 

установах системи соціального захисту населення; 
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- по роботі, шифр 12 «Розроблення методичних рекомендацій з організації 

культурно-дозвіллєвої діяльності осіб зі стійкими фізичними, інтелектуальними та 

психічними порушеннями в інтернатних установах системи соціального захисту 

населення»: результати наукового дослідження можуть бути використані в інтернатних 

установах системи соціального захисту населення з метою організації культурно-дозвіллєвої 

діяльності осіб зі стійкими фізичними, інтелектуальними та психічними порушеннями. 

Очікуваний соціально-економічний ефект від впровадження результатів дослідження полягає 

в тому, що розроблені методичні підходи дозволять оптимізувати роботу в інтернатних 

установах щодо залучення підопічних до розвитку соціальних контактів, створення 

позитивного соціально-психологічного клімату; нейтралізувати та усунути причини ізоляції 

підопічних інтернатних установ від культурно-дозвіллєвої сфери; реалізувати надання 

послуг у відповідності з можливостями та потребами підопічних інтернатних установ; 

підвищити якість соціального обслуговування в інтернатних установах системи соціального 

захисту населення; 

- По роботі, шифр 13 «Розроблення та наукове обґрунтування рекомендацій щодо 

адаптації норм українського законодавства у сфері соціального захисту безробітних до 

міжнародних соціальних норм та їх упровадження в українську практику»: можуть 

бути використані Міністерством соціальної політики України у процесі реалізації Плану 

заходів забезпечення виконання положень Європейської соціальної хартії (переглянутої) на 

2015-2019 роки (затвердженого Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 травня 

2015 р. № 450-р.), зокрема при опрацюванні питання підготовки пропозицій щодо 

ратифікації Конвенції МОП № 168 про сприяння зайнятості та захист від безробіття (пункт 

8, абзац 2), а також удосконалення національного законодавства у сфері соціального захисту 

безробітних громадян. Очікуваний соціально-економічний ефект від впровадження 

результатів дослідження: виявлення готовності України до впровадження міжнародних норм 

у сфері соціального захисту безробітних й визначення перспектив для ратифікації Конвенції 

МОП № 168 «Про сприяння зайнятості та захист від безробіття» сприятиме посиленню 

соціального захисту безробітних та адаптації норм українського законодавства у цій в сфері 

до міжнародних соціальних норм;  

- по роботі, шифр 14 «Наукове обґрунтування та експертиза нормативно-правових  

актів з питань розвитку соціальної сфери України»: для практичної роботи структурних 

підрозділів Мінсоцполітики в процесі підготовки законодавчих і нормативних актів.  

Очікуваний соціально-економічний ефект від впровадження результатів дослідження. 

Наукові розробки, аналітичні довідки, записки, виконання окремих доручень, аналіз 

нормативно-правовової бази та експертна оцінка нормативно - правовових актів з питань 

соціальної політики та розвитку соціальної сфери України в рамках даної НДР стануть 

теоретичними, практичними засадами та підґрунтям в роботі структурних підрозділів 

Мінсоцполітики Комітетів ВРУ, РНБО України. 

 

3.5. Iнші досягнення 

З 2014 року в Інститутуі успішно функціонує Координаційно-експертна рада з питань 

соціальної політики, яка включає в себе провідні громадські органації та об’єднання. 

Інститутутом заключено меморандум про співпрацю з Бюро соціальних і політичних 

розробок, МБФ «Карітас України», Інститутом демографії та соціальних досліджень імені В. 

Птухи НАН України, ВНЗ Національною Академією управління, КНЕУ імені Вадима 

Гетьмана,  Кафедрою соціології управління та соціальної роботи соціологічного факультету 

Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, що сприяє популярізації 

наукових досліджень Інституту. 
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(0,23 д.а.) 

23. Федірко Н.В. Адаптація політики України у сфері зайнятості населення до 

стандартів публічного управління ЄС // Модернізація управління національною економікою: 

матеріали ІV Міжнар. Наук.-практ. Конф. (25—26 листопада 2016 р.). — К.: КНЕУ, 2016. — 

394 с. – С. 292-297. 

24. Завідувач відділу Латік В.В надала інтерв’ю для газети Вісті України 23 лютого 

2016 р. щодо індексації доходів населення в Україні в 2016 році. 

25. Гаркавенко Н., Вітер В., Новосільська Т. Роль держави у соціально-економічному 

розвитку суспільства та вирішенні проблеми бідності / Н.Гаркавенко, В.Вітер, 

Т.Новосільська // Україна: Аспекти праці.- 2016. - №3-4, с. 30-37(ВАК).. 

