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„Дослідження проблем і тенденцій розвитку системи професійного навчання 

персоналу в умовах проведення євроінтеграційних реформ економіки України” 

(шифр 1) 

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

Метою дослідження є розроблення пропозицій щодо сприяння забезпеченню 

відповідності системи професійного навчання персоналу в Україні європейським 

стандартам шляхом удосконалення її нормативно-правового забезпечення.  

Об’єктом дослідження є система професійного навчання персоналу в Україні.  

Предметом дослідження є професійне навчання працівників на виробництві, 

зокрема шляхом наставництва.  

Термін проведення дослідження: 1 січня – 31 грудня 2016 року. 

2. Наукова новизна та практична цінність роботи: 

- розроблено проект Положення про професійне навчання працівників на 

виробництві; 

- розроблено проект Положення про організацію наставництва на 

виробництві. 

Практична цінність роботи полягає в тому, що результати дослідження можуть 

бути використані 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. 

Очікуваний соціально-економічний ефект. Впровадження результатів НДР щодо 

запровадження нормативно-правових актів, необхідних для розвитку професійного 

навчання персоналу, зокрема наставництва, на вітчизняних підприємствах, установах та в 

організаціях сприятиме забезпеченню відповідності системи професійного навчання 

персоналу в Україні європейським стандартам. Дозволить забезпечити високу якість 

персоналу в умовах проведення євроінтеграційних реформ економіки України 

3. Стислий виклад суті роботи 

В процесі виконання роботи було: 

- здійснено оцінку відповідності європейським стандартам чинної 

нормативно-правової бази України з питань професійного навчання працівників; 

- проаналізовано практичний досвід країн Європи із застосування 

наставництва для професійного навчання працівників; 

- розроблено проект Положення про професійне навчання працівників на 

виробництві; 

- розроблено проект Положення про організацію наставництва на 

виробництві. 

4. В процесі дослідження визначено: 

- існуючі проблеми і тенденції розвитку системи професійного навчання 

працівників в умовах проведення євроінтеграційних реформ економіки України; 

- існуючий стан організації наставництва для професійного навчання 

працівників в Україні (на основі даних анкетного обстеження 452 підприємств усіх 

регіонів України). 

5. Запропоновано: 

Проект Положення про професійне навчання працівників на виробництві 

Проект Положення про організацію наставництва на виробництві. 

„Основні напрями реалізації державної політики розв’язання проблемних питань у 

сфері зайнятості населення  
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в контексті проведення соціально-економічних реформ в Україні” 

(шифр 2) 

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

Метою дослідження є розроблення пропозицій щодо комплексного плану заходів 

щодо державного регулювання зайнятості населення відповідно до завдань соціально-

економічного розвитку країни. 

Об’єктом дослідження є державна політика зайнятості населення. 

Предметом дослідження є механізми формування та реалізації державної політики 

зайнятості населення в сучасних умовах. 

Термін проведення дослідження: 1 січня – 31 грудня 2016 року. 

2. Наукова новизна та практична цінність роботи: 

розроблено пропозиції щодо комплексного плану заходів із реалізації державної 

політики зайнятості населення в контексті проведення соціально-економічних реформ у 

країні, а також проект відповідного плану заходів на період до 2020 р. 

Практична цінність роботи полягає в тому, що результати дослідження можуть 

бути використані Міністерством соціальної політики України за участі заінтересованих 

центральних та місцевих органів виконавчої влади, окремих державних установ, сторін 

соціального діалогу при підготовці відповідних урядових актів, спрямованих на 

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

Очікуваний соціально-економічний ефект. Впровадження результатів НДР щодо 

основних напрямів реалізації державної політики розв’язання проблемних питань у сфері 

зайнятості населення в контексті проведення соціально-економічних реформ в Україні 

сприятиме вирішенню проблемних питань у сфері зайнятості населення, підвищенню 

конкурентоспроможності національного ринку праці, формуванню продуктивної 

зайнятості населення. 

3. Стислий виклад суті роботи 

В процесі виконання роботи було: 

- узагальнено теоретичні підходи щодо формування і реалізації державної політики у 

сфері зайнятості населення; 

- вивчено зарубіжний досвід державного регулювання зайнятості населення та 

визначено можливості його застосування в Україні; 

- проаналізовано правове забезпечення державного регулювання зайнятості 

населення; 

- проаналізовано основні соціально-економічні показники, що характеризують 

ситуацію у сфері зайнятості населення; 

- розроблено проект Комплексного плану заходів щодо реалізації державної 

політики зайнятості населення на період до 2020 року. 

4. В процесі дослідження визначено: 

- основні тенденції на національному ринку праці, соціальні моделі, які 

застосовуються в європейських країнах; 

- вплив процесу євроінтеграції на різні сфери життєдіяльності людини; 

- інституціональний механізм регулювання нестандартних форм зайнятості 

населення. 

5. Запропоновано: 

Проект Комплексного плану заходів із реалізації державної політики зайнятості 

населення на період до 2020 року. 

„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” 

(шифр 3) 

1. Мета, об’єкт, предмет та термін проведення дослідження 
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Метою дослідження є визначення готовності національного законодавства до 

ратифікації / імплементації в Україні окремих міжнародних документів у сфері зайнятості 

та професійного навчання і розробка відповідних пропозицій щодо внесення змін до 

чинного законодавства з урахуванням міжнародних норм у цій сфері. 

Об’єктом дослідження є оцінка готовності національного законодавства та 

можливі соціально-економічні результати для України щодо ратифікації / імплементації 

окремих міжнародних документів у сфері зайнятості та професійного навчання. 

Предметом дослідження є методологічні та практичні аспекти щодо визначення 

готовності до ратифікації та імплементації окремих Конвенцій МОП, Директив Ради та 

Рекомендацій Ради з питань зайнятості та професійного навчання та розроблення 

пропозицій щодо внесення змін до діючого вітчизняного законодавства. 

Термін проведення дослідження: 1 січня – 31 грудня 2016 року. 

2. Наукова новизна та практична цінність роботи: 

- запропоновано аналіз готовності національного законодавства до ратифікації 

Конвенцій МОП № 181, № 97, Директиви Ради 2006/54/ЄC від 5 липня 2006 р. та 

Рекомендації Ради 93/404/ЄЕС від 30 червня 1993 р.; 

- розроблено варіант 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; 

- підготовлено порівняльний аналіз відповідності чинного законодавства та практики 

його застосування положенням: Директиви Ради 2000/78/ЄС від 27 листопада 2000 року, 

Директиви Ради 2000/43/ЄС від 29 червня 2000 року, Директиви Ради 98/59/ЄС від 20 

липня 1998 року. 

- розроблено пропозиції щодо імплементації окремих Директив Ради та / або 

внесення змін до чинного законодавства у сфері зайнятості.  

Практична цінність роботи полягає у тому, що результати дослідження 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.) та у ході виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС 

відповідно до плану імплементації актів законодавства ЄС. 

Очікуваний соціально-економічний ефект. Впровадження результатів НДР щодо 

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.  

3. Стислий виклад суті роботи 

В процесі виконання роботи було: 

- визначено готовність національного законодавства до ратифікації / імплементації в 

Україні окремих міжнародних документів у сфері зайнятості та професійного навчання 

(Конвенцій МОП №181, №97, Директив Ради 2006/54/ЄC, 2000/78/ЄС, 2000/43/ЄС, 

98/59/ЄС та Рекомендації Ради 93/404/ЄЕС) та розроблено відповідні пропозиції щодо 

внесення змін до чинного законодавства з урахуванням міжнародних норм у цій сфері.  

