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НДР. «Удосконалення системи забезпечення якості результатів професійного 

навчання з урахуванням європейських  рекомендацій щодо доступу до безперервного 

професійного навчання» 

(шифр 1) 

 

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

Метою дослідження є удосконалення вітчизняної нормативно-правової бази для 

забезпечення якості результатів професійного навчання шляхом розробки проектів 

нормативно-правових документів: 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.  

Об’єктом дослідження є професійне навчання працівників в Україні.  

Предметом дослідження є система забезпечення якості результатів професійного 

навчання працівників в Україні.  

Термін проведення дослідження: 1 січня – 31 грудня 2017 року. 

2. Наукова новизна та практична цінність роботи: 

- розроблено проект Положення про організацію навчально-виробничого процесу на 

виробництві; 

- розроблено проект Положення про порядок кваліфікаційної атестації та присвоєння 

кваліфікації особам, які здобувають професійно-технічну освіту; 

- розроблено проект Положення про професійне навчання на основі модульної 

технології 

Практична цінність роботи полягає в тому, що результати дослідження будуть 

використані Міністерством соціальної політики 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, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 травня 2015 

р. № 450-р., реалізації плану заходів із впровадження Національної рамки кваліфікацій на 

2016-2020 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 

14.12.2016 № 1077-р, в частині розроблення і затвердження стандартів і програм для 

професійного навчання дорослого населення за робітничими професіями, 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 дасть 

змогу підготувати проекти нормативно-правових актів, необхідних для модернізації 

системи професійного навчання працівників на вітчизняних підприємствах, установах та в 

організаціях. Це дозволить створити сприятливі умови для посилення мотивації 

працівників до підвищення власного професійного рівня, зростання легальної, 

продуктивної зайнятості, та посилити конкурентоспроможність економіки України 

внаслідок зростання конкурентоспроможності і компетентності економічно активного 

населення. 

3. Стислий виклад суті роботи 

В процесі виконання роботи було: оцінено сучасні проблеми і тенденції розвитку 

системи забезпечення якості результатів професійного навчання працівників в Україні (із 

використанням анкетного обстеження підприємств регіонів України); проаналізовано 

європейський досвід щодо розвитку системи безперервного професійного навчання 

працівників; розроблено проект Положення про організацію навчально-виробничого 

процесу на виробництві; розроблено проект Положення про порядок кваліфікаційної 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_062
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атестації та присвоєння кваліфікації особам, які здобувають професійно-технічну освіту; 

розроблено проект Положення про професійне навчання на основі модульної технології. 

4. В процесі дослідження визначено: стан, існуючі проблеми і тенденції розвитку 

системи професійного навчання на українських підприємствах та в навчальних закладах 

(за результатами анкетування 335 навчальних закладів та 365 підприємств різних форм 

власності); проблеми організації професійного навчання персоналу нормативно-правового 

характеру. 

5. Запропоновано: проект Положення про організацію навчально-виробничого 

процесу на виробництві; проект Положення про порядок кваліфікаційної атестації та 

присвоєння кваліфікації особам, які здобувають професійно-технічну освіту; проект 

Положення про професійне навчання на основі модульної технології. 

  

НДР «Розроблення проекту методичних підходів до формування державною 

службою зайнятості короткострокового прогнозування попиту та пропозиції робочої 

сили» 

(шифр 2) 

 

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

Метою дослідження є розроблення проекту Методичних підходів щодо формування 

Державною службою зайнятості короткострокового прогнозу попиту та пропозиції 

робочої сили. 

Об’єктом дослідження є процес прогнозування попиту та пропозиції робочої сили. 

Предметом дослідження є методичні підходи щодо прогнозування попиту та 

пропозиції робочої сили. 

Термін проведення дослідження: 1 січня – 31 серпня 2017 року. 

2. Наукова новизна та практична цінність роботи: розроблено проект 

Методичних підходів щодо формування державною службою зайнятості 

короткострокового прогнозу попиту та пропозиції робочої сили. Основою зазначених 

методичних підходів є чіткий алгоритм здійснення поетапних кроків щодо формування 

інформаційної бази, розроблення програмного забезпечення та методик 

короткострокового прогнозування попиту та пропозиції робочої сили. 

Практична цінність роботи полягає в тому, що результати дослідження можуть 

бути використані Міністерством соціальної політики України в роботі із забезпечення 

формування та поліпшення якості інформаційної бази (здійснення відповідних заходів) 

щодо попиту та пропозиції робочої сили. На основі методичних підходів має бути 

розроблена Методика короткострокового прогнозування попиту та пропозиції робочої 

сили, а також відповідне (специфічне) програмне забезпечення.  

Очікуваний соціально-економічний ефект. Впровадження результатів НДР та їх 

практичне застосування державною службою зайнятості дасть можливість підвищити 

результативність заходів активної політики сприяння зайнятості населення, зокрема 

забезпечити більш доцільну спрямованість послуг із посередництва у сфері 

працевлаштування 

3. Стислий виклад суті роботи 

В процесі виконання роботи було:вивчено зарубіжний досвід та наукові досягнення 

вітчизняних вчених у сфері прогнозування попиту та пропозиції робочої сили; досліджено 

основні відкриті джерела інформації щодо попиту та пропозиції робочої сили з 

оформленням результатів у вигляді електронних таблиць даних; проаналізовано на основі 

отриманих результатів стан ринку праці щодо попиту та пропозиції робочої сили в розрізі 

сфер професійної діяльності та професій; розроблено проект Методичних підходів щодо 

формування державною службою зайнятості короткострокового прогнозу попиту та 

пропозиції робочої сили. 
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4. В процесі дослідження визначено: перелік основних рекрутингових агентств, 

діяльність яких пов’язана з пошуком персоналу для роботодавців та сприянням 

працевлаштуванню незайнятих осіб (пошуком для них роботи); перелік основних 

Інтернет-сервісів (сайтів, порталів, у тому числі вузькоспеціалізованих, тощо), на яких 

розміщуються оголошення роботодавців про наявні вакансії для заміщення їх 

незайнятими особами та оголошення про резюме осіб, що шукають роботу; алгоритм 

збору та оброблення інформації про попит та пропозицію робочої сили, отриманої з 

відкритих джерел (Інтернет-ресурсів), як основи для написання в подальшому 

відповідного програмного забезпечення. 