26. Вітер В.І. Деякі підсумки соціально-економічного розвитку регіонів України та 

відмінності регіонального індексу людського розвитку / В.І.Вітер //Information aspects of 

socio-economic systems development (еdited by Ostenda A. And Nestorenko T.). Serles of  

monograhs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts. Katowice School of 

Technology. Monograh 5. Wydawnictwo Wyzsszej Szkoly Technicznej w Katowicach, 2016.- 

p.95-104 (450 p.). 

27. Вітер В.І. Соціальна конкурентоспроможність регіонів України / В.І.Вітер 

//Стратегії глобальної конкурентоспроможності : соціально-економічний вимір: матеріали III 

Міжнародної науково-практичної конференції „Стратегії глобальної 

конкурентоспроможності: соціально-економічний вимір”.− Черкаси: Черкаський державний 

технологічний університет, 2016, −121 с., С. 34-36. 

28. Вітер В.І. Основні засади європейської соціальної політики /В.І. Вітер // Матеріали 

науково-методичної конференції «Європейські студії в університетах України»,                                  

22 квітня 2016 року. – 2016.- 218 с., с. 124-126. 

29. Ільєнко Н., Спасенко Ю. Реальний сектор економіки України та необхідність його 

структурних змін на шляху до євроінтеграції // Україна: аспекти праці. – № 1–2. – 2016. – С. 

37-45(ВАК).. 

30. Скрипник О. П. Олена Скрипник: ”Зарплата, яка нас не годує”: [інтерв’ю з 

керівником відділу проблем заробітної плати Інституту праці та зайнятості населення 

Оленою Скрипник]  / спілкувалася Майя Орел // Україна молода. Щоденна інформаційно-

політична газета. – 2016. − № 014. – 03.02.2016. 

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

ефективний захист національних економічних інтересів // Наукові праці Національного 

університету харчових технологій. – Том 22, № 1. – 2016. – С. 62-72. 

32. Спасенко Ю. Особливості формування диференціації заробітної плати в Україні і 

шляхи її регулювання // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 
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33. Спасенко Ю. Структурные преобразования в реальном секторе экономики Украины 

как фактор ускорения евроинтеграционных процессов. – Материалы национальной 

конференции с международным участием: Стратегии и политика управления в современной 

экономике. – изд. А 5-а, 25-26 марта 2016. – Кишинев ASEM, 2016. – 250 с. –  С. 199-203. 

[Strategii şi politici de management în economia contemporană: Conferinţa naţională cu participare 
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перспектива для України. – Регіональні проблеми розвитку територіальних систем: теорія, 

практика, перспективи: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, Частина 1, 
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– С. 136-139 (ВАК)..  

38. Ільєнко Н., Спасенко Ю. Стан торговельних відносин України під час підготовки та 
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51. Вонберг Т.В. Актуальність компетентністного підходу у системі забезпечення 

якості освіти // Студентоцентризм у системі забезпечення якості освіти в економічному 

університеті: зб. Матеріалів Всеукр.наук.-метод.конф.за міжнар.участю. – К: КНЕУ, 2016.– 

С.164-165. 

52. Вонберг Т.В. Решения проблем управления персоналом на примере компании 

«Группа BOSCH» // Актуальные проблемы развития экономики и образования: сборник 

материалов международ. Науч.-практич. Конференции. – Душанбе: «Ирфон», 2016.– С.116-

120. 

53. Вонберг Т.В. Перспективи розвитку нематеріальних методів мотивації працівників 

// Журнал  Київського університету ринкових відносин: економіка, бізнес-адміністрування, 

право. – К.: Київський університет ринкових відносин, 2016. – Т.1 – С.245-254. 

54. Вонберг Т.В. Онлайн-навчання у вищому навчальному закладі: проблеми та 

перспективи // Інновації в бізнес-освіті: Матеріали 2 міжнародної Інтернет-конференції // 

Режим доступу: http://ibe.kneu.org/uk/vonberg-t-v-onlajn-navchannya-u-vyshhomu-navchalnomu-

zakladi-problemy-ta-perspektyvy/ 

 

Співробітники Інституту брали участь у роботі міжнародних конференцій, 

круглих столів та засідань робочих груп: 

 

Директор Інституту Кір’ян Т.М: 

- прийняла участь в семінарі ЄФО «Формування системи прогнозування потреб у 

професійних навичках та кваліфікаціях в Україні. Основні висновки щодо розробки 

кількісної моделі прогнозування потреб у професійних навичках та кваліфікаціях, 16 лютого 

2016 р. 