- здійснено порівняльний аналіз відповідності законодавства України положенням 

зазначених міжнародних документів за кожною статтею, та здійснено оцінку ступеню 

врахування відповідних положень у національному законодавстві; 

- сформовано варіант проекту нормативно-правового акта щодо реформування 

національного законодавства у сфері зайнятості та професійного навчання з урахуванням 

норм цих міжнародних актів.  

- здійснено порівняльний аналіз щодо відповідності чинного законодавства та 

практики його застосування положенням Директиви Ради 2000/78/ЄС від 27 листопада 
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2000 року, Директиви Ради 2000/43/ЄС від 29 червня 2000 року та Директиви Ради 

98/59/ЄС від 20 липня 1998 року; 

- виявлено прогалини у національному законодавстві, оцінено ступінь його 

відповідності зазначеним Директивам Ради ЄС та розроблено пропозиції для його 

удосконалення у сфері зайнятості та професійного навчання. 

4.В процесі дослідження визначено: 

Україна може приєднатися (ратифікувати/ імплементувати) до таких міжнародних 

актів (за умови врахування окремих внесення змін до чинного законодавства): 

- Директиви Ради 2006/54/ЄC від 5 липня 2006 р. щодо застосування 

принципу рівних можливостей та рівного ставлення до чоловіків і жінок у питаннях 

працевлаштування та зайнятості (частково, див. р. 1.3);  

- Рекомендації Ради 93/404/ЄЕС від 30 червня 1993 р. щодо доступу до 

тривалого професійного навчання (у повному обсязі);  

- Директиви Ради 2000/43/ЄС від 29 червня 2000 р. про реалізацію принципу 

рівного відношення незалежно від расової чи етнічної належності (у повному обсязі);  

- Директиви Ради 2000/78/ЄС від 27 листопада 2000 р. про встановлення 

загальної системи рівного відношення у сфері зайнятості та професійної діяльності (у 

повному обсязі); 

- Директиви Ради 98/59/ЄС від 20 липня 1998 р. про наближення 

законодавства держав-членів щодо колективного звільнення (частково).  

Ратифікація Конвенції МОП № 97 про працівників-мігрантів є передчасним 

кроком, оскільки приєднання України до Конвенції буде нести для держави значні ризики 

у сфері зайнятості та фінансові затрати. В умовах економічної кризи в Україні значною 

проблемою є забезпечення роботою власних громадян України, зокрема молоді та інших 

соціально-незахищених категорій громадян. Приєднання України до зазначеної Конвенції 

поглибить проблему щодо забезпечення роботою безробітних громадян України. 

Україна не готова до ратифікації Конвенції МОП № 181 про приватні агенції 

зайнятості, оскільки не виконує основні вимоги зазначеної Конвенції щодо створення 

системи ліцензування та сертифікації для приватних агентств зайнятості, відсутності 

стягнення плати за послуги з працевлаштування з шукачів роботи та не гарантує 

секретність особистих даних шукачів роботи.  

5. Запропоновано: 

Аналіз готовності національного законодавства до ратифікації Конвенцій МОП 

№ 181, № 97, Директиви Ради 2006/54/ЄC від 5 липня 2006 р. та Рекомендації Ради 

93/404/ЄЕС від 30 червня 1993 р. 

Проект 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. 

Порівняльний аналіз відповідності чинного законодавства та практики його 

застосування положенням: Директиви Ради 2000/78/ЄС від 27 листопада 2000 року, 

Директиви Ради 2000/43/ЄС від 29 червня 2000 року, Директиви Ради 98/59/ЄС від 20 липня 

1998 року. 

Пропозиції щодо імплементації окремих Директиви Ради та / або внесення змін до 

чинного законодавства у сфері зайнятості.   

“Осучаснення системи державних соціальних стандартів та державних соціальних  

гарантій в умовах проведення реформ в соціальній сфері в Україні” 

(шифр 4) 

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

Метою дослідження є розробка пропозицій щодо осучаснення чинного 

законодавства про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії в умовах 

проведення реформ в соціальній сфері.  

Об‘єктом дослідження є соціальна сфера в умовах реформування. 
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Предметом дослідження є система державних соціальних стандартів і гарантій. 

Термін проведення дослідження: 1 січня – 31 грудня 2016 року. 

2. Наукова новизна та практична цінність роботи: 

- 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. 

Практична цінність роботи полягає в тому, що результати дослідження можуть 

бути використані при проведенні економічних реформ, визначенні пріоритетів та стратегії 

соціальної політики, а також сприятимуть наближенню системи соціальних стандартів і 

гарантій до європейських норм. Також результати дослідження можуть бути використані 

Міністерством соціальної політики України, іншими центральними та місцевими 

органами виконавчої влади аналізу рівня і якості життя населення, формування соціальної 

політики на перспективу, а також для підготовки проектів законів України та нормативно-

правових актів щодо удосконалення системи державних соціальних стандартів і 

нормативів та розподілу видаткових повноважень між органами влади центрального та 

місцевого рівня і органами місцевого самоврядування. 

Очікуваний соціально-економічний ефект. Впровадження результатів НДР 

дозволить 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. 

3. Стислий виклад суті роботи 

В процесі виконання роботи було: 

- досліджено міжнародне законодавство щодо прав людини та соціальних обов’язків 

держав; 

- проаналізовано основні міжнародні нормативно-правові акти ООН з питань прав 

людини, які містять принципи, гарантії та соціальні зобов’язання держав, державні 

механізми забезпечення контролю за їх виконанням; європейські стандарти прав людини; 

- розглянуто забезпечення соціальних стандартів та гарантій в країнах ЄС та 

проаналізовано зарубіжний досвід проведення реформ в соціальній сфері; 

- проаналізовано роль державних соціальних стандартів та гарантій в умовах 

реформи децентралізації влади та місцевого самоврядування;  

- оцінено сучасний стан щодо формування та застосування системи державних 

соціальних стандартів та гарантій. 

4. В процесі дослідження визначено: 

актуальні проблеми забезпечення державних соціальних стандартів, гарантій та 

нормативів в Україні, а саме 

- існує значна невідповідність між задекларованими нормами та реальним станом 

забезпечення основних соціальних стандартів та гарантій;  
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- трактування соціальних стандартів та гарантій недостатньо повно розкривають 

зміст цих понять, не відображають їх характерних властивостей, а іноді є суперечливими; 

- в Україні не введені в повному обсязі державні соціальні стандарти і нормативи в 

усіх сферах їх застосування; 

- не визначені основні вимоги до обсягів та якості послуг, а також порядок і умови їх 

надання; 

- серед соціальних норм і нормативів, передбачених Державним класифікатором 

соціальних стандартів та нормативів, тільки частина їх є чинними, а ціла низка їх – взагалі 

ще не розроблені; 

- діюча система державних соціальних стандартів та гарантій потребує перегляду та 

адаптації до сучасних умов існування. 

5. Запропоновано: 

Концептуальні підходи щодо осучаснення системи державних соціальних 

стандартів і гарантій в Україні в умовах проведення реформ в соціальній сфері. 

Пропозиції щодо осучаснення системи державних соціальних стандартів та 

гарантій до Закону України „Про державні соціальні стандарти та державні соціальні 

гарантії” у вигляді проекту Закону України „Про державні соціальні стандарти”. 

„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” 

(шифр 5) 

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

Метою дослідження є проведення оцінки показників гідної праці за 2004-2015 

роки в Україні за рекомендаціями МОП 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. 

Об’єктом дослідження є вітчизняні та міжнародні документи МОП з питань гідної 

праці: Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством соціальної політики України, 

всеукраїнськими об’єднаннями профспілок та всеукраїнськими об’єднаннями організацій 

роботодавців і Міжнародною організацією праці щодо Програми гідної праці на 2012-

2015 роки, Програма гідної праці МОП на 2016-2019 роки, статистичні дані, на підставі 

яких здійснювалось оцінювання змін щодо гідної праці в Україні.  