5. Запропоновано: провести необхідну підготовчу роботу, здійснивши низку 

відповідних заходів (їх зміст наведено у звіті про НДР), з метою забезпечення формування 

та поліпшення якості інформаційної бази для прогнозування попиту та пропозиції робочої 

сили в розрізі професій та сфер професійної діяльності на основі даних про вакансії та про 

резюме, розміщених на Інтернет-сайтах із пошуку роботи; здійснити відповідно до 

положень конвенцій Міжнародної організації праці № 88 про організацію служби 

зайнятості та № 181 про приватні агентства зайнятості законодавче й організаційне 

забезпечення співпраці на договірній основі Державної служби зайнятості (її 

територіальних підрозділів) із суб’єктами господарювання, діяльність яких пов’язана з 

наданням послуг із посередництва у сфері працевлаштування, з метою, в тому числі, 

узгодження (визначення) єдиних підходів у питанні формулювання назв професій та груп 

професій (сфер професійної діяльності) в базах даних про вакансії та про резюме Інтерент-

сайтів із пошуку роботи для розроблення прогнозу попиту та пропозиції робочої сили; 

проект Методичних підходів щодо формування державною службою зайнятості 

короткострокового прогнозу попиту та пропозиції робочої сили. 

 

НДР «Наукове обґрунтування напрямів підвищення рівня життя населення в 

сучасних економічних умовах» 

(шифр 3) 

 

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

Метою дослідження є розробка пропозицій щодо основних напрямів підвищення 

рівня життя населення та до проекту плану заходів на 2018 рік з реалізації  Стратегії 

подолання бідності. 

Об’єктом дослідження є економіка країни. 

Предметом дослідження є сукупність соціальних і економічних показників, що 

впливають на рівень життя населення. 

Термін проведення дослідження: 1 січня – 31 грудня 2017 року. 

2. Наукова новизна та практична цінність роботи: 

розроблено та обґрунтовано пропозиції щодо основних напрямів підвищення рівня 

життя населення та до проекту плану заходів на 2018 рік з реалізації Стратегії подолання 

бідності.   

Практична цінність роботи полягає у тому, що результати дослідження можуть 

бути використані Міністерством соціальної політики України, іншими центральними та 

місцевими органами виконавчої влади при реалізації завдань Стратегії подолання 

бідності, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16.03 2016 р. №161, 

при здійсненні економічних реформ, а також при удосконалені інших законодавчих та 

нормативно-правових актів стосовно вирішення проблем в соціальній та економічній 

сферах. 

Очікуваний соціально-економічний ефект. Впровадження результатів НДР, 

розроблених пропозицій щодо основних напрямів підвищення рівня життя населення та 

до проекту плану заходів на 2018 рік з реалізації Стратегії подолання бідності,  

затвердженої  розпорядженням Кабінету Міністрів України  від 16.03.2016 р. №161 
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сприятиме поліпшенню добробуту українців та економічному зростанню країни. Ці 

взаємопов’язані процеси позитивно вплинуть на зростання зайнятості, збільшення 

реальних доходів, купівельної спроможності населення та поліпшення соціального 

захисту громадян. Наслідком чого стане досягнення основної мети Стратегії подолання 

бідності щодо поетапного зниження в Україні масштабу бідності, соціального відчуження 

та запровадження нових механізмів її запобігання, а також очікуваних результатів 

стосовно її реалізації. Передбачається зниження рівня бідності за відносним та 

абсолютним показником, зокрема, значно зменшити кількість бідного населення за 

абсолютним критерієм, в тому числі серед працюючих. 

3. Стислий виклад суті роботи. В процесі виконання роботи було: досліджено 

рівень життя населення як соціально-економічну категорію; узагальнено міжнародний 

досвід та тенденції показників рівня життя населення; проаналізовано  основні показники 

економіки в сучасних умовах; здійснено оцінку показників рівня життя населення; 

оцінено ситуацію з бідністю в країні; виявлено причини та наслідки впливу кризового 

стану економіки на рівень життя населення; розроблено пропозиції щодо основних 

напрямів підвищення рівня життя населення та до проекту плану заходів на 2018 рік з 

реалізації  Стратегії подолання бідності. 

4.В процесі дослідження визначено: теоретичну сутність категорії рівень життя 

населення”; міжнародну класифікацію індексів щодо добробуту населення; стан 

української економіки в сучасних умовах; основні показники рівня життя населення та 

бідності; причини та наслідки зниження рівня життя населення в сучасних умовах;  

- вплив економічного стану країни на показники рівня життя населення та на 

ситуацію з бідністю; напрями підвищення рівня життя населення. 

5. Запропоновано: пропозиції щодо основних напрямів підвищення рівня життя 

населення та до проекту плану заходів на 2018 рік з реалізації Стратегії подолання 

бідності. Основними напрямами підвищення рівня життя населення на сучасному етапі 

розвитку українського суспільства мають стати: забезпечення сталого економічного 

зростання; проведення ефективної політики доходів населення; створення справедливої 

системи соціальної підтримки найбільш вразливих верств населення. Основними 

напрямами з реалізації Стратегії подолання бідності на 2018 рік мають стати: проведення 

політики зростання доходів населення в сфері удосконалення системи основних 

державних соціальних стандартів та гарантій, в сфері збільшення продуктивної зайнятості 

населення та підвищення ролі гідної праці; в сфері стимулювання  доходів, отриманих від 

підприємницької діяльності та власності; скорочення бідності серед найбільш вразливих 

категорій населення та досягнення очікуваних результатів реалізації Стратегії подолання 

бідності. 

 

НДР «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» 

(шифр 4) 

 

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

Метою дослідження є підготовка пропозицій та рекомендацій щодо розв’язання 

основних проблем соціального розвитку на основі здійснення моніторингу та оцінювання 

показників гідної праці, визначених методологією МОП. 

Об‘єктом дослідження є вітчизняні та міжнародні: законодавство, нормативно-

правова база, статистичні дані щодо гідної праці та соціально-економічного розвитку 

(документи МОП, Програма гідної праці МОП для України на 2016–2019 роки, Закони 

України, постанови Кабінету Міністрів України, законодавство окремих країн). 

Предметом дослідження є державне регулювання та вплив показників соціально-

економічного розвитку на елементи гідної праці. 
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Термін проведення дослідження: 1 січня – 31 грудня 2017 року. 

