
План 

науково-дослідних робіт НДІ праці і зайнятості населення Міністерства соціальної політики України і НАН України, які 

виконуватимуться за рахунок бюджетних асигнувань у 2017 році 

 

Шифр 

роботи 
Назва роботи та її етапів 

Науковий відділ - 

виконавець 
Замовник 

Строки виконання 
Очікувані результати 

Початок Закінчення 

Наукове забезпечення виконання пріоритетних завдань Міністерства соціальної політики України на 2017 рік 

1. Підвищення економічної активності населення, сприяння повній та продуктивній зайнятості 

1 Удосконалення системи 

забезпечення якості 

результатів професійного 

навчання з урахуванням 

європейських 

рекомендацій щодо 

доступу до безперервного 

професійного навчання  

Відділ робочих 

місць, 

профорієнтації та 

підготовки кадрів 

Департамент 

ринку праці та 

зайнятості 

01.01.2017 31.12.2017 Розроблення проектів таких 

нормативно-правових актів: 

Положення про організацію 

навчально-виробничого процесу на 

виробництві; 

Положення про порядок 

кваліфікаційної атестації та 

присвоєння кваліфікації особам, які 

здобувають професійно-технічну 

освіту; 

Положення про професійне 

навчання на основі модульної 

технології 

2 Розроблення проекту 

методичних підходів до 

формування державною 

службою зайнятості 

короткострокового 

прогнозування попиту та 

пропозиції робочої сили 

Відділ 

прогнозування 

ринку робочої сили 

та політики 

зайнятості 

населення 

Департамент 

ринку праці та 

зайнятості 

01.01.2017 31.08.2017 Проект Методичних підходів до 

формування державною службою 

зайнятості короткострокового 

прогнозування попиту та пропозиції 

робочої сили 

3 Наукове обґрунтування 

напрямів підвищення 

рівня життя населення в 

сучасних економічних 

умовах 

 

 

Відділ досліджень 

рівня життя 

населення 

Департамент 

стратегічного 

планування та 

аналізу 

01.01.2017 31.12.2017 Пропозиції щодо основних 

напрямів підвищення рівня життя 

населення та до проекту плану 

заходів на 2018 рік з реалізації 

Стратегії подолання бідності 
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Шифр 

роботи 
Назва роботи та її етапів 

Науковий відділ - 

виконавець 
Замовник 

Строки виконання 
Очікувані результати 

Початок Закінчення 

4. Підготовка пропозицій та 

рекомендацій щодо 

розв'язання основних 

проблем соціального 

розвитку за результатами 

моніторингу та 

оцінювання показників 

гідної праці, визначених 

за методологією 

Міжнародної організації 

праці 

 

 

Відділ проблем 

заробітної плати 

Департамент 

стратегічного 

планування та 

аналізу 

01.01.2017 31.12.2017 Пропозиції та рекомендації щодо 

розв'язання основних проблем 

соціального розвитку за результатами 

моніторингу та оцінювання 

показників гідної праці, визначених 

за методологією Міжнародної 

організації праці 

5. Дослідження механізмів 

регулювання оплати праці 

працівників залежно від 

складності та умов 

виконуваної роботи на 

підприємствах 

позабюджетної сфери, 

інтереси яких не були 

представлені суб'єктами 

сторін колективних угод 

 

 

Відділ проблем 

заробітної плати 

Департамент 

заробітної плати 

та умов праці 

01.01.2017 31.12.2017 Пропозиції щодо удосконалення 

механізмів регулювання оплати праці 

працівників залежно від складності 

виконуваної роботи на підприємствах 

позабюджетної сфери, інтереси яких 

не були представлені суб'єктами 

сторін колективних угод  
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Шифр 

роботи 
Назва роботи та її етапів 

Науковий відділ - 

виконавець 
Замовник 

Строки виконання 
Очікувані результати 

Початок Закінчення 

6. Оновлення розділу 2 

„Професії робітників" 

Випуску 1 „Професії 

працівників, що є 

загальними для всіх видів 

економічної діяльності" 

Довідника 

кваліфікаційних 

характеристик професій 

працівників: аналіз 

складності завдань та 

обов'язків, визначених 

кваліфікаційними 

характеристиками 

професій працівників, які 

є загальними для всіх 

видів економічної 

діяльності (професії 

робітників) в умовах 

проведення 

євроінтеграційних реформ 

економіки України 

 

 

 

 

Відділ соціального 

прогнозу 

Департамент 

заробітної плати 

та умов праці 

01.01.2017 31.12.2017 Проект нової редакції розділу 2 

„Професії робітників" Випуску 1 

„Професії працівників, що є 

загальними для всіх видів 

економічної діяльності" Довідника 

кваліфікаційних характеристик 

професій працівників. 
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Шифр 

роботи 
Назва роботи та її етапів 

Науковий відділ - 

виконавець 
Замовник 

Строки виконання 
Очікувані результати 

Початок Закінчення 

7. Оновлення розділу 1 

„Професії керівників, 

професіоналів, фахівців та 

технічних службовців" 