- прийняла участь та виступила на засіданні Круглого столу на тему: «Зміцнення 

системи соціального забезпечення України шляхом ратифікації Конвенції МОП №102 про 

мінімальні норми соціального забезпечення, 1952 р.» 11 березня 2016 р.; 

- взяла участь у засіданні Колегії Мінсоцполітики «Про підсумки роботи 

Мінсоцполітики у 2015 році та пріоритетні напрями на 2016 рік.» 17 березня 2016 р.; 

- прийняла участь та виступила на  розширеному, Урочистому засіданні НТСЕР з 

питання підписання Меморандуму про взаєморозуміння щодо реалізації Програми Гідної 

праці в Україні на 2016-2018 роки, 07.04. 2016 ; 

- на запрошення МОП взяла участь в тристоронньому семінарі «Аналіз змін в системі 

соціального захисту України в 2014 – 2015 рр. та подальші кроки 11 травня 2016 року; 

- прийняла участь в засіданні робочої групи з упровадження моніторингу і оцінки 

досягнень щодо забезпечення гідної праці в Україні за методологією МОП 27 квітня 2016 

року; 

http://ibe.kneu.org/uk/vonberg-t-v-onlajn-navchannya-u-vyshhomu-navchalnomu-zakladi-problemy-ta-perspektyvy/
http://ibe.kneu.org/uk/vonberg-t-v-onlajn-navchannya-u-vyshhomu-navchalnomu-zakladi-problemy-ta-perspektyvy/
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- прийняла участь та виступила на нараді Мінсоцполітики щодо підвищення наукових 

досліджень 10 червня 2016 року; 

- підготовила висновок на наукову доповідь «Вдосконаленя професійного навчання 

працівників на виробництві як один із напрямів забезпечення гідної праці в умовах 

євроінтеграційних процесів та іноваційної моделі розвитку економіки України» 

підготовленої КНЕУ імені Вадима Гетьмана; 

- виступила офіційним опонентом по дисертаційній роботі Дмитрука С. М. на тему 

«Соціально-економічний механізм збереження людського капіталу в умовах кризи» 08. 

червня 2016 року; 

- є членом правління спілки економістів України та членом редколегії журналу «Праця 

і зарплата»; 

- прийняла участь в Інформаційному дні Об’єднаного дослідницького центру 

Європейської Комісії 14-15 вересня 2016 року; 

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

(секція соціально-економічних наук) 21 вересня 2016 року; 

- взяла участь в засіданні колегії Мінсоцполітики 22 вересня 2016 року. 

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

- прийняв участь у 29 засіданнях Робочої групи Комітету Верховної Ради України з 

питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення з питання обговорення 

нової редакції Трудового Кодексу України в період з 11.01.2016 по 30.06. 2016 року; 

- провів 11 засідання Координаційно-експертної ради НДІ ПЗН Мінсоцполітики і НАН 

України; 

- прийняв участь та виступив з доповіддю на засіданні Круглого столу на тему: 

«Соціальний діалог та сталий розвиток: порядок денний для громадянського суспільства» 26 

лютого 2016 року; 

- взяв участь у засіданні Колегії Мінсоцполітики «Про підсумки роботи 

Мінсоцполітики у 2015 році та пріоритетні напрями на 2016 рік.» 17 березня 2016 р.; 

- прийняв участь та виступив з доповіддю на засіданні Круглого столу на тему: 

«Репродуктивне здоров’я та права осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень»  

16 травня 2016 року; 

- прийняв участь у слуханнях КВР України з питань освіти і науки з питання 

«Законодавче забезпечення розвитку Національної інноваційної системи: стан та шляхи 

вирішення» 15 червня 2016 року. 

Співробітники Інституту: 

- Терюханова І.М., Носіков О.М. приймали участь в експертній дискусії «Шляхи  

практичного розв’язання проблем професіоналізації публічної  служби у контексті 

європейської інтеграції» (м. Київ, 12 січня 2016 року); 

- Терюханова І.М. приймала участь у семінарі «Формування системи прогнозування 

потреб у професійних навиках та кваліфікаціях в Україні. Основні висновки щодо розробки 

кількісної моделі прогнозування потреб у професійних навиках та кваліфікаціях» (м. Київ, 

Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи, 16 лютого 2016 року);  

- Дрозач М.І. приймав участь у семінарі «Розробка нового плану заходів щодо 

впровадження НРК в Україні» (м. Київ, Київський національний університет ім. Т.Г. 