2. Наукова новизна та практична цінність роботи: визначено усі складові гідної 

праці в Україні в контексті глобалізації та напрямів їх адаптації до світових тенденцій, 

зокрема щодо імплементації законодавства до європейських норм і стандартів; 

систематизовано та оновлено правові індикатори гідної праці в Україні за тематичними 

сферами; рекомендовано запровадити три рівні мінімальної заробітної плати для 

працівників: некваліфікованої праці; кваліфікованої праці за посадами та професіями, що 

потребують спеціальної професійної підготовки та таких, що потребують наявності вищої 

освіти; запропоновано внести зміни до Закону України „Про колективні договори і угоди” 

щодо запровадження механізму поширення галузевих угод, який застосовується в країнах-

членах ЄС.  

Практична цінність роботи полягає в 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. 

Очікуваний соціально-економічний ефект. Впровадження результатів НДР 

сприятиме удосконаленню державного управління системою соціально-трудових 

відносин. 

3. Стислий виклад суті роботи 

В процесі виконання роботи було:  досліджено вплив на гідну працю в Україні 

глобальних світових тенденцій економічного і соціального розвитку та встановлено 

посилення значення та впливу соціально-трудових наслідків великомасштабних, 

різновекторних, глобальних змін, що відбуваються в світі; проаналізовано економічні 

показники та здійснено оцінювання правових індикаторів гідної праці в Україні за 

визначеними методологією МОП елементами вимірювання; розроблено пропозиції та 

рекомендації щодо розв’язання основних проблем соціального розвитку згідно з 

Програмою гідної праці МОП для України на 2016-2019 роки, що реалізується за 

пріоритетними напрямками щодо покращення управління ринком, підвищення 

ефективності та удосконалення політики зайнятості і соціального захисту в Україні, 

сприяння рівним можливостям на ринку праці, сприяння ефективному соціальному 

діалогу, покращення умов праці, розвитку сталих підприємств. 

4. В процесі дослідження визначено, що: продовжується робота щодо 

удосконалення нормативно-правової бази у сфері зайнятості, соціальної політики та 

рівних можливостей до права, стандартів та практики ЄС в рамках набуття чинності у 

повному обсязі Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом; світові 

глобальні процеси чинять різнобічний вплив на соціально-економічний розвиток країни, 

що потребує посиленої уваги та реагування з боку керівництва держави при прийнятті 

управлінських рішень; проведений моніторинг індикаторів гідної праці за методологією 

МОП виявив певні позитивні зміни в деяких секторах економіки і соціальної сфери та 

існування негативних процесів в економіці України, зумовлених проведенням АТО 

протягом 2014-2017 рр.; задля контролю щодо виконання Програми гідної праці для 

країни, яку проводять міжнародне співтовариство та МОП, слід створити державний 

регулюючий та наглядовий орган; важливим є підвищення ефективності комплексного 

підходу до оцінювання рівня гідної праці в Україні. 

5. Запропоновано: запровадити три рівні мінімальної заробітної плати для 

працівників: некваліфікованої праці; кваліфікованої праці за посадами та професіями, що 

потребують спеціальної професійної підготовки та таких, що потребують наявності вищої 

освіти; відмовитися від затвердження прожиткового мінімуму законом, розмір якого є 

розрахунковою величиною; розробити державний механізм гарантування компенсаційних 

виплат працівникам у випадку неплатоспроможності роботодавця шляхом створення 

гарантійного фонду на базі Державної служби зайнятості; удосконалити державну 

систему захисту прав та інтересів дитини, зокрема щодо умов проведення військових дій; 
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посилити міжнародну співпрацю у сфері протидії торгівлі людьми; сприяти ефективності 

політики заробітної плати через участь найманих працівників у розподілі прибутку 

підприємств за кінцевими результатами праці; забезпечити випереджувальну підготовку в 

системі вищої та професійно-технічної освіти працівників в умовах інноваційної моделі 

розвитку національної економіки; усунути нерівність у сфері зайнятості за рахунок 

досягнення паритетного представництва жінок і чоловіків у керівних структурах 

державного сектору, розроблення окремих програм для залучення на ринок праці жінок 

різних категорій та уразливих груп; посилити громадський контроль за додержанням 

вимог законодавства з охорони праці; впровадити другий рівень пенсійного забезпечення 

– накопичувальний; активізувати процес по створенню галузевих (міжгалузевих) 

тристоронніх соціально-економічних рад при центральних органах виконавчої влади та 

чітко розмежувати питання державного і договірного регулювання оплати праці за 

рівнями угод; підвищити статус регіональних угод та розробити рекомендації щодо 

механізмів розрахунку тарифів оплати праці та міжтарифних співвідношень на галузевих 

рівнях; внести зміни до Закону України „Про колективні договори і угоди ” щодо 

запровадження механізму поширення галузевих угод, який застосовується в країнах-

членах ЄС. Статтю 5 доповнити четвертою частиною у такій редакції: „Якщо положення 

галузевої угоди є важливими для відповідного виду економічної діяльності та охоплюють 

більш ніж 50 відсотків найманих працівників, за вимогою профспілкових об’єднань або 

об’єднань роботодавців Міністр соціальної політики може поширити дію галузевої угоди 

або окремі її положення на весь вид економічної діяльності після проведення попередніх 

консультацій зі сторонами соціального діалогу 

 

НДР «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» 

(шифр 5) 

 

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

Метою дослідження є розробка пропозицій щодо удосконалення механізмів 

регулювання заробітної плати працівників залежно від складності та умов виконуваної 

роботи на підприємствах позабюджетної сфери, інтереси яких не були представлені 

суб’єктами сторін колективних угод. 

Об’єктом дослідження є законодавча та нормативно-правова база у сфері оплати 

праці  (Конвенції і рекомендації МОП, закони України, постанови Кабінету Міністрів 

України, галузеві угоди, законодавство окремих країн щодо оплати праці). 

Предметом дослідження є методичні підходи вирішення питань щодо 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. 

Термін проведення дослідження: 1 січня – 31 грудня 2017 року. 