Предметом дослідження є нормативно-правова база, статистична та відомча 

інформація щодо показників економічного розвитку України та соціальних стандартів, які 

мають вплив на індикатори та показники гідної праці. 

Термін проведення дослідження: 1 січня – 31 грудня 2016 року. 

2. Наукова новизна та практична цінність роботи: 

- запропоновано статистичні показники, яких бракувало згідно методології МОП 

за елементами вимірювання, що охоплюють тематичні сфери гідної праці в Україні;  

- систематизовано та оновлено правові індикатори гідної праці в Україні за 

тематичними сферами; 

- 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. 

Практична цінність роботи полягає у тому, що результати дослідження можуть 

бути використані у процесі подальшого удосконалення в частині адаптації до 

європейських норм перспективного законодавства з питань політики соціально-трудових 

відносин. 
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Очікуваний соціально-економічний ефект. Впровадження результатів НДР щодо 

оцінювання змін щодо гідної праці за методологією МОП сприятиме удосконаленню 

державного управління системою соціально-трудових відносин. 

3. Стислий виклад суті роботи 

В процесі виконання роботи було: 

- здійснено аналіз законодавства та оцінку статистичних даних щодо забезпечення 

гідної праці в Україні за елементами вимірювання, визначеними методологією МОП,  та 

розроблено пропозиції щодо удосконалення політики соціально-трудових відносин, 

зокрема наближення індикаторів та показників гідної праці до рекомендацій МОП.; 

- продовжено моніторинг оцінки результатів щодо досягнення цілей гідної праці в 

Україні за методологією Міжнародної організації праці за 2004–2015 рр. та поточний рік, 

окреслено основні тенденції показників соціального і економічного розвитку країни та 

напрацьовано пропозиції щодо змін законодавства України з цих питань; 

- досліджено тенденції у динаміці показників за тематичними сферами, визначеними 

МОП для оцінки процесу змін у сфері гідної праці; 

- наведено результати запровадження Програми гідної праці МОП для України на 

2016-2019 роки з прикладами тематичних програм та проектів, що реалізуються за 

пріоритетними напрямками щодо покращення управління ринком праці за допомогою 

урядових установ та соціальних партнерів, підвищення ефективності та удосконалення 

політики зайнятості і соціального захисту в Україні, сприяння рівним можливостям на 

ринку праці.  

4. В процесі дослідження встановлено: 
- в Україні триває робота щодо удосконалення нормативно-правової бази у сфері 

зайнятості, соціальної політики та рівних можливостей до права, стандартів та практики 

ЄС; 

- проведений моніторинг індикаторів гідної праці за методологією МОП виявив 

певні позитивні зміни в деяких секторах економіки і соціальної сфери та підтвердив дію 

негативних тенденцій на тлі нової хвилі кризи та бойових дій на сході України протягом 

2014-2016 рр.; 

- на сьогодні в Україні за визначеними довгостроковими напрямами діяльності 

функціонують сотні проектів на міжнародному, загальнодержавному, регіональних та 

місцевих рівнях. При цьому досягнення цілей програми співробітництва Уряду і 

соціальних партнерів щодо гідної праці реалізується шляхом здійснення проектів 

технічного співробітництва, дорадчих місій, семінарів із поширення інформації тощо; 

- з метою оцінювання виконання Програми гідної праці для країни постала 

необхідність у створенні ефективного регулюючого та наглядового органу. При цьому 

значну роботу з підтримки діяльності України у сфері забезпечення гідної праці проводять 

міжнародне співтовариство та МОП; 

- важливим є застосування комплексного підходу у підвищенні рівня гідної праці в 

Україні. 

5. Запропоновано: 

Пропозиції щодо удосконалення політики соціально-трудових відносин та 

показників гідної праці до рекомендацій МОП: 

- забезпечити виконання Стратегії подолання бідності, особливо в частині 

розширення доступу до продуктивної зайнятості, сприяння зростанню доходів населення 

від зайнятості та виплат у системі державного соціального страхування для забезпечення 

умов гідної праці; 

- внести зміни до Закону України „Про прожитковий мінімум”, зокрема, замінити 

розрахунок ПМ за нормативним методом на нормативно-аналітичний; відмовитися від 

затвердження вартісної величини ПМ законом; 

- прискорити прийняття Трудового кодексу, в якому гарантувати усім працівникам 

справедливу щорічну відпустку (28 календарних днів), запровадити систему 
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заохочувальних відпусток, унормувати використання наднормованого робочого часу та 

наднормових робіт; 

- внести зміни до Закону України „Про охорону дитинства” стосовно захисту 

інтересів дітей у ситуації збройного конфлікту; 

- розробити Державну цільову програму соціальної і професійної адаптації 

військовослужбовців; 

- посилити контроль на виробничому рівні за виконанням законодавства та 

колективних угод, що гарантують рівні трудові права жінок та чоловіків; 

- гармонізувати державне регулювання безпеки праці;  

- започаткувати програму забезпечення літніх одиноких громадян, які отримують 

низьку пенсію, необхідними безкоштовними ліками; 

- внести зміни до Закону України „Про професійні спілки, їх права та гарантії 

діяльності” в частині посилення відповідальності за порушення прав профспілок та 

встановлення адміністративної відповідальності з метою додержання права на свободу 

об’єднань та ефективне визнання права на колективні переговори.  

„Розроблення та наукове обґрунтування пропозицій щодо забезпечення єдиних 

підходів в оплаті праці працівників національних закладів” 

(шифр 6) 

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

Метою дослідження є розробка та наукове обґрунтування пропозицій щодо 

забезпечення єдиних підходів в оплаті праці працівників національних закладів.  

Об’єктом дослідження є нормативно-правова база щодо оплати праці працівників 

національних закладів (закони України, постанови Кабінету Міністрів України, 

законодавство окремих країн щодо оплати праці працівників національних закладів), а 

також статистичні дані щодо оплати праці працівників національних закладів в Україні та 

зарубіжних країнах. 

Предметом дослідження є умови оплати праці працівників національних закладів. 

Термін проведення дослідження: 1 січня – 30 червня 2016 року. 

2. Наукова новизна та практична цінність роботи: 

– підготовлено науково обґрунтовані пропозиції щодо єдиних підходів в оплаті 

праці працівників національних закладів в Україні. 

 Практична цінність роботи полягає в тому, що результати 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. Впровадження результатів НДР 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. 

2. Стислий виклад суті роботи 

В процесі виконання роботи було: 

здійснено аналіз стану чинного українського законодавства щодо оплати праці 

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

певній галузі.;  

опрацьовано світовий досвід щодо оплати праці працівників національних закладів 

або закладів, що мають національне значення;  

розроблено пропозиції щодо упорядкування умов оплати праці працівників 

національних закладів в Україні та застосування єдиних підходів в оплаті праці 

працівників національних закладів з метою забезпечення гідної та справедливої оплати 

праці.  
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4. За результатами дослідження встановлено: 

- на сьогодні в Україні заклади культури, освіти, науки, які мають статус 

національних, керуються нормативно-правовими документами, що мають різні підходи до 

встановлення посадових окладів. Отже, працівники, які виконують однакову за 

складністю та функціональними ознаками роботу, мають різні розміри заробітної плати, 

оскільки коефіцієнти підвищення посадових окладів встановлено працівникам не всіх 

національних закладів; 

- упорядкування умов оплати праці працівників національних закладів в Україні має 

відбуватися комплексно для всієї бюджетної сфери в рамках виконання заходів з 

реалізації Концепції удосконалення оплати праці працівників бюджетної сфери з 

урахуванням фінансових можливостей бюджету; 

- в Україні формується законодавча база, яка має сприяти індивідуалізації заробітної 

плати в бюджетній сфері, надавати бюджетним закладам можливість самостійно 

вирішувати питання в оплаті праці. Це надає більші можливості для послаблення 

жорсткого державного регулювання заробітної плати в бюджетній сфері та її регулювання 

на рівні колективних договорів; 

- в країнах Європи не існує особливого статусу та пріоритетного підходу до оплати 

праці працівників національних закладів;  

- оплата праці працівників бюджетних закладів європейських країн здійснюється на 

рівних правах за загальними державними законами, що діють в кожній з цих країн; 

- умови оплати праці працівників національних закладів Європи (переважно закладів 

культури), як і в інших бюджетних установах, визначаються виключно в колективному 

договорі і залежать від розміру фінансування з державного, або місцевого бюджету; 

- призначення на посаду в європейських національних закладах відбувається на 

конкурсній основі за контрактом, яким, зокрема, визначаються умови оплати праці 

працівника. 