Шевченко, 19 квітня 2016 року); 

- Дрозач М.І. приймав участь у круглому столі «Практика наставництва як ефективний 

механізм удосконалення якості трудових ресурсів» (м. Київ, Федерація роботодавців 

України, 20 травня 2016 року); 

- Дрозач М.І. приймав участь у міжнародній експертній зустрічі «Розвиток дуальних 

освітніх програм підготовки фахівців у галузі прикладних наук: досвід Німеччини для 

університетської освіти в Україні» та виступив в рамках дискусії на тему «Дуальна освіта: 

що слід зробити сьогодні заради кращої якості освіти завтра» (м. Львів, Національний 

лісотехнічний університет України, 3 червня 2016 року);  
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- Терюханова І.М., Дрозач М.І. прийняли участь у круглому столі «Ролі соціальних 

партнерів у підготовці і перепідготовці кваліфікованих кадрів: досвід України і Німеччини» 

(м. Київ, 14-15 квітня 2016 року);    

- Носіков О.М. прийняв участь та виступав з доповідями у Першому всеукраїнському 

з’їзді кадровиків – 2016 (м. Харків, м. Дніпро, М. Одеса, м. Львів, м. Київ, 6-15 червня 2016 

року);   

- Терюханова І.М., Дрозач М.І. прийняли участь у семінарі «Затвердження Плану 

заходів щодо впровадження Національної рамки кваліфікації (НРК) в Україні на 2016-2020 

рр.» (м. Київ, Національний університет імені Тараса Шевченка, 5 липня 2016 р.).   

- Дрозач М.І. приймав участь у зустрічі експертів з обговорення проекту доповіді із 

розвитку практик навчання на робочому місці (м. Київ, Федерація роботодавців України, 14 

вересня 2016 року);  

- Терюханова І.М. приймала участь у панельній дискусії «Реформування соціальної 

політики в умовах децентралізації управління» (м. Київ, Клуб Кабінету Міністрів, 30 вересня 

2016 р.);  

- Терюханова І.М., Носіков О.М. прийняли участь у парламентських слуханнях на тему: 

«Державні гарантії соціального захисту учасників антитерористичної операції, Революції 

Гідності та членів їх родин: стан і перспективи» (м. Київ, Верховна Рада України, 19 жовтня 

2016 р.); 

- Дрозач М.І. приймав участь у міжвідомчій робочій групі з розробки нормативно-

правових актів з питань підтвердження результатів неформеного професійного навчання осіб 

за робітничими професіями (м. Київ, Міністерство соціальної політки України, 9 грудня 2016 

р.); 

- Кравцов С.О. приймав участь у 10 міжнародній науково-практичній конференції 

“Інтернет. Освіта. Наука” на базі Академії праці, соціальних відносин і туризму ФПУ (м. 

Київ, 11–14.10.2016 р.); 

- Кравцов С.О. приймав участь у International scientific conference “Current issues and 

problems of social sciences” Holy cross university humanitarian pedagogical faculty (Kielce, 

POLAND, 28–30.08.2016); 

- Поляк Н.О. взяла участь у всеукраїнському форумі «Нові виклики та можливості 

розвитку України в рамках асоціації з Європейським Союзом», який присвячено 

Всесвітньому дню соціальної справедливості (Київ, Президент-готель, 20 лютого 2016 р.); 

- Поляк Н.О., Самерханова З.В., Тарасюк О.П. взяли участь у круглому столі 

«Зміцнення системи соціального забезпечення України шляхом ратифікації Конвенції 

Міжнародної організації праці № 102» (Київ, Верховна Рада України, 11 березня 2016 р.); 

- Поляк Н.О., Самерханова З.В., Тарасюк О.П. взяли участь у Міжнародній зустрічі-

семінарі з питань положень Європейської соціальної хартії (переглянутої), до яких Україна 

не приєдналася при ратифікації, за участю представників Ради Європи (Київ, 

Мінсоцполітики України, 23 березня 2016 р.). Поляк Н.О. виступила з коментарями до 

презентації «Можливості ратифікації окремих пунктів Європейської соціальної хартії 

(переглянутої), до яких Україна не приєдналася» ; 

- Поляк Н.О., Самерханова З.В., Тарасюк О.П. взяли участь у тристоронньому семінарі 

«Аналіз змін в системі соціального захисту України в 2014-2015 рр. та подальші кроки», 

організований Міжнародною організацією праці (Київ, Президент-готель, 11 травня 2016 р.). 