2. Наукова новизна та практична цінність роботи: викладено світовий досвід та 

чинне законодавство країн-членів ЄС щодо механізмів регулювання заробітної плати 

працівників залежно від складності та умов виконуваної роботи на підприємствах 

позабюджетної сфери, інтереси яких не були представлені суб’єктами сторін колективних 

угод; підготовлено пропозиції щодо удосконалення механізмів регулювання заробітної 

плати працівників залежно від складності та умов виконуваної роботи на підприємствах 

позабюджетної сфери, інтереси яких не були представлені суб’єктами сторін колективних 

угод; з метою підвищення соціального захисту найманих працівників, на яких сьогодні не 

розповсюджуються колективні договори, удосконалення договірного регулювання 

заробітної плати шляхом поширення дії галузевих угод або окремих їх положень на 

працівників певного виду економічної діяльності та встановлення трьох рівнів мінімальної 
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заробітної плати на державному рівні залежно від кваліфікації працівників, підготовлено 

відповідний проект Закону України „Про внесення змін до деяких законів України”.  

Практична цінність роботи полягає у тому, що результати дослідження можуть 

бути використані Міністерством соціальної політики України при розробці проектів 

нормативно-правових актів щодо регулювання заробітної плати працівників залежно від 

складності та умов виконуваної роботи на підприємствах позабюджетної сфери, інтереси 

яких не були представлені суб’єктами сторін колективних угод.  

Очікуваний соціально-економічний ефект. Впровадження результатів НДР щодо 

регулювання заробітної плати працівників залежно від складності та умов виконуваної 

роботи на підприємствах позабюджетної сфери, інтереси яких не були представлені 

суб’єктами сторін колективних угод, у разі їх реалізації сприятиме: забезпеченню гідної та 

справедливої оплати праці найманих працівників підприємств позабюджетної сфери, 

інтереси яких не були представлені суб’єктами сторін колективних угод; легалізації 

трудових відносин та заробітної плати; покращенню диференціації заробітної плати серед 

найманих працівників залежно від складності та умов виконуваної роботи; покращенню 

соціального та пенсійного забезпечення працівників, які працюють у роботодавців, з 

якими не укладені колективні договори; збільшенню надходжень до фондів соціального 

страхування та державного бюджету. 

3. Стислий виклад суті роботи 

В процесі виконання роботи було: проведено аналіз та оцінку практики реалізації 

Конвенцій та рекомендацій МОП щодо захисту оплати праці працівників, сучасного стану 

та діючих умов оплати праці найманих працівників на підприємствах позабюджетної 

сфери; проаналізовано зарубіжний досвід, законодавчі та нормативні акти щодо 

механізмів регулювання оплати праці у найбільш економічно розвинених країнах Європи; 

розроблено обґрунтовані пропозиції щодо удосконалення механізмів регулювання 

заробітної плати працівників залежно від складності та умов виконуваної роботи на 

підприємствах позабюджетної сфери, інтереси яких не були представлені суб’єктами 

сторін колективних угод, а також підготовлені пропозиції щодо подальшого 

реформування мінімальної заробітної плати. 

4. В процесі дослідження визначено, що: з огляду на застосування у трудовому 

законодавстві України міжнародних норм та врахування загальних принципів, 

передбачених Конвенціями та рекомендаціями МОП, вітчизняні законодавчі акти загалом 

приведено у відповідність до зазначених вище міжнародних правових документів, що 

зумовило позитивні зміни в регулюванні оплати праці; в Україні практично всі норми 

Конвенцій МОП в сфері оплати праці, які стосуються працівників, на яких не 

поширюються колективні договори, втілені у законодавстві, за винятком норм щодо 

механізмів поширення колективних договорів, як це визначено положеннями 

Рекомендації МОП № 91 про колективні договори; водночас залишаються актуальними 

проблеми колективно-договірного регулювання на галузевому рівні, подолання 

формалізму під час укладання угод і договорів, посилення відповідальності сторін за їх 

виконання, створення надійних правових механізмів захисту інтересів найманих 

працівників; враховуючи зміни у законодавстві у сфері оплати праці, що відбулися у 2017 

р., можна зробити наступні висновки:  

- поняття мінімальної заробітної плати приведено у відповідність з європейською 

практикою та міжнародними нормами;  

- запроваджено нову методологію її визначення (як нижньої межі оплати праці, яка 

гарантується державою), встановлення мінімального посадового окладу (тарифної ставки) 

у розмірі, не меншому від прожиткового мінімуму для працездатних осіб; 

- показник мінімальної заробітної плати не застосовується, як розрахункова 

величина у колективних договорах та угодах усіх рівнів;  

- повноваження зі здійснення контролю у сфері зайнятості та оплати праці передано 

органам місцевого самоврядування. Такі зміни надали можливість збільшити мінімальну 
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заробітну плату вдвічі; за результатами аналізу досвіду 17 найбільш економічно 

розвинених країн Європи в роботі обґрунтовано, що механізми 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, значною мірою залежать від розвитку профспілкового руху, рівня охоплення 

працівників профспілками та, відповідно, стану договірного регулювання оплати праці; 

колективні договори відіграють ключову роль у трудових відносинах у всіх країнах-

членах ЄС, проте національні системи сильно відрізняються одна від одної, зокрема: 

рівнем охоплення та змістом колективних договорів; у країнах-членах ЄС ступінь 

охоплення колективними договорами є дуже важливим показником, що значно зростає 

при застосуванні практики поширення галузевих угод; країни-члени ЄС використовують 

такі механізми регулювання оплати праці:  приєднання до галузевих угод (у випадках 

відсутності репрезентативних сторін переговорів); поширення галузевих угод на 

роботодавців, які не приймали участі у переговорах щодо укладання галузевих угод; 

встановлення декількох мінімальних заробітних плат залежно від кваліфікації 

працівників; встановлення гарантованих заробітних плат залежно від кваліфікації 

працівників (6-8 рівнів); наразі в Україні існує проблема відсутності колективних 

договорів на малих та деяких середніх підприємствах, роботодавці яких не входять до 

об’єднань роботодавців або на таких підприємствах відсутні профспілки. На 

підприємствах недержавної форми власності розповсюджена практика, коли власники 

намагаються різними методами перешкоджати створенню профспілкових організацій та 

укладанню колективних договорів.  

5. Запропоновано: пропозиції щодо удосконалення механізмів регулювання 

заробітної плати працівників залежно від складності та умов виконуваної роботи на 

підприємствах позабюджетної сфери, інтереси яких не були представлені суб’єктами 

сторін колективних угод, а також підготовлені пропозиції щодо подальшого 

реформування мінімальної заробітної плати; проект Закону України „Про внесення змін 

до деяких законів України” спрямований на підвищення соціального захисту найманих 

працівників, на яких сьогодні не розповсюджуються колективні договори, удосконалення 

договірного регулювання заробітної плати шляхом поширення дії галузевих угод або 

окремих їх положень на працівників певного виду економічної діяльності та встановлення 

трьох рівнів мінімальної заробітної плати на державному рівні залежно від кваліфікації 

працівників. 