Випуску 1 „Професії 

працівників, що є 

загальними для всіх видів 

економічної діяльності" 

Довідника 

кваліфікаційних 

характеристик професій 

працівників: аналіз 

складності завдань та 

обов'язків, визначених 

кваліфікаційними 

характеристиками посад 

(професій) працівників, 

які є загальними для всіх 

видів економічної 

діяльності (професії 

керівників, професіоналів, 

фахівців та технічних 

службовців) в умовах 

проведення 

євроінтеграційних реформ 

економіки України 

 

 

Відділ робочих 

місць, 

профорієнтації та 

підготовки кадрів 

Департамент 

заробітної плати 

та умов праці 

01.01.2017 31.12.2017 Проект нової редакції розділу 1 

„Професії керівників, професіоналів, 

фахівців та технічних службовців" 

Випуску 1 „Професії працівників, що 

є загальними для всіх видів 

економічної діяльності" Довідника 

кваліфікаційних характеристик 

професій працівників 

8. Розроблення проекту 

Положення про ведення 

Національного 

класифікатора України ДК 

003 „Класифікатор 

професій" 

 

Відділ робочих 

місць, 

профорієнтації та 

підготовки кадрів 

Департамент 

заробітної плати 

та умов праці 

01.07.2017 31.12.2017 Проект нової редакції Положення про 

ведення Національного класифікатора 

України ДК 003 „Класифікатор 

професій"  
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Шифр 

роботи 
Назва роботи та її етапів 

Науковий відділ - 

виконавець 
Замовник 

Строки виконання 
Очікувані результати 

Початок Закінчення 

2. Створення справедливої системи пенсійного страхування 

10 Комплексні актуарні 

дослідження 

довгострокової 

платоспроможності 

обов'язкової професійної 

пенсійної системи 

Відділ проблем 

пенсійного 

страхування 

Департамент 

пенсійного 

забезпечення 

01.01.2017 31.12.2017 Прогнозно-аналітичні матеріали за 

результатами комплексних актуарних 

досліджень довгострокової 

платоспроможності обов'язкової 

професійної пенсійної системи. 

Пропозиції щодо можливих шляхів 

забезпечення фінансової збалансованості 

обов'язкової професійної пенсійної системи 

для особливих категорій професій на 

довгострокову перспективу. 

Щоквартальна інформація про стан 

виконання наукового дослідження 

 

11 Дослідження можливих 

шляхів удосконалення 

солідарної пенсійної 

системи з урахуванням 

вимог Європейської 

соціальної хартії та 

конвенцій МОП в умовах 

зменшення надходжень до 

Пенсійного фонду 

України 

Відділ проблем 

пенсійного 

страхування 

Департамент 

пенсійного 

забезпечення 

01.01.2017 31.12.2017 Прогнозно-аналітичні матеріали 

стосовно: 

дослідження відповідності пенсійного 

законодавства України нормам 

Європейської соціальної хартії та 

конвенціям МОП; 

алгоритмів розрахунку пенсій за 

принципами Європейської соціальної хартії 

та конвенцій МОП; 

розмірів пенсійних виплат і фінансового 

стану страхової пенсійної системи на 

середньо та довгострокову перспективи;  

обсягу необхідних видатків державного 

(зведеного) бюджету України для 

забезпечення відповідного Європейській 

соціальній хартії та конвенціям МОП рівня 

соціального захисту пенсіонерів в умовах 

зменшення надходжень до Пенсійного 

фонду України; 

пропозицій щодо внесення змін і 

доповнень до законодавства у сфері 

пенсійного страхування. 

Щоквартальна інформація про стан 

виконання наукового дослідження 
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Шифр 

роботи 
Назва роботи та її етапів 

Науковий відділ - 

виконавець 
Замовник 

Строки виконання 
Очікувані результати 

Початок Закінчення 

3. Забезпечення ефективної державної соціальної підтримки населення 

12 Наукове обґрунтування 

обсягів фінансування 

соціальної допомоги на 

2018 рік в умовах 

удосконалення механізмів 

її адресного надання, у 

тому числі: 

- субсидій для 

відшкодування витрат на 

оплату житлово- 

комунальних послуг і 

субсидій на придбання 

твердого та рідкого 

пічного побутового 

палива і скрапленого газу; 

- державної допомоги 

сім'ям з дітьми, 

малозабезпеченим сім'ям, 

особам з інвалідністю з 

дитинства і дітям з 

інвалідністю, тимчасової 

державної допомоги дітям 

та допомоги по догляду за 

особами з інвалідністю І 

та II груп внаслідок 

психічного розладу 

Лабораторія 

моніторингу 

соціальних 

процесів 

Департамент 

державної 

соціальної 

допомоги 

01.01.2017 31.12.2017 Прогнозні розрахунки до проекту 

Державного бюджету України на            

2018 рік щодо потреби в коштах для 

надання субсидій для відшкодування 

витрат на оплату житлово-

комунальних послуг і субсидій на 

придбання твердого та рідкого 

пічного побутового палива і 

скрапленого газу (за різними 

варіантами зміни цін і тарифів на 

житлово-комунальні послуги, умов 

надання житлових субсидій) та їх 

наукове обґрунтування. 