- Поляк Н.О. взяла участь у Стратегічній робочій групі «Соціальний захист населення» 

організована Асоціацією Міст України (Всеукраїнська асоціація органів місцевого 

самоврядування) в рамках проекту USAID «Розробка курсу на зміцнення місцевого 

самоврядування в Україні (Пульс)» (м. Київ, готель «Русь», 30 травня 2016 року); 

- Тарасюк О.П. взяла участь у міжнародному семінарі з питань Європейського кодексу 

соціального забезпечення та доповіла про успішні й послідовні кроки України щодо 

ратифікації Конвенції МОП №102 Про мінімальні норми соціального забезпечення (1952 р.)  
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(м. Бухарест, Румунія, Міністерство праці, сім’ї, соціального захисту та осіб похилого віку 

Румунії, 31 Травня 2016 р.); 

- Поляк Н.О. взяла участь у офіційному відкритті Проекту МОП «Зміцнення системи 

інспекції праці і механізмів соціального діалогу» (м. Київ, бізнес-центр «Парус», 11 жовтня 

2016); 

- ст. науковий співробітник Вітер В.І. прийняв участь у роботі III Міжнародної 

науково-практичної конференції „Стратегії глобальної конкурентоспроможності: соціально-

економічний вимір” у м. Черкаси 22 березня 2016 року: Черкаський державний 

технологічний університет;  

- ст. науковий співробітник Вітер В.І. прийняв участь науково-методичної конференції 

„Європейські студії в університетах України”, 22 квітня 2016 року м. Київ;  

- ст. науковий співробітник Вітер В.І. прийняв участь у роботі III Міжнародної науково-

практичної конференції „Стратегії глобальної конкурентоспроможності: соціально-

економічний вимір” у м. Черкаси 22 березня 2016 року: Черкаський державний 

технологічний університет. Виступ на тему: Соціальна конкурентоспроможність регіонів 

України; 

- ст. науковий співробітник Вітер В.І. прийняв участь науково-методичної конференції 

„Європейські студії в університетах України”, 22 квітня 2016 року м. Київ. Виступ на тему: 

Основні засади європейської соціальної політики 

- зав. відділу Коцюба О.В. 11 липня 2016 року прийняв участь у зустрічі із 

спеціалістами  Світового банку з питань моделювання ними пенсійної системи України та 

напрямків подальшого її реформування. Коцюба О.В. висловив зауваження щодо прогнозу 

чисельності пенсіонерів у довгостроковій перспективі; 

- зав. відділу Коцюба О.В. 9 вересня 2016 року прийняв участь у зустрічі із 

спеціалістами  Світового банку з питань продовження пенсійної реформи. Коцюба О.В. 

надав інформацію щодо результатів фінансово-економічних розрахунків фінансового стану 

пенсійної системи України на середньо- та довгострокову перспективу за чинних 

законодавчих норм з використанням оновлених макропоказників та демографії і висловив 

думку про слушність, в умовах двократного скорочення страхових надходжень, переходу до 

трискладової формули нарахування пенсії з введенням базової та гарантованої частин; 

- зав. відділу Давидюк О.О. Громадське обговорення на тему «Розвиток системи 

надання соціальних послуг бездомним громадянам» («Civil Society. Dialogue for Progress», 

Громадська рада при Міністерстві соціальної політики, Координаційно-експертна рада з 

питань соціальної політики НДІ праці і зайнятості населення МСП і НАН України, Бюро 

соціальних та політичних розробок) (Київ, 21.01.2016); 

- зав відділу Давидюк О.О Науково-практичний семінар «Концепція реформування 

економіки шляхом нормалізації перерозподілу праці» (Тов-во «Мале коло», Інститут 

соціології НАН України) (Київ, 22.01.2016); 

- зав. відділу Давидюк О.О Засідання Координаційно-експертної ради з питань 

соціальної політики НДІ праці та зайнятості населення МСП та НАН України на тему 

«Стратегія розвитку системи надання соціальних послуг в Україні в умовах децентралізації» 

(Київ, 10.02.2016); 

- зав. відділу Давидюк О.О Круглий стіл на тему «Внесення змін та доповнень до 

проекту Стратегії розвитку системи надання соціальних послуг на період до 2022 року» 

(ЮНІСЕФ, Міністерство соціальної політики, НДІ праці і зайнятості населення) (Київ, 

21.04.2016); 

- зав. відділу Давидюк О.О. Співробітники відділу. Круглий стіл на тему 

«Репродуктивне здоров’я і права осіб з інтелектуальними порушеннями» (Міністерство 