 

НДР «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» 

(шифр 6) 

 

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

Метою дослідження є розроблення Проекту нової редакції розділу 2 "Професії 

робітників" Випуску 1 "Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної 

діяльності" Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (ДКХП).  

Об’єктом дослідження є процес зміни законодавчих та діяльнісних умов 

функціонування професій робітників, що є загальними для всіх видів економічної 

діяльності. 

Предметом дослідження є кваліфікаційні характеристики професій робітників, що є 

загальними для всіх видів економічної діяльності в Україні. 

Термін проведення дослідження: 1 січня – 31 грудня 2017 року. 
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2. Наукова новизна та практична цінність роботи: обґрунтовано необхідність 

оновлення та визначені напрями удосконалення Розділу 2 "Професії робітників" Випуску 

1 ДКХП на основі структурного аналізу діючої вітчизняної системи професійної 

кваліфікації робітничих кадрів у співставленні з міжнародними стандартами; 

удосконалено відповідно до міжнародних підходів змістовну частину кваліфікаційних 

характеристик професій і посад робітників, що передбачає систематизований перелік 

внесення конкретних змін та доповнень до їх змісту, які необхідно врахувати при 

оновленні Розділу 2 "Професії робітників" Випуску 1 ДКХП; удосконалено систему 

формування типізованих характеристик щодо завдань та обов’язків, вимог до знань та 

кваліфікаційних вимог до працівників за посадами і професіями, що застосовуються у всіх 

сферах економічної діяльності,  відповідно до нових економічних умов, що дозволило 

оновити перелік професій і посад робітників чинного Розділу 2 "Професії робітників" 

Випуску 1 ДКХП відповідно до нових економічних умов; визначено основні складові 

кваліфікаційних характеристик інтегрованих професій, які базуються на оновленні 

освітньо-кваліфікаційних характеристик професій, перегляді робочих навчальних планів 

підготовки кваліфікованих робітників з конкретних професій, робочих навчальних 

програм з навчальних дисциплін та з виробничого навчання і виробничої практики, а 

також завдань та критеріїв кваліфікаційної атестації випускників професійно-технічних 

навчальних закладів; розроблено нові кваліфікаційні характеристики професій робітників 

до Розділу 2 «Професії робітників» Випуску 1 ДКХП;  розроблено проект нової редакції 

Розділу 2 «Професії робітників» Випуску 1 ДКХП, який на відміну від попередньої версії, 

враховує останні зміни національного законодавства та ґрунтується на аналізі складності 

завдань та обов'язків, визначених кваліфікаційними характеристиками професій 

робітників, які є загальними для всіх видів економічної діяльності, в умовах проведення 

Україною євроінтеграційних реформ. 

Практична цінність роботи полягає в тому, що результати дослідження можуть 

бути використані у практичній діяльності підприємств, установ, організацій за усіма 

видами економічної діяльності під час добору і розстановки кадрів, підвищення їхньої 

ділової кваліфікації, раціонального розподілу праці, створення дієвого механізму 

розмежування функцій, повноважень та відповідальності між працівниками, а також 

встановлення сучасних 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 розділ 2 "Професії робітників" Випуску 1 "Професії працівників, що є 

загальними для всіх видів економічної діяльності" ДКХП. Таким чином, буде забезпечено 

наповнення професійно-кваліфікаційної сфери України кваліфікаційними 

характеристиками професій в актуальному стані, що сприятиме підвищенню рівня 

кадрової роботи підприємств, установ, організацій промислової сфери за усіма видами 

економічної діяльності. 

2. Стислий виклад суті роботи 

В процесі виконання роботи було: здійснено аналіз законодавства України з питань 

реформування системи робітничих кадрів, професійної освіти, а також нормативно-

технічної документації щодо професій робітників; оцінено стан розвитку та основні 

проблеми системи формування робітничих кадрів в Україні; проаналізовано описи 

основних груп робітничих професій, визначених у Міжнародній стандартній 

класифікації професій (ISCO-08); узагальнено результати експертної оцінки стану 

Розділу 2 "Професії робітників" Випуску 1 ДКХП з боку керівників та провідних 

спеціалістів вітчизняних підприємств, установ і організацій; визначено перелік професій 

робітників, які необхідно додатково включити до чинного Розділу 2 "Професії 

робітників" Випуску 1 ДКХП та розроблення відповідних нових кваліфікаційних 

характеристик; сформовано варіант проекту нової редакції Розділу 2 "Професії 
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робітників"  Випуску 1 ДКХП, який містить 153 кваліфікаційні характеристики професій 

робітників за шестирозрядною сіткою. 

4. За результатами дослідження визначено, що: система професійно-технічної 

освіти вимагає радикального реформування, що забезпечить випереджувальне, неперервне 

підвищення кваліфікації робітників; процес отримання молоддю робітничих професій, так 

і подальше підвищення кваліфікації робітників має ґрунтуватися на сучасних освітніх та 

професійно-кваліфікаційних стандартах; забезпечення професійної компетенції робітників 

має здійснюватися не тільки завдяки їхньому професійному навчанню, а й має 

ґрунтуватися на сучасних освітніх та професійно-кваліфікаційних стандартах, базуватися 

на нормативній базі, однією з головних складових якої є Розділ 2 "Професії робітників" 

Випуску 1 ДКХП; описи кваліфікаційних характеристик робітничих професій (у діючому 

станом на 01.01.2017 р. Розділі 2 "Професії робітників" Випуску 1 ДКХП) містять 

застарілі терміни та кваліфікаційні вимоги, неприпустимі абревіатури та технічні терміни, 

що є більш притаманні для робочих інструкцій на підприємствах, тобто, документації, яка 

повинна розроблятися на основі відповідних кваліфікаційних характеристик; Розділ 2 

"Професії робітників" Випуску 1 ДКХП (від прийняття останньої редакції), потребує 

включення до нього низки кваліфікаційних характеристик сучасних професій. 