5. Запропоновано: 

Пропозиції щодо забезпечення в Україні єдиних підходів в оплаті праці 

працівників вітчизняних  національних закладів з метою забезпечення гідної та 

справедливої оплати праці, а саме: 

- реалізувати організаційні заходи щодо визначення галузевих критеріїв для надання 

установам статусу національного закладу або позбавлення такого статусу, зокрема, 

прийняти закон „Про національний заклад (установу) України”, одночасно скасувавши 

відповідний Указ Президента України; 

- внести зміни до законів України, в яких згадуються національні заклади, з метою 

визначення умов надання статусу національного (за прикладом Закону України „Про 

вищу освіту”); 

- з метою забезпечення єдиного підходу до реалізації принципу рівноцінної оплати 

праці працівників всіх закладів бюджетної сфери незалежно від їх статусу у Постанові 

Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298, яка є базовою для визначення 

посадових окладів працівників національних закладів, не застосовувати окремі схеми 

посадових окладів для цих закладів та скасувати постанови Уряду щодо встановлення 

підвищених коефіцієнтів для посадових окладів працівників;  

- застосовувати окремий підхід в оплаті праці до неприбуткових Національної 

академії наук України та галузевих академій наук, встановивши для усіх закладів академій 

наук однакові схеми посадових окладів окремою постановою Кабінету Міністрів України; 

- в умовах лібералізації економіки надати більше прав бюджетним установам, в тому 

числі і національним закладам, у встановленні заробітної плати працівникам через 

колективні договори; 

- надати можливість підвищувати у індивідуальних контрактах посадові оклади 

працівникам за видатні заслуги та талановитість порівняно із затвердженим рівнем за 

постановою Кабінету Міністрів України; 
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- розглянути можливість застосування в Україні системи фінансування національних 

закладів через гранти, спрямовуючи поточні надходження на підвищення заробітної плати 

працівників цих закладів; 

- удосконалення умов оплати праці працівників бюджетної сфери, в тому числі 

національних закладів, слід здійснювати за єдиним підходом при встановленні тарифних 

розрядів ЄТС для певної категорії працівників, яка має будуватись за системою „вилок” 

тарифних ставок (окладів), що забезпечить гнучкість тарифних умов оплати праці. 

«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» 

(шифр 7) 

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

Метою дослідження є розробка Проекту нової редакції Випуску 80 «Соціальні 

послуги» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (ДКХП). 

Об’єктом дослідження є процес зміни законодавчих та діяльнісних умов 

функціонування посад і професій працівників сфери соціальних послуг.   

Предметом дослідження є кваліфікаційні характеристики посад і професій 

працівників сфери соціальних послуг в Україні.  

Термін проведення дослідження: 1 січня – 31 грудня 2016 року. 

2. Наукова новизна та практична цінність роботи: 

- розроблено Проект нової редакції Випуску 80 «Соціальні послуги» ДКХП (з 

урахуванням експертної оцінки керівників та провідних спеціалістів закладів сфери 

соціальних послуг). 

Практична цінність роботи полягає у тому, що результати дослідження можуть 

бути використані у практичній діяльності установ соціальної сфери під час добору і 

розстановки кадрів, підвищення їхньої  професійної кваліфікації, раціонального розподілу 

праці, створення дієвого механізму розмежування функцій, повноважень та 

відповідальності між працівниками, а також встановлення єдиних підходів у визначенні 

їхніх посадових обов’язків та кваліфікаційних вимог, що до них висуваються. 

Очікуваний соціально-економічний ефект. Впровадження результатів НДР дасть 

змогу удосконалити Випуск 80 «Соціальні послуги» ДКХП, наповнити його новими 

кваліфікаційними характеристиками посад і професій,  що приймаються з урахуванням 

реформ системи надання соціальних послуг та місцевого самоврядування, нововведень до 

законодавства про освіту, експертної думки спеціалістів соціальної сфери. 

3. Стислий виклад суті роботи 

В процесі виконання роботи було: 

- здійснено аналіз законодавства з питань реформування системи надання соціальних 

послуг, місцевого самоврядування та освіти; 

- проаналізовано зміст чинного Випуску 80 «Соціальні послуги» ДКХП та 

обґрунтування необхідності його удосконалення з урахуванням прийнятих нормативно-

законодавчих змін та результатів анкетування; 

- розроблено Проект нової редакції Випуску 80 «Соціальні послуги» ДКХП. 

4. В процесі дослідження визначено: 

- експертну оцінку стану Випуску 80 «Соціальні послуги» ДКХП з боку керівників 

та провідних спеціалістів закладів сфери соціальних послуг щодо змісту чинного Випуску 

80 та необхідності його удосконалення (на основі даних анкетного обстеження  416 

установ та закладів системи соціального захисту населення з 22 регіонів України); 

- перелік посад і професій працівників соціальної сфери, які необхідно додатково 

включити до чинного Випуску 80 «Соціальні послуги» ДКХП та розроблення відповідних 

нових кваліфікаційних характеристик. 

5. Запропоновано 
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Проект нової редакції Випуску 80 «Соціальні послуги» ДКХП. 

„Дослідження та актуарне оцінювання інвестиційного потенціалу  

обов’язкової професійної пенсійної системи та очікуваного рівня  

соціального захисту її учасників” 

(шифр 8) 

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

Метою дослідження є надання актуарної оцінки інвестиційного потенціалу 

обов’язкової професійної пенсійної системи (далі – ППС), запровадження якої 

передбачено перспективним законодавством України, та очікуваного рівня соціального 

захисту її учасників. 

Об’єктом дослідження є система фінансування дострокових пенсійних виплат за 

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

зайняті на роботах із особливими умовами праці, а також система спеціальних пенсійних 

доплат. 

Предметом дослідження є інвестиційний потенціал обов’язкової професійної 

пенсійної системи, сформований за рахунок обов’язкових професійних внесків, та 

очікуваний рівень соціального захисту її учасників. 

Термін проведення дослідження: 1 січня – 31 грудня 2016 року. 

2. Наукова новизна та практична цінність роботи: 

- 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; 

- обґрунтовано пропозиції, які сприятимуть підвищенню інвестиційного потенціалу 

ППС, сформованого за рахунок професійних пенсійних внесків, і, як наслідок, рівня 

соціального захисту учасників зазначеної системи за рахунок професійних пенсійних 

виплат. 

Практична цінність роботи полягає у тому, що результати дослідження можуть 

бути використані Міністерством соціальної політики 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. Впровадження результатів НДР 

сприятиме вчасному та ефективному реформуванню існуючої системи фінансування 

дострокових пенсійних виплат за віком на пільгових умовах та за вислугу років окремим 

категоріям застрахованих осіб, які зайняті на роботах із особливими умовами праці, а 

також системи спеціальних пенсійних виплат держслужбовцями та прирівняним до них 

особам, зокрема, у частині запровадження ППС. Напрацьовані рекомендації щодо 

можливих шляхів підвищення інвестиційного потенціалу ППС сприятимуть створенню у 

майбутньому додаткового внутрішнього джерела національних інвестицій 

довгострокового характеру. 