соціальної політики) (Київ, 16.05.2016); 

- зав відділу Давидюк О.О. Співробітники відділу. Науково-практичний семінар 

«Національний звіт щодо дитячої бідності» (ЮНІСЕФ Україна) (Київ, 17.05.2016); 
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- зав. відділу Давидюк О.О. Співробітники відділу. Тематичний семінар «Організація 

діяльності будинків-інтернатів» (Міністерство соціальної політики) (Київ, 19.05.2016); 

доповіді на тему «Працетерапія як соціальна технологія для осіб з обмеженими 

можливостями» та «Культурно-дозвіллєва діяльність в умовах інтернатної установи»; 

- зав. відділу Давидюк О.О. Засідання робочої групи «Соціальний захист населення» 

(Стратегічний тиждень планування розвитку місцевого самоврядування та дотичних галузей 

в рамках проекту USAID «Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні 

(ПУЛЬС)», співорганізатори – Асоціація міст України) (Київ, 30-31.05.2016); 

- зав. відділу Давидюк О.О. Засідання Координаційно-експертної ради з питань 

соціальної політики НДІ праці та зайнятості населення МСП та НАН України на тему 

«Система надання соціальних послуг та завдання стандартизації» (Київ, 25.08.2016); 

- зав. відділу Давидюк О.О. Співробітники відділу. Тематичний семінар «Реінтеграція 

бездомних осіб» (Міністерство соціальної політики) (Київ, 03-07.10.2016); доповідь на тему 

«Бездомність в Україні: причини та тенденції (за результатами соціологічних досліджень»; 

- зав. відділу Давидюк О.О. Співробітники відділу. Слухання Комітету з питань 

соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення на тему: «Про реалізацію в 

Україні конвенцій МОП №81 та №129» (Верховна Рада України) (Київ, 10.10.2016); 

- зав. відділу Давидюк О.О. Співробітники відділу. Парламентські слухання на тему: 

«Державні гарантії соціального захисту учасників антитерористичної операції, Революції 

Гідності та членів їхніх родин: стан і перспективи» (Верховна Рада України) (Київ, 

19.10.2016); 

- старший науковий співробітник Болюбах В. В. Робоча зустріч з обговорення заходів з 

реалізації у 2017 році Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства 

на 2016-2020 роки (Кабінет Міністрів України) (Київ, 19.10.2016); 

- зав. відділу Давидюк О.О. Робоча зустріч в рамках проекту ЮНІСЕФ «Підходи до 

соціальної реформи: від іновації до традиції» (Карітас України) (Київ, 28.10.2016). 

 

4. РОБОТА З КАДРАМИ 

 

Кадрова робота в Науково-дослідному інституті праці і зайнятості населення ведеться 

у двох напрямах:забезпечення науково-технічної діяльності Інституту спеціалістами 

необхідної кваліфікації; підготовка спеціалістів із вищою науковою кваліфікацією за 

спеціальностями 08.00.07 – демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика; 

08.00.03 – економіка та управління національним господарством. При формуванні тематики з 

питань соціальної політики при виконанні науково-дослідних робіт постійно підвищується 

кваліфікаційний рівень наукових працівників. Станом на 31 грудня 2016 р. працівники, які 

мають вищу освіту 3-4 рівня акредитації – 50 осіб, 1-2 рівня акредитації – 1 осіб. 

Співробітники готуються до захисту кандидатських дисертацій; 

Вітер В.І. – за темою «Теоретико-прикладні аспекти застосування мінімальних 

соціальних стандартів рівня життя в умовах трансформації економіки України; 

Спасенко Ю.О. – за темою «Вдосконалення мотиваційного механізму зростання 

продуктивності праці в промисловості; 

Власенко О.В. – за темою "Напрямки і пріоритети формування політики зайнятості та 

прогнозування чисельності зайнятих в економіці України". 

 

5. ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ 

 

Кошти, що надійшли з бюджету були використані згідно кошторису видатків на 2016 

рік суто за призначенням. 
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6. ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ, ПОСТАНОВЧІ ПИТАННЯ, ПРОПОЗИЦІЇ 

 

Результати проведених в 2016 р. наукових досліджень дозволяють зробити висновки, 

що розробки Інституту відзначаються новизною і перспективністю, значна питома вага 

досліджень використана в якості наукових обґрунтувань законопроектів, нормативних актів, 

основних напрямів розвитку соціальної політики на перспективу, науково-методичних і 

методологічних матеріалів, що знайшли своє відображення в  Проектах Законів України, в  

Постановах Кабінету міністрів України, роботі Департаментів Міністерства соціальної 

політики України. Зведений перелік робіт, виконаних Інститутом в 2016 році наведений у 

Додатку 1. Реалізація результатів досліджень здійснюється у відповідності з виконанням 

пріоритетних завдань Мінсоцполітики України у 2016 р. Підвищення загальної 

результативності основної діяльності Інституту пов’язується з вирішенням основних 

проблем соціальної політики України. 