5. Запропоновано: проект нової редакції Розділу 2 «Професії робітників» Випуску 1 

«Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності» ДКХП, 

який містить 153 кваліфікаційні характеристики професій робітників за шестирозрядною 

сіткою, враховує останні зміни національного законодавства, ґрунтується на аналізі 

складності завдань та обов'язків, визначених кваліфікаційними характеристиками 

професій робітників, які є загальними для всіх видів економічної діяльності, в умовах 

проведення Україною євроінтеграційних реформ. 

 

НДР «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» 

(шифр 7) 

 

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

Метою дослідження є розробка Проекту нової редакції розділу 1 “Професії 

керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців ” Випуску 1 “Професії 

працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності ” ДКХП. 

Об’єктом дослідження є процес зміни законодавчих та діяльнісних умов 

функціонування посад і професій працівників, що є загальними для всіх видів економічної 

діяльності. 

Предметом дослідження є кваліфікаційні характеристики посад і професій 

працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності в Україні.  

Термін проведення дослідження: 1 січня – 31 грудня 2017 року. 

2. Наукова новизна та практична цінність роботи: проаналізовано та приведено у 

відповідність до міжнародних підходів діюча система формування типізованих 

характеристик щодо завдань і обов’язків, вимог до знань та кваліфікаційних вимог до 

працівників за посадами і професіями, що застосовуються у всіх сферах економічної 

діяльності; розроблено проект нової редакції розділу 1 “Професії керівників, 

професіоналів, фахівців та технічних службовців ” Випуску 1 “Професії працівників, що є 

загальними для всіх видів економічної діяльності ” ДКХП. 
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Практична цінність роботи полягає в тому, що результати дослідження можуть 

бути використані у практичній діяльності підприємств, установ, організацій за усіма 

видами економічної діяльності під час добору і розстановки кадрів, підвищення їхньої 

ділової кваліфікації, раціонального розподілу праці, створення дієвого механізму 

розмежування функцій, повноважень та відповідальності між працівниками, а також 

встановлення сучасних 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 розділ 1 “Професії керівників, професіоналів, фахівців та технічних 

службовців” Випуску 1 “Професії працівників, що є загальними для всіх видів 

економічної діяльності” ДКХП, а саме: 80 посад керівників, більш ніж 50 професій (посад) 

професіоналів, більш ніж 30 професій (посад) фахівців та більш ніж 30 професій (посад) 

технічних службовців, які функціонують на національному рівні. Таким чином, буде 

забезпечено наповнення професійно-кваліфікаційної сфери України кваліфікаційними 

характеристиками професій в актуальному стані, що сприятиме підвищенню рівня 

кадрової роботи підприємств, установ, організацій промислової сфери за усіма видами 

економічної діяльності. 

3. Стислий виклад суті роботи 

В процесі виконання роботи було: здійснено аналіз законодавства України з питань 

кадрової політики, освіти, нормативно-технічної документації, що регламентує 

застосування посад і професій, що є загальними для всіх видів економічної діяльності; 

проаналізовано чинний розділ 1 “Професії керівників, професіоналів, фахівців та 

технічних службовців” Випуску 1 “Професії працівників, що є загальними для всіх видів 

економічної діяльності” ДКХП та обґрунтовано необхідність його удосконалення; 

вивчено експертну думку керівників та провідних спеціалістів підприємств, установ, 

організацій щодо змісту завдань і обов’язків та інших актуальних питань ведення розділу 

1 “Професії керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців” Випуску 1 

ДКХП у новітніх умовах. 

4. В процесі дослідження визначено: проблеми чинного розділу 1 “Професії 

керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців” Випуску 1 ДКХП та 

напрями його удосконалення; перелік посад (професій) працівників, на які необхідно 

розробити кваліфікаційні характеристики та включити їх до розділу 1 “Професії 

керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців” Випуску 1 ДКХП. 

5. Запропоновано: проект нової редакції розділу 1 “Професії керівників, 

професіоналів, фахівців та технічних службовців” Випуску 1 ДКХП, який враховує 

останні зміни національного законодавства, ґрунтується на аналізі складності завдань та 

обов'язків, визначених кваліфікаційними характеристиками професій робітників, які є 

загальними для всіх видів економічної діяльності, в умовах проведення Україною 

євроінтеграційних реформ. 

 

НДР «Розроблення проекту Положення про ведення Національного 

класифікатора України ДК 003 «Класифікатор професій» 

(шифр 8) 

 

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

Метою дослідження є розробка проекту нової редакції Положення про ведення 

Національного класифікатора України ДК 003 “Класифікатор професій”. 

Об’єктом дослідження є порядок введення нових професійних назв робіт до КП, 

внесення змін та доповнень до КП у зв’язку зі змінами відповідних законодавчих та 

нормативних актів України. 

Предметом дослідження є чинне Положення про ведення Національного 

класифікатора України ДК 003 “Класифікатор професій”. 
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Термін проведення дослідження: 1 січня – 31 грудня 2017 року. 

2. Наукова новизна та практична цінність роботи: розроблено проект нової 

редакції Положення про ведення Національного класифікатора України ДК 003 

“Класифікатор професій” з урахуванням новітніх законодавчих та організаційно-

технічних змін щодо розвитку кадрового потенціалу в Україні. 

Практична цінність роботи полягає у тому, що результати дослідження можуть 

бути використані у практичній діяльності органів виконавчої влади і місцевого 

самоврядування, всеукраїнських та галузевих об’єднаннях організацій роботодавців 

України, суб’єктів господарювання, інших заінтересованих підприємств, організацій та 

установ (незалежно від форм власності), які є користувачами та ініціюють зміни та 

доповнення до Національного класифікатора України ДК 003 “Класифікатор професій” 

Очікуваний соціально-економічний ефект. Впровадження результатів НДР дасть 

змогу поширити нові професійно-класифікаційні підходи, що містить Положення про 

ведення Національного класифікатора України ДК 003 “Класифікатор професій” у 

діяльності більш ніж 1,9 млн. суб’єктів економічної діяльності в Україні та дозволить 

більш активно реформувати сферу кадрового забезпечення у загальнонаціональному 

масштабі. 

3. Стислий виклад суті роботи 

В процесі виконання роботи було:здійснено аналіз діючого Положення про ведення 

Національного класифікатора України ДК 003 “Класифікатор професій” (ДСТУ 3739-98) 

відповідно до змін у законодавстві, що регулюють правила розроблення, побудови, 

викладання, оформлення, ведення національних класифікаторів; розроблено проект нової 

редакції Положення про ведення Національного класифікатора України ДК 003 

“Класифікатор професій. 