3. Стислий виклад суті роботи 

В процесі виконання роботи було: 

- проведено дослідження сучасного стану системи дострокових пенсійних виплат за 

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

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

виплат; 

- напрацьовано методологічні підходи, які покладено в основу агрегованих 

актуарних моделей, використаних для здійснення актуарних досліджень звітного періоду; 



 13 

- сформовано прогнозно-аналітичні матеріали за результатами актуарних досліджень 

інвестиційного потенціалу ППС та очікуваного рівня соціального захисту її учасників; 

- надано пропозиції щодо можливих шляхів підвищення інвестиційного потенціалу 

обов’язкової професійної пенсійної системи. 

4. В процесі дослідження визначено: 
- Обсяг існуючого фінансового навантаження на ПФУ сплатою дострокових 

пенсійних виплат за віком на пільгових умовах та за вислугу років наявним пенсіонерам, 

які були зайняті на роботах із особливими умовами праці. Обсяг коштів, необхідних для 

фінансування спеціальних доплат наявним пенсіонерам.  

- Очікувані обсяги щорічних страхових надходжень на користь учасників ППС 

відповідно до розподілу за категоріями накопичувальних професійних пенсійних програм 

(далі – НППП).  

- Інвестиційний потенціал ППС, сформований за рахунок професійних пенсійних 

внесків, відповідно до розподілу за категоріями НППП. 

- Очікуваний рівень соціального захисту потенційних учасників ППС, які зайняті на 

роботах із особливими умовами праці, за умови наявності мінімально можливої 

тривалості професійного стажу із одночасною максимально можливою тривалістю 

відповідних періодів отримання професійних пенсійних виплат. 

- Очікуваний рівень соціального захисту потенційних учасників ППС, які зайняті на 

роботах із особливими умовами праці за Списком №1 та Списком №2, за умови 

подовженого по відношенню до мінімально можливого професійного стажу трудової 

діяльності. 

- Тривалість професійного стажу потенційних учасників ППС, які зайняті на роботах 

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

отримувати професійні пенсійні виплати на рівні, співставному до існуючого. 

- Очікуваний рівень соціального захисту потенційних учасників ППС з числа 

державних службовців та прирівняних до них осіб відповідно до розподілу за 

спеціальними законодавчими актами. 

- Очікуваний рівень соціального захисту державних службовців та наукових 

(науково-педагогічних) працівників відповідно до розподілу за тривалістю професійного 

стажу. 

- Розміри професійних пенсійних виплат потенційних учасників ППС першої – 

п’ятої категорій НППП у цінах першого року сплати професійних пенсійних внесків. 

5. Запропоновано: 

Методологічні підходи до здійснення актуарних досліджень інвестиційного 

потенціалу ППС, сформованого за рахунок професійних пенсійних внесків, та очікуваного 

рівня соціального захисту її учасників. 

Пропозиції щодо подальшого удосконалення перспективного законодавства у 

частині запровадження ППС, які сприятимуть підвищенню інвестиційного потенціалу 

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

професійних пенсійних виплат. 

“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” 

(шифр 9) 

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

Метою дослідження є 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. 

Об’єктом дослідження є система загальнообов’язкового державного пенсійного 

страхування в Україні. 

Предметом дослідження є методи визначення основних показників пенсійної 

системи, підходи та моделі, що обумовлюють пошук ефективних шляхів надходжень та 

використання фінансових коштів для підвищення рівня пенсійного забезпечення 

населення. 

Термін проведення дослідження: 1 січня – 31 грудня 2016 року. 

2. Наукова новизна та практична цінність роботи: 

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

які ґрунтуються на Законі України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо пенсійного забезпечення» від 02.03.2015 року № 213-VIII, проекті Закону 

України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження 

накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування та 

єдиних принципів нарахування пенсій” (реєстр. №4608 від 06.05.2016);,Законі України 

«Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів 

України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень в 2016 році” №909-

VIII від 24.12.2015 року прийнятих нормативно-правових актів: 

- здійснено актуалізовану оцінку рівня пенсійного забезпечення громадян та 

фінансового стану бюджету Пенсійного фонду України; 

- напрацьовано оновлені алгоритми та програмне забезпечення 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. 

Практична цінність роботи полягає в тому, що результати дослідження можуть 

бути використані Міністерством соціальної політики України при внесенні змін до 

законодавчих та нормативних актів з питань пенсійного реформування. 

Очікуваний соціально-економічний ефект. 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.  

3. Стислий виклад суті роботи 

В процесі виконання роботи було: 

- здійснено актуалізовану оцінку рівня соціального захисту пенсіонерів в Україні та 

фінансового стану страхової пенсійної системи; 

- визначено проблеми, вирішення яких вимагає законодавчих змін; 

- досліджено вплив змін у сфері зайнятості та оплати праці, оподаткування тощо на 

обсяги надходжень до страхового пенсійного фонду;  

- уточнено методи та алгоритми визначення основних показників солідарної та 

накопичувальної пенсійних систем, здійснено аналіз чинних алгоритмів і напрацьовано 

удосконалені алгоритми призначення й індексації пенсій за умови застосування єдиних 

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

використовуються при обчисленні пенсії; 
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- з використанням актуарних розрахунків досліджено вплив перспективних 

законодавчих змін на розміри пенсій із солідарної та накопичувальної пенсійних систем та 

фінансовий стан солідарної пенсійної системи; 

- напрацьовано прогнозно-аналітичні матеріали за результатами актуарних 

розрахунків розмірів пенсійних виплат та фінансового стану страхової пенсійної системи 

за умов: 

застосування єдиних принципів нарахування пенсій, єдиних норм страхового стажу 

і заробітної плати, які використовуються при обчисленні пенсії; поступового звільнення 

солідарної пенсійної системи від не властивих для неї не страхових видатків; 

запровадження накопичувальної системи загальнообов’язкового державного 

пенсійного страхування. 

За результатами проведених досліджень сформульовано висновки та напрацьовано 

пропозиції щодо подальших змін у сфері пенсійного законодавства. 

4. В процесі дослідження визначено: 

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

перспективу за чинних законодавчих норм; 

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

накопичувальної системи за умови застосування єдиних принципів нарахування пенсій, 

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

пенсії;  

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

накопичувальної системи за умови нарахування (перерахунок) пенсій з врахуванням 

набутих пенсійних прав, страхових надходжень до солідарної пенсійної системи та 

зобов’язань держави щодо соціального захисту громадян; 

- обсяги страхових надходжень з врахуванням встановлення ставки єдиного 

соціального внеску 22 відсотка;  

- видатків пенсійної системи впродовж середньо-та довгострокового періоду за 

варіантами розрахунків; 

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

умови поступового звільнення солідарної пенсійної системи від не властивих для неї не 

страхових видатків. 

5. Запропоновано: 

Оновлені алгоритми розрахунку та перерахунку пенсій за умови застосування 

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

які використовуються при обчисленні пенсії. 

Методологічні підходи щодо розрахунку страхових надходжень до Пенсійного 

фонду за умови перспективних фіскальних змін та змін у сфері оплати праці. 

Методологічні підходи щодо забезпечення належного рівня соціального захисту 

пенсіонерів та фінансової стабільності страхової пенсійної системи в умовах значного 

зниження ставки єдиного соціального внеску, поступового звільнення солідарної 

пенсійної системи від не властивих для неї не страхових видатків.  