Прогнозні розрахунки до проекту 

Державного бюджету України на           

2018 рік щодо потреби в коштах для 

надання державної допомоги сім'ям з 

дітьми, державної соціальної 

допомоги малозабезпеченим сім'ям, 

державної соціальної допомоги 

особам з інвалідністю з дитинства і 

дітям з інвалідністю, тимчасової 

державної допомоги дітям і допомоги 

по догляду за особами з інвалідністю 

І та II груп внаслідок психічного 

розладу (за різними варіантами щодо 

рівнів соціальних гарантій) та їх 

наукове обґрунтування 
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Шифр 

роботи 
Назва роботи та її етапів 

Науковий відділ - 

виконавець 
Замовник 

Строки виконання 
Очікувані результати 

Початок Закінчення 

4. Розвиток соціальних та реабілітаційних послуг в територіальних громадах 

13 Розроблення проекту 

методичних рекомендацій 

щодо підвищення якості 

обслуговування 

підопічних, які 

проживають в інтернатних 

установах системи 

соціального захисту 

населення, та усунення 

недоліків в організації 

обслуговування 
 

Відділ з проблем 

соціальних послуг 

Управління у 

справах людей 

похилого віку 

та надання 

соціальних 

послуг 

01.01.2017 31.12.2017 Проект методичних рекомендацій 

щодо підвищення якості 

обслуговування підопічних, які 

проживають в інтернатних установах 

системи соціального захисту 

населення, та усунення недоліків в 

організації обслуговування 

14 Розроблення нових норм 

часу та чисельності 

працівників і підопічних 

інтернатних установ 

системи соціального 

захисту населення 
 

Відділ з проблем 

соціальних послуг 

Управління у 

справах людей 

похилого віку 

та надання 

соціальних 

послуг 

01.01.2017 31.12.2017 Нові норми часу та чисельності 

працівників інтернатних установ 

системи соціального захисту 

населення 

5. Забезпечення прав дітей 

9 Аналіз відповідності 

національного 

законодавства та рівня 

обізнаності дітей України 

щодо норм Конвенції 

ООН про права дитини і 

розроблення пропозицій 

для його удосконалення 

Відділ соціального 

прогнозу 

Департамент 

захисту прав 

дітей та 

усиновлення 

01.01.2017 31.12.2017 Науково-аналітичні матеріали з 

результатами оцінювання:  

національного законодавства з 

питань захисту прав дитини на 

відповідність його положенням 

Конвенції ООН про права дитини; 

рівня обізнаності дітей України 

щодо норм Конвенції ООН про права 

дитини (дітей шкільного віку, дітей, 

що проживають в містах та сільській 

місцевості). 

Пропозиції щодо удосконалення 

національного законодавства України 

з питань захисту прав дитини 
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Шифр 

роботи 
Назва роботи та її етапів 

Науковий відділ - 

виконавець 
Замовник 

Строки виконання 
Очікувані результати 

Початок Закінчення 

6. Науковий супровід завдань Мінсоцполітики України 

15 Наукове обґрунтування та 

експертиза проектів 

нормативно-правових 

актів з питань розвитку 

соціальної сфери України 

Відділ робочих 

місць, 

профорієнтації, 

підготовки кадрів, 

Відділ прогнозування 

ринку робочої сили 

та політики 

зайнятості населення, 

Відділ досліджень 

рівня життя 

населення,  

Відділ проблем 

заробітної плати, 

Відділ проблем 

пенсійного 

страхування, 

Лабораторія 

моніторингу 

соціальних процесів, 

Відділ соціального 

прогнозу, 

Відділ з проблем 

соціальних послуг 

 

Структурні 

підрозділи 

Мінсоцполітики 

01.01.2017 31.12.2017 Пропозиції до проектів нормативно-

правових актів з питань соціального 

розвитку, інформаційно-аналітичні 

матеріали для Мінсоцполітики, 

комітетів Верховної Ради України, 

РНБОУ, надання експертних 

висновків щодо проектів нормативно-

правових актів (відповідно до запитів) 

 

 

План науково-дослідних робіт НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики України і НАН України, які виконуватимуться за 

рахунок бюджетних асигнувань на 2017 рік, затверджений Наказом Міністра соціальної політики України А. Рева від 23.02.2017 р. № 275            

“Про затвердження Тематичного плану науково-дослідних та дослідно-технічних розробок, які виконуватимуться на замовлення 

Мінсоцполітики за рахунок бюджетних асигнувань у 2017 році”. 

 

 

 