4. В процесі дослідження визначено: проблеми діючого Положення про ведення 

Національного класифікатора України ДК 003 “Класифікатор професій” та напрями його 

удосконалення. 

5. Запропоновано: проект нової редакції Положення про ведення Національного 

класифікатора України ДК 003 «Класифікатор професій». 

 

 

НДР «Аналіз відповідності національного законодавства та рівня обізнаності 

дітей України щодо норм Конвенції ООН про права дитини і розроблення 

пропозицій для його удосконалення» 

(шифр 9) 

 

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

Метою дослідження є проведення комплексного аналізу національного 

законодавства з питань захисту прав дитини, визначення його відповідності положенням 

Конвенції ООН про права дитини та розроблення пропозицій для його удосконалення, а 

також оцінка рівня обізнаності дітей щодо норм Конвенції. 

Об’єктом дослідження є стан реалізації прав дитини в Україні. 

Предметом дослідження є теоретичні та практичні аспекти оцінювання 

національного законодавства з питань захисту прав дитини, стану його відповідності 

положенням Конвенції ООН про права дитини та рівня обізнаності дітей України щодо 

норм даної Конвенції. 

Термін проведення дослідження: 1 січня – 31 грудня 2017 року. 

2. Наукова новизна та практична цінність роботи: запропоновано класифікацію 

прав дітей, згрупованих і систематизованих за 8-ма напрямами, які охоплюють усі права 

дітей, визначені Конвенцією ООН про права дитини; оцінено стан відповідності 

національного законодавства положенням Конвенції ООН про права дитини і 

факультативних протоколів до цієї Конвенції, що базується на порівняльному аналізі норм 
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вищезазначених міжнародних актів (за кожною статтею) з відповідними нормами діючих 

нормативно-правових актів у сфері захисту та забезпечення прав дітей; розроблено 

рекомендації на перспективу за результатами опрацювання заключних спостережень 

Комітету ООН з прав дитини щодо виконання Конвенції ООН про права дитини, які 

передбачають застосування комплексного підходу до оцінювання запроваджених 

державою заходів для реалізації норм даної Конвенції та оновлення даних попередніх 

досліджень за окремими напрямами захисту прав дітей; розроблено пропозиції щодо 

удосконалення національного законодавства з питань захисту прав дитини, які на відміну 

від існуючих, базуються на комплексному аналізі національного законодавства, стану 

його відповідності положенням Конвенції ООН про права дитини і Факультативних 

протоколів до неї, а також враховують аналіз Заключних спостережень та рекомендацій 

Комітету ООН з прав дитини щодо виконання державою норм цієї Конвенції. 

Практична цінність роботи полягає в тому, що результати дослідження можуть 

бути використані усіма суб’єктами, які займаються захистом прав дітей та відповідають за 

дотримання цих прав відповідно до вимог Конвенції ООН про права дитини. 

Очікуваний соціально-економічний ефект. Впровадження результатів НДР 

сприятиме удосконаленню та оптимізації національного законодавства України з питань 

захисту прав дитини, гармонізації його норм відповідно до міжнародних норм у сфері 

забезпечення прав дітей, а також підвищенню рівня обізнаності дітей України щодо 

Конвенції ООН про права дитини.  

3. Стислий виклад суті роботи 

В процесі виконання роботи було: проведено комплексний аналіз національного 

законодавства з питань захисту прав дитини та стан його відповідності положенням 

Конвенції ООН про права дитини і факультативних протоколів до цієї конвенції; 

здійснено порівняльний аналіз щодо стану відповідності національного законодавства 

положенням Конвенції ООН про права дитини, Факультативного протоколу до Конвенції 

про права дитини щодо участі дітей у збройних конфліктах, а також Факультативного 

протоколу до Конвенції про права дитини щодо торгівлі дітьми, дитячої проституції і 

дитячої порнографії; проаналізовано рекомендації Комітету ООН з прав дитини за 

результатами представлення доповідей про виконання державою Конвенції ООН про 

права дитини та рекомендації на перспективу щодо врахування зауважень комітету; 

оцінено рівень обізнаності дітей України щодо норм Конвенції ООН про права дитини за 

результатами проведеного анкетного опитування в рамках даного дослідження; 

розроблено пропозиції щодо удосконалення національного законодавства з питань 

захисту прав дитини. 

4. В процесі дослідження визначено, що: більшість прав дитини, визначених 

Конвенцією ООН з прав дитини (яка є основним міжнародним документом, що 

присвячений захисту та забезпеченню прав дитини від її народження до досягнення 

повноліття), закріплені у діючих нормативно-правових актах України, яких налічується 

близько півсотні; в основному законі, який охоплює широкий комплекс прав дитини – 

Законі України «Про охорону дитинства», не всі права, визначені Конвенцією ООН про 

права дитини, віднайшли реалізацію (зокрема, не охоплені: право дитини на захист і 

піклування, які необхідні для її благополуччя; на збереження індивідуальності; на свободу 

совісті та дотримання своєї релігії; на захист від свавільного втручання в особисте і 

сімейне життя; на користування найбільш досконалими послугами системи охорони 

здоров'я та засобами лікування хвороб і відновлення здоров'я; на справедливе судочинство 

тощо), хоча окремі їх аспекти виписані в інших спеціальних законах; за результатами 

аналізу національного законодавства, проведеного за 8 напрямами прав дітей, кожен з 

яких включає перелік відповідних прав, охоплених положенням Конвенції ООН про права 

дитини, не виявлено суперечностей за такими: право дитини на знання своїх прав; право 

дитини формулювати та виражати власні погляди з усіх питань; право бути заслуханою в 

суді та адміністративних органах (врахування думки дитини); право дитини на свободу 
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думки, совісті і релігії; право дитини бути членом асоціацій/зборів (у т. ч. гуртка чи 

клубу) та створювати їх; найбільш широко у національному законодавстві представлено 

право дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, яке в цілому приведено 

до міжнародних норм та Конвенції ООН про права дитини. На законодавчому рівні 

розроблено значну кількість законодавчих та нормативно-правових актів, спрямованих на 

утримання і виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а 

також їх соціальний захист і державне забезпечення; національне законодавство потребує 

вдосконалення у частині захисту інтересів дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського 

піклування, щодо охорони здоров'я; гострою проблемою залишається недостатнє 

інформування суспільства, батьків, вихователів, працівників соціальних служб, самих 