Сьогодні нагальним є питання щодо підвищення ефективності діяльності наукових 

установ. Науково-дослідні роботи потребують значного підвищення якості, більш 

системного підходу та прив’язки до стратегічних завдань соціально-економічного розвитку 

держави.  Для вирішення цих завдань необхідно сформувати стратегію подальшого розвитку 

галузевої науки. Така стратегія повинна передбачати механізм реалізації її завдань, 

обов’язково з установленими конкретними строками, відповідальними за її виконання і 

передбачати: фінансово-економічне, організаційне, інформаційне забезпечення, а також 

систему стимулювання кращих наукових розробок та впровадження їх у практику. 

Тематика наукових досліджень, що замовляється департаментами повинна 

формуватись з урахуванням питань, спрямованих на розв’язання соціально-економічних 

проблем не тільки України в цілому, а також з урахуванням потреб регіонів. У процесі 

розробки проектів державних програм та концепцій необхідно більш широко 

використовувати програмно-цільові методи планування. Необхідно підвищити 

відповідальність замовників за формування тематики наукових досліджень, та посилити 

контроль за станом їх ефективного впровадження. Наукові установи повинні спрямовувати 

свою діяльність на збереження кадрового потенціалу наукової сфери, заохочення молоді до 

участі у науковій та науково-технічній діяльності, стимулювання щодо навчання в 

аспірантурі та докторантурі. 

У ході вдосконалення наукового процесу необхідно більше уваги звенути на 

впровадження наукових розробок в практику. На жаль, система використання наукових 

досягнень не створена як на державному рівні, так і в Міністерстві. Для проведення роботи в 

цьому напряму необхідно використовувати різні форми роботи в рамках міністерства: 

інформаційні видання, обговорення наукових досліджень, надавати департаментам і 

управлінням пропозиції до плану наукових розробок міністерства на наступний рік і 

обговорювати їх разом з науковими установами тощо. В системі Міністерства діє багато 

проектів, що фінансуються міжнародними організаціями. Практично наукові установи 

Міністерства в цих проектах не задіяні. Тут можна було б створити конкурсну основу і 

впроваджувати в практику розробки науковців. Також необхідно покращити співпрацю 

науково-дослідних установ з Міністерством в напрямку більш активного їх залучення до 

участі у тематичних семінарах, конференціях, круглих столах, міжнародних проектах, обміні 

світовим досвідом. 

 

7. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІНСТИТУТУ В 2017 РОЦІ 

 

Основними  завданнями Інституту в 2017 році є виконання планованих бюджетних тем 

у відповідності з сучасними вимогами до науково-дослідних робіт. 

На перспективу наукові дослідження Інституту будуть спрямовані на: 
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- удосконалення системи забезпечення якості результатів професійного навчання з 

урахуванням європейських рекомендацій щодо доступу до безперервного професійного 

навчання; 

- наукове обгрунтування напрямів покращення рівня життя населення в умовах 

сучасного стану економіки; 

- підготовка пропозицій та рекомендацій щодо розв’язання основних проблем 

соціального розвитку за результатами моніторингу та оцінки показників гідної праці, 

визначених за методологією Міжнародної організації праці; 

- розробку проекту методичних підходів до формування державною службою 

зайнятості короткострокового прогнозування попиту та пропозиції робочої сили; 

- розроблення пропозицій та рекомендацій щодо розв’язання основних проблем 

соціального розвитку за результатами моніторингу та оцінки показників гідної праці, 

визначених за методологією Міжнародної організації праці; 

- дослідження  механізмів регулювання заробітної плати працівників залежно від 

складності та умов виконуваної роботи на підприємствах позабюджетної сфери, інтереси 

яких не були представлені суб’єктами сторін колективних угод; 

- оновлення Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників і робітників; 

- розробку проекту Положення про ведення Національного класифікатора України ДК 

003 «Класифікатор професій»; 

- оцінку відповідності національного  законодавства та стану рівня обізнаності дітей 

України положенням Конвенції ООН про права дитини і розробка пропозицій щодо його 