“Наукове обґрунтування обсягів фінансування основних видів державної 

допомоги на 2017 рік в умовах реформування системи соціальної допомоги, в тому 

числі:  

на надання субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-

комунальних послуг та субсидій на придбання твердого та рідкого пічного 

побутового палива і скрапленого газу;  

на виплату державної допомоги сім’ям з дітьми, державної соціальної допомоги 

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

допомоги по догляду за інвалідами І та ІІ груп внаслідок психічного розладу” 

(шифр 10) 
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1. Мета, об‘єкт, предмет та термін проведення дослідження 

Метою дослідження є підвищення обґрунтованості обсягу витрат, які будуть 

затверджені у Державному бюджеті України на 2017 рік на надання населенню субсидій 

для відшкодування витрат на оплату 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 чи ІІ групи внаслідок психічного 

розладу. 

Об’єктом дослідження є система державної матеріальної підтримки найбільш 

вразливих верств населення, зокрема, субсидій для відшкодування витрат на оплату 

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

побутового палива і скрапленого газу, 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. 

Предметом дослідження є механізм надання зазначених видів державної 

допомоги 

Термін проведення дослідження: 1 січня – 31 грудня 2016 року. 

2. Наукова новизна та практична цінність роботи: 

- актуалізовано відносно чинного законодавства прогнозні моделі розрахунку 

потреби у коштах на 2017 рік на надання тих видів допомоги, які є об'єктом дослідження; 

- актуалізовано інформаційну - аналітичну базу для здійснення прогнозних 

розрахунків потреби в коштах на 2017 рік на надання  житлових субсидій та  придбання 

скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива на базі щомісячної 

статистичної інформації про надання населенню субсидій та даних поточного моніторингу 

баз даних пілотних районів про учасників Програми житлових субсидій, які надходили від 

структурних підрозділів з питань соціального захисту населення, а також з інших джерел; 

допомоги малозабезпеченим сім'ям, сім'ям з дітьми, допомоги інвалідам з дитинства та 

дітям-інвалідам, тимчасової допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами І чи ІІ 

групи внаслідок психічного розладу на базі даних статистичної та відомчої оперативної 

звітності про стан надання державної допомоги; матеріалів вибіркових обстежень умов 

життя домогосподарств України тощо 

Практична цінність роботи полягає в тому, що результати дослідження можуть 

бути використані Міністерством соціальної політики України в процесі узгодження з 

Міністерством фінансів України обсягів субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам 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 чи ІІ групи внаслідок психічного розладу і підготовки проекту про 

Державний бюджет України на 2017 рік. 

Очікуваний соціально-економічний ефект. Впровадження результатів НДР 

сприятиме підвищенню ефективності соціального захисту громадян та забезпечить більш 

раціональне використання фінансових і матеріальних ресурсів держави. 

3. Стислий виклад суті роботи 

В процесі виконання роботи було: 

- зібрано, накопичено та опрацьовано бази даних з пілотних районів; 

- проаналізовано основні показники Програми житлових субсидій;  

- оцінено участь окремих категорій сімей в Програмі житлових субсидій; 

- проаналізовано тенденції і характер змін, що відбуваються у соціально-

демографічному складі учасників Програми житлових субсидій, стані та структурі їх 

доходів; 
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- оцінено ефективність Програми житлових субсидій виходячи з диференціації 

домогосподарств за рівнем доходів в розрізі різних категорій домогосподарств 

отримувачів; 

- розроблено методичні підходи до розрахунку потреби в коштах 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 

чи ІІ групи внаслідок психічного розладу;  

- визначено основні досягнення та виклики діючої системи надання житлових 

субсидій населенню, державної допомоги та наведено можливі шляхи її удосконалення та 

розвитку. 

4. В процесі дослідження визначено: 

- тенденції розвитку та характер змін, що відбуваються у кількості та структурі 

(соціальній, демографічній) учасників Програми житлових субсидій;  

- зміни у рівні, структурі та джерелах формування доходів сімей-одержувачів 

субсидій з оплати житлово-комунальних послуг та сімей-одержувачів субсидій на паливо; 

- зміни соціально-економічних характеристик сімей-отримувачів субсидій з оплати 

житлово-комунальних послуг та сімей-отримувачів субсидій на скраплений газ та тверде 

паливо; 

- вплив змін у діючому законодавстві з питань надання житлових субсидій на 

ефективність Програми по найбільш типових групах сімей-отримувачів; 

- методичні підходи до розрахунку потреби у коштах на 2017 рік на надання тих 

видів допомоги, які є об'єктом дослідження. 

5. Запропоновано: 

Методичні підходи до розрахунку потреби в коштах 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 

чи ІІ групи внаслідок психічного розладу. 

Прогнозні розрахунки обсягів потреби в коштах у 2017 році на надання субсидій 

для відшкодування витрат населення з оплати житлово-комунальних послуг та субсидій 

на придбання твердого палива та скрапленого (за різними варіантами та сценаріями щодо 

зміни цін та тарифів на житлово-комунальні послуги, умов 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 чи ІІ групи внаслідок 

психічного розладу (за різними варіантами та сценаріями щодо рівнів соціальних 

гарантій). 

“Розроблення проекту методичних рекомендацій з організації працетерапії для осіб, 

що проживають в інтернатних установах системи соціального захисту населення” 

(шифр 11) 

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

Метою дослідження є розроблення рекомендацій щодо організації працетерапії 

для осіб, які проживають в будинках-інтернатах (пансіонатах) для громадян похилого 

віку, інвалідів та дітей-інвалідів. 

Об’єктом дослідження є соціальне обслуговування в інтернатних установах 

системи соціального захисту населення. 

Предметом дослідження є процес, види, форми організації працетерапії в умовах 

будинку-інтернату (пансіонату). 

Термін проведення дослідження: 1 січня – 31 грудня 2016 року. 

2. Наукова новизна та практична цінність роботи: 
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- напрацьовано оновлений алгоритм процесу впровадження працетерапії в рамках 

інтернатної установи; 

- розроблено проект методичних рекомендацій з організації працетерапії для осіб, 

що проживають в інтернатних установах системи соціального захисту населення. 

Практична цінність роботи полягає в тому, що результати дослідження можуть 

бути використані Міністерством соціальної політики України в роботі щодо ефективного 

впровадження працетерапії як соціальної технології в інтернатних установах; для 

адекватного та своєчасного задоволення індивідуальних потреб підопічних інтернатних 

установ, компенсації наявних обмежень життєдіяльності; для залучення підопічних 

інтернатних установ до діяльності із самореалізації та самообслуговування. 

Очікуваний соціально-економічний ефект. Впровадження результатів НДР 

дозволить 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. 

3. Стислий виклад суті роботи 

В процесі виконання роботи було: 

- проаналізовано сутність та зміст працетерапії як соціальної технології;  

- виявлено можливості працетерапії в умовах інтернатної установи; 

- узагальнено практику впровадження працетерапії в інтернатних установах на 

основі узагальнення вітчизняного та зарубіжного досвіду; 

- визначено організаційно-методологічні аспекти працетерапії - принципи, моделі, 

алгоритм розробки та реалізації занять; 

- проаналізовано вимоги до кадрового забезпечення, матеріально-технічної бази 

інтернатної установи системи соціального захисту населення;  

- розроблено проект методичних рекомендацій з організації працетерапії для осіб, 

що проживають в інтернатних установах системи соціального захисту населення. 

4. В процесі дослідження визначено: 

- працетерапія є багатофакторним поняттям, у зв’язку з цим недоцільно надавати 

працетерапії пріоритетно-факторну спрямованість. Диференціювання працетерапії лише 

за визначенням хвороби підопічного, його віку, за професійною або іншою ознакою на 

практиці призводять до невиправданого звуження самого процесу і набору прийомів 

працетерапії. Одним з головних принципів працетерапії має бути визнання системного 

характеру її впливу на підопічного й побудова на цій основі відповідної програми 

працетерапії; 

- працетерапія повинна бути фізіологічно обґрунтованою, соціально значущою й 

психологічно комфортною. Це означає, що трудові навантаження не повинні викликати 

перенапруження систем організму, по своїй суті не повинні бути соціально примітивними 

і психологічно збитковими для підопічного. Все це становить зміст принципу 

адекватності працетерапії; 

- працетерапія для осіб з обмеженими можливостями є засобом компенсації 

порушень, а також впливає на поведінку людини в умовах інтернатної установи: 

поліпшується орієнтування в просторі і мовні функції, підвищується чіткість і 

осмисленість сприйняття інформації, формується самостійність і відповідальність. 

5. Запропоновано: 

- алгоритм організації процесу працетерапії в інтернатній установі; 

- рекомендації щодо правил призначення працетерапії в інтернатній установі, 

основних видів занять з працетерапії та їх функціонального призначення, завдань та 
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обов’язків фахівця з працетерапії, оцінки ступеню спроможності підопічного до занять з 

працетерапії, орієнтовний пакет документів щодо організації працетерапії; 

- проект методичних рекомендацій з організації працетерапії для осіб, що 

проживають в інтернатних установах системи соціального захисту населення. 

“Розроблення методичних рекомендацій щодо організації культурно-дозвіллєвої 

діяльності осіб зі стійкими фізичними, інтелектуальними та психічними 

порушеннями в інтернатних установах системи соціального захисту населення” 

(шифр 12) 

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

Метою дослідження є розроблення методичних рекомендацій щодо організації 

культурно-дозвіллєвої діяльності осіб зі стійкими фізичними, інтелектуальними та 

психічними порушеннями в інтернатних установах системи соціального захисту 

населення. 

Об’єктом дослідження є організація соціального обслуговування в інтернатних 

установах системи соціального захисту населення. 

Предметом дослідження є процес організації культурно-дозвіллєвої діяльності 

осіб зі стійкими фізичними, інтелектуальними та психічними порушеннями в інтернатних 

установах. 

Термін проведення дослідження: 1 січня – 31 грудня 2016 року. 

2. Наукова новизна та практична цінність роботи: 

- встановлено специфіку культурно-дозвіллєвої діяльності як одного із заходів 

соціальних послуг соціальної реабілітації та соціальної адаптації в умовах інтернатної 

установи; 

- розроблено проект методичних рекомендацій щодо організації культурно-

дозвіллєвої діяльності осіб зі стійкими фізичними, інтелектуальними та психічними 

порушеннями в інтернатних установах системи соціального захисту населення. 

Практична цінність роботи полягає в тому, що результати дослідження можуть 

бути використані Міністерством соціальної політики України в своїй роботі по 

оптимізації діяльності інтернатних установ щодо залучення підопічних до розвитку 

соціальних контактів. 

Очікуваний соціально-економічний ефект. Впровадження результатів НДР 

дозволить оптимізувати роботу в інтернатних установах щодо 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. 

3. Стислий виклад суті роботи 

В процесі виконання роботи було: 

- проаналізовано та узагальнено сучасні підходи до соціальної реабілітації/адаптації 

осіб зі стійкими фізичними, інтелектуальними та психічними порушеннями та 

охарактеризовано специфіку їхніх потреб; 

- визначено сутність та зміст культурно-дозвіллєвої діяльності як заходу соціальних 

послуг, соціальної реабілітації та соціальної адаптації; 

- описано особливості організації культурно-дозвіллєвої діяльності в інтернатних 

установах; 

- розроблено методичні рекомендації щодо організації культурно-дозвіллєвої 

діяльності осіб зі стійкими фізичними, інтелектуальними та психічними порушеннями в 

інтернатних установах системи соціального захисту населення. 

4. В процесі дослідження визначено: 

- в структурі соціальної послуги соціальної адаптації в умовах інтернатної установи 

пріоритетна роль належить культурно-дозвіллєвій діяльності і до завдань культурно-
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дозвіллєвої діяльності як заходу соціальної послуги соціальної адаптації входить: 

нейтралізація і усунення причин ізольованості підопічних в культурно-дозвіллєвій сфері; 

залучення підопічних до культурно-дозвіллєвої діяльності, надання їм конкретної 

допомоги відповідно до їх можливостей, потреб та інтересів; підтримка підопічного в 

області дозвілля з урахуванням етнічних, вікових, конфесійних та інших чинників; 

- при проведенні культурно-дозвіллєвих заходів з підопічними необхідно створити 

доступне середовище, використання спеціальних технічних засобів, пристосувань, 

приладів, що полегшують орієнтацію, мобільність, спілкування, передачу інформації, є 

важливою вимогою до організації культурно-дозвіллєвої діяльності і інтернатній установі; 

- привабливість культурно-дозвіллєвої діяльності полягає у відносній простоті 

застосування та невисоких матеріальних витратах на її організацію, доступності 

використання на всіх етапах соціальної адаптації, різноманітності, легкості поєднання 

практично з будь-яким напрямом лікування. 

5. Запропоновано: 

- нові підходи до організації культурно-дозвіллєвої діяльності в інтернатних 

установах системи соціального захисту населення; 

- алгоритм організації культурно-дозвіллєвої діяльності в інтернатній установі, 

перелік та зміст культурно-дозвіллєвих заходів, орієнтовний пакет документів щодо 

проведення культурно-дозвіллєвих заходів, методи визначення культурно-дозвіллєвих 

потреб підопічних та методи оцінки ефективності культурно-дозвіллєвої діяльності в 

інтернатній установі; 

- пропозиції і рекомендації щодо використання дозвіллєвих технологій серед 

контингенту осіб, які проживають в інтернатних установах. 

- методичні рекомендації щодо організації культурно-дозвіллєвої діяльності осіб зі 

стійкими фізичними, інтелектуальними та психічними порушеннями в інтернатних 

установах системи соціального захисту населення. 

“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” 

(шифр 13) 

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

Метою дослідження є розробка рекомендацій щодо адаптації вітчизняних норм у 

сфері соціального захисту безробітних до міжнародних соціальних норм, що встановлює 

Конвенція МОП №168 про сприяння зайнятості та захист від безробіття, та визначення 

можливості їх упровадження в українську практику. 

Об’єктом дослідження є впровадження міжнародних соціальних норм у сфері 

соціального захисту безробітних в українську практику. 

Предметом дослідження є науково-обґрунтовані підходи до визначення 

можливості ратифікації Конвенції МОП №168 та розроблення рекомендацій щодо 

адаптації норм українського законодавства в сфері соціального захисту безробітних до 

міжнародних соціальних норм. 

Термін проведення дослідження: 1 січня – 31 грудня 2016 року. 

2. Наукова новизна та практична цінність роботи: 

- запропоновано порівняльний аналіз та оцінено ступінь врахування у законодавстві 

України положень Конвенції МОП № 168 про сприяння зайнятості та захисту від 

безробіття; 

- розроблено пропозиції щодо забезпечення відповідності норм українського 

законодавства та їх застосування положенням Конвенції Міжнародної організації праці 

№168 про сприяння зайнятості та захист від безробіття;  

- розроблено науково обґрунтовані рекомендації щодо адаптації норм українського 

законодавства у сфері соціального захисту безробітних до міжнародних соціальних норм 



 21 

та їх упровадження в українську практику, які передбачають внесення змін до 

національного законодавства у цій сфері. 