удосконалення; 

- - проведення комплексних актуарних досліджень довгострокової платоспроможності 

обов’язкової професійної пенсійної системи; 

- дослідження можливих шляхів удосконалення солідарної пенсійної системи з 

урахуванням вимог європейської соціальної хартії та конвенцій МОП в умовах зменшення 

надходжень до пенсійного фонду 

- наукове обґрунтування обсягів фінансування соціальної допомоги на 2018 рік в 

умовах вдосконалення механізмів її адресного надання; 

- проведення аналізу щодо відповідності професійних стандартів методиці їх 

формування; 

- розробленя нових норм  часу і норм чисельності працівників і підопічних інтернатних 

установ системи соціального захисту населення; 

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

розвитку соціальної сфери України 
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ДОДАТОК 1 

Зведений перелік робіт, виконаних НДІ праці і зайнятості населення в 2016 р. 

Шифр 

роботи 
Назва роботи Замовники 

1. Дослідження проблем і тенденцій розвитку професійного 

навчання персоналу в умовах проведення 

євроінтеграційних реформ економіки України  

 

Департамент  

ринку праці та 

зайнятості 

2. Основні напрями реалізації державної політики 

розв’язання проблемних питань у сфері зайнятості 

населення в контексті проведення соціально-економічних 

реформ в Україні  

Департамент  

ринку праці та 

зайнятості 

3. Оцінка готовності до ратифікації конвенцій Міжнародної 

організації праці, імплементації директив Ради і 

Рекомендацій Ради у сфері зайнятості та професійного 

навчання та можливих соціально-економічних результатів 

для України 

 

Департамент  

ринку праці та 

зайнятості 

4. Осучаснення системи державних соціальних стандартів та 

державних соціальних гарантій в умовах проведення 

реформ в соціальній сфері в Україні  

 

Департамент  

стратегічного 

планування та 

аналізу 

5. Оцінювання показників гідної праці в Україні за 2004-

2015 роки відповідно до Меморандуму про 

взаєморозуміння між Міністерством соціальної політики, 

всеукраїнськими об’єднаннями профспілок та 

всеукраїнськими об’єднаннями організацій роботодавців і 

Міжнародною організацією праці щодо Програми гідної 

праці на 2012-2015 роки 

 

Департамент  

стратегічного 

планування та 

аналізу 

6. Розроблення та наукове обґрунтування пропозицій щодо 

забезпечення єдиних підходів в оплаті праці працівників 

національних закладів 

 

Департамент  

заробітної плати та 

умов праці 

7. 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) 

 

Департамент  

заробітної плати та 

умов праці 

8. Дослідження та актуарне оцінювання інвестиційного 

потенціалу обов’язкової професійної пенсійної системи та 

очікуваного рівня соціального захисту її учасників 

 

Департамент 

пенсійного 

забезпечення  

9. Дослідження та актуарне оцінювання очікуваного рівня 

соціального захисту пенсіонерів за умови застосування 

єдиних принципів нарахування пенсій, єдиних норм 

страхового стажу і заробітної плати, які використовуються 

при обчисленні пенсії, та поетапного звільнення 

солідарної системи від не властивих для  неї видатків 

Департамент 

пенсійного 

забезпечення 

10. Наукове обґрунтування обсягів фінансування основних Департамент 
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Шифр 

роботи 
Назва роботи Замовники 

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 груп внаслідок психічного розладу 

 

державної 

соціальної допомоги 

11. Розроблення проекту методичних рекомендацій з 

організації працетерапії для осіб, що проживають в 

інтернатних установах системи соціального захисту 

населення  

 

Управління у 

справах людей 

похилого віку та 

надання соціальних 

послуг  

 

12. Розроблення методичних рекомендацій з організації 

культурно-дозвіллєвої діяльності осіб зі стійкими 

фізичними, інтелектуальними та психічними 

порушеннями в інтернатних установах системи 

соціального захисту населення 

 

Управління у 

справах людей 

похилого віку та 

надання соціальних 

послуг  

 

13. Розроблення та наукове обґрунтування рекомендацій щодо 

адаптації норм українського законодавства у сфері 

соціального захисту безробітних до міжнародних 

соціальних норм та їх упровадження в українську 

практику 

 

Управління 

міжнародних 

зв’язків 

 

Департамент  

ринку праці та 

зайнятості 

 

14. Наукове обґрунтування та експертиза нормативно-

правових актів з питань розвитку соціальної сфери 

України 

 

Структурні 

підрозділи 

Мінсоцполітики 

 