Практична цінність роботи полягає в тому, що результати дослідження можуть 

бути використані Міністерством соціальної політики України при реалізації стратегічних 

напрямів удосконалення системи соціального захисту безробітних громадян. Дослідження 

дозволило виявити готовність України до впровадження міжнародних норм у сфері 

соціального захисту безробітних й визначити перспективи для ратифікації Конвенції МОП 

№ 168 про сприяння зайнятості та захист від безробіття, що сприятиме посиленню 

соціального захисту безробітних, а також гармонізації національних та міжнародних норм 

в умовах євроінтеграції. 

Очікуваний соціально-економічний ефект. Впровадження результатів НДР 

дозволить виявити готовність України до впровадження міжнародних норм у сфері 

соціального захисту безробітних й визначити перспективи для ратифікації Конвенції МОП 

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

соціального захисту безробітних, а також гармонізації національних та міжнародних норм в 

умовах євроінтеграції. 

3. Стислий виклад суті роботи 

В процесі виконання роботи було: 

- здійснено порівняльний аналіз положень Конвенції МОП №168 з нормами 

українського законодавства в сфері соціального захисту безробітних та надано пропозиції 

щодо можливості її ратифікації; 

- оцінено сучасний рівень соціального захисту безробітних та проаналізовано діючі 

норми вітчизняного законодавства у цій сфері; 

- здійснено аналіз міжнародних соціальних норм, визначених у Конвенції МОП №2 

про безробіття, 1919 р. (ратифікована Україною від 04.02.1994 р.); Конвенції МОП №102 

про мінімальні норми соціального забезпечення, 1952 р. (ратифікована Україною від 

16.03.2016 р.); Європейському кодексі соціального забезпечення Ради Європи, 1964 р. 

(дата підписання Україною 10.11.2016 р.); а також Конвенції МОП №168 про сприяння 

зайнятості та захист від безробіття (1988 р.); 

- розроблено пропозиції щодо можливості ратифікації Конвенції МОП №168 про 

сприяння зайнятості та захист від безробіття; 

- підготовлено науково обґрунтовані рекомендації щодо адаптації норм українського 

законодавства в сфері соціального захисту безробітних до міжнародних соціальних норм 

(визначених у Конвенції МОП №168 про сприяння зайнятості та захист від безробіття) та 

їх упровадження в українську практику. 

4. В процесі дослідження визначено: 

- Україна може розглядати питання щодо приєднання до основних положень 

Конвенції МОП № 168 про сприяння зайнятості та захист від безробіття. Положення 

національного законодавства з питань зайнятості та соціального захисту від безробіття у 

більшій мірі відповідають та враховують положення Конвенції №168; 

- законодавчі норми щодо надання допомоги по безробіттю в Україні відповідають 

нормам Конвенції № 168 за типом надання (ст. 13 Конвенції №168), обставиною надання 

(ст. 10 Конвенції №168), категоріями захищених осіб (ст. 11 Конвенції №168), необхідним 

періодом сплати внесків та тривалістю надання допомоги (ст. 17 п.1 та ст. 19 Конвенції 

№168); 

- для виконання умов Конвенції №168 щодо розміру допомоги по безробіттю та 

адекватності допомоги з безробіття для забезпечення здорових й достатніх умов життя 

необхідно внесення змін до національного законодавства стосовно перегляду норм щодо 

мінімальних розмірів допомоги по безробіттю у напрямку зростання та додаткових 

фінансових ресурсів за рахунок коштів загальнообов’язкового державного соціального 

страхування України на випадок безробіття, які наразі в умовах фінансово-економічної 

кризи є обмеженими. 
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5. Запропоновано: 

- порівняльний аналіз та оцінювання норм українського законодавства з нормами 

Конвенції МОП № 168 про сприяння зайнятості та захист від безробіття та пропозиції 

щодо її ратифікації;  

- науково-обґрунтовані рекомендації щодо адаптації вітчизняних норм у сфері 

соціального захисту безробітних до міжнародних соціальних норм, що встановлює 

Конвенція МОП №168 про сприяння зайнятості та захист від безробіття, та їх 

упровадження в українську практику, які передбачають внесення змін до національного 

законодавства у цій сфері. 

“Наукове обґрунтування та експертиза нормативно-правових актів з питань 

розвитку соціальної сфери України” 

(шифр 14) 

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

Метою дослідження є наукове обґрунтування та експертиза нормативно-правових 

актів з питань розвитку соціальної сфери України.  

Об’єктом дослідження є законодавчі і нормативні документи з питань 

реформування соціальної політики. 

Предметом дослідження є науково-експертна оцінка нормативно – правових актів 

щодо розвитку соціальної сфери України. 

Термін проведення дослідження: 1 січня – 31 грудня 2016 року. 

2. Наукова новизна та практична цінність роботи: 

напрацьовано та надано пропозиції до нормативно - правових актів з питань соціального 

розвитку, експертні висновки, інформаційно-аналітичні матеріали для Мінсоцполітики, 

КВР України,  РНБО України, Конституційному Суду України. 

Практична цінність роботи полягає в тому, що підготовлені пропозиції щодо 

реформування соціальної політики, та зміни і доповнення до законодавчих та 

нормативних документів використані Департаментами Мінсоцполітики України при 

підготовці заходів щодо реформування соціальної політики, зокрема, 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. 

Очікуваний соціально-економічний ефект. Впровадження результатів НДР 

дозволить удосконалити соціальну сферу що безпосередньо впливає на покращення рівня 

життя населення України. 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. Стислий виклад суті роботи 

В процесі виконання роботи  

Підготовлено: 

- інформаційні матеріали щодо можливих напрямків подальшого реформування 

пенсійної системи України; 

- інформаційні матеріали судді-доповідачу Конституційного суду України до 

питання відповідності Конституції України окремих положень Закону України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пенсійного забезпечення»;  

- інформацію про прийняті рішення у європейських країнах стосовно судових 

позовів щодо конституційності підвищення пенсійного віку окремим категоріям; 
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- 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; 

- 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; 

- 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 Комітету Верховної Ради 

України з питань науки і освіти з питання «Законодавче забезпечення розвитку 

Національної інноваційної системи: стан та шляхи вирішення»; 

- 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; 

- 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.; 

- пропозиції до плану заходів з імплементації положень Рекомендації МОП № 202 

«Про мінімальні рівні соціального захисту»; 

- підготовлено проект Програми розвитку промисловості України (питання праці і 

зайнятості). 

Здійснено: 

- 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; 

- оновлені фінансово-економічні розрахунки та аналітичні матеріали до 

законопроекту «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

запровадження накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного 

страхування та єдиних принципів нарахування пенсій» 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 
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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; 

- 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 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; 

- аналіз переліку видів пільг, передбачених законодавством, за категоріями 

отримувачів. За результатами сформовано аналітичні таблиці видів пільг, передбачених 45 

законодавчими актами, за категоріями отримувачів та таблицю з узагальненими даними 

про обсяги цих пільг;  

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

народженні дитини, розмір якої розраховуватиметься в залежності від прожиткового 

мінімуму 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; 

- розрахунок потреби в коштах у 2017 році на надання допомоги по догляду за 

дитиною до досягнення нею трирічного віку у розмірі 130 грн.; 

- 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. 

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. 
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4. В процесі дослідження: 

Підготовлено аналітичні та наукові записки, методологічні матеріали, зміни та 

доповнення до законодавчих і нормативних актів з питань реформування соціальної 

політики 

5. Запропоновано: 

Пропозиції щодо змін та доповнень до законодавчих актів та нормативних 

документів з питань реформування ринку праці та зайнятості населення, системи 

професійного навчання, державних соціальних стандартів та державних соціальних 

гарантій, оплати праці, пенсійного забезпечення, соціального захисту малозабезпечених 

сімей та соціальних послуг. 