дітей про вже прийняті і діючі нормативні акти в сфері захисту прав дітей-сиріт і дітей, 

позбавлених батьківського піклування; проведене соціологічне опитування дітей 

шкільного віку показало, що близько 70% дітей знайомі з Конвенцією ООН про права 

дитини, одночасно майже половина з цієї сукупності вказали на низький рівень 

обізнаності щодо її змісту; результати оцінювання стану дотримання прав дитини 

показали, що діти більш за все відчувають неповагу або зазнавали порушення щодо своїх 

особистих прав, а також права на недопущення фізичного насильства та права жити разом 

з батьками; оцінка рівня обізнаності щодо джерел інформації про Конвенцію ООН про 

права дитини показала, що найбільшу роль у формуванні обізнаності дітей щодо своїх 

прав, а також знань щодо основних способів захисту у випадку їх порушення виконують 

вчителі та батьки; необхідним є доповнення обов’язкової шкільної програми для дітей 

усіх вікових категорій відповідними уроками на тему Конвенції ООН про права дитини, а 

також держава має виконувати інформаційно-просвітницьку функцію для виховання у 

дорослих громадян високого рівня поваги до своїх дітей як до особистостей, а також 

суб’єктів та носіїв права; доцільним є продовження досліджень у сфері захисту та 

забезпечення прав дітей із залученням усіх відповідальних відомств та установ за 

окремими напрямами, зокрема потребує опрацювання визначення на законодавчому рівні 

мінімальних стандартів безпеки та благополуччя дитини (у тому числі визначення 

термінології) та цільових індикаторів національної політики у сфері прав дитини. 

5. Запропоновано 

Науково-аналітичні матеріали за 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 (діти шкільного віку, діти, що проживають в містах та сільській місцевості). 

Пропозиції щодо удосконалення національного законодавства України з питань 

захисту прав дитини, які більшою мірою спрямовані на захист соціальних та економічних 

прав дитини. 

 

НДР «Комплексні актуарні дослідження довгострокової платоспроможності 

обов’язкової професійної пенсійної системи» 

(шифр 10) 

 

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

Метою дослідження є надання пропозицій щодо можливих шляхів забезпечення 

фінансової збалансованості обов’язкової професійної пенсійної системи (далі – ППС) для 

особливих категорій професій, виходячи з результатів комплексних актуарних досліджень 

довгострокової платоспроможності зазначеної системи. 

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. 
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Предметом дослідження є рівень платоспроможності обов’язкової професійної 

пенсійної системи на довгострокову перспективу  

Термін проведення дослідження: 1 січня – 31 грудня 2017 року. 

2. Наукова новизна та практична цінність роботи: розроблено обґрунтовану 

систему актуарних припущень, напрацьовано методологічні підходи та здійснено 

комплексні актуарні дослідження сукупності взаємозв’язків між основними 

показниковими параметрами ППС за варіантами встановлення номінальної ставки 

інвестиційної дохідності; розроблено пропозиції, які сприятимуть встановленню 

соціально та економічно обґрунтованих параметрів ППС та забезпеченню фінансової 

збалансованості зазначеної системи на довгострокову перспективу. 

Практична цінність роботи полягає в тому, що результати дослідження та надані 

пропозиції можуть бути використані у процесі подальшого удосконалення 

перспективного законодавства щодо запровадження ППС в Україні, зокрема, у процесі 

доопрацювання та удосконалення проекту Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо накопичувальної професійної пенсійної програми», 

подання якого на розгляд ВРУ передбачено у першому кварталі 2018 року (на виконання 

прикінцевих положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо підвищення пенсій» № 2148-VIII). 

Очікуваний соціально-економічний ефект. Впровадження результатів НДР 

сприятиме підвищенню ефективності забезпечення фінансової збалансованості 

обов’язкової професійної пенсійної системи для особливих категорій професій. 

3. Стислий виклад суті роботи 

В процесі виконання роботи було: проведено дослідження сучасного стану системи 

дострокових пенсійних виплат окремим категоріям застрахованих осіб, які зайняті на 

роботах із особливими умовами праці, а також системи спеціальних пенсійних виплат 

держслужбовцям та прирівняним до них особам; напрацьовано методологічні підходи, які 

покладено в основу агрегованих актуарних моделей, та здійснено комплексні актуарні 

дослідження довгострокової збалансованості та платоспроможності ППС (надано 

актуалізовану актуарну оцінку розмірів обов’язкових професійних пенсійних внесків, 

актуарну оцінку інвестиційного ресурсу, очікуваного рівня соціального захисту 

потенційних учасників тощо); надано додаткову актуарну оцінку впливу заміни існуючої 

системи відшкодування дострокових пенсійних виплат за віком на пільгових умовах 

застрахованим особам, які зайняті на роботах із особливими умовами праці, сплатою 

підвищеної ставки ЄСВ (за різних актуарних припущень); виходячи з результатів 

комплексних актуарних досліджень, напрацьовано рекомендації із забезпечення 

фінансової збалансованості ППС на довгострокову перспективу; аналіз досвіду країн ЄС 

щодо використання професійних програм пенсійного страхування для підвищення 

фінансової стійкості та соціальної ефективності  системи пенсійного забезпечення 

населення. 

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; актуалізовані розміри обов’язкових професійних пенсійних внесків на 

користь потенційних учасників ППС, які зайняті на роботах із особливими умовами праці, 

за професійною ознакою відповідно до розподілу за категоріями накопичувальних 

професійних пенсійних програм (вибірково); очікувані обсяги щорічних страхових 

надходжень на користь учасників ППС, які зайняті на роботах із особливими умовами 

праці, а також на користь держслужбовців та наукових (науково-педагогічних) 

працівників; інвестиційний потенціал та інвестиційний ресурс зазначеної системи; 

очікуваний рівень соціального захисту потенційних учасників ППС, які зайняті на роботах 

із особливими умовами праці, за умови наявності мінімально можливої тривалості 
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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, відповідно до розподілу за подовженою тривалістю 

професійного стажу; 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 держслужбовців та наукових 

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

стажу; інвестиційний ресурс, сформований за рахунок обов’язкових професійних 

пенсійних внесків на користь потенційних учасників ППС, які зайняті на роботах із 

особливими умовами праці, а також держслужбовців та наукових (науково-педагогічних) 

працівників, у відповідності до альтернативного варіанту встановлення номінальної 

ставки інвестиційної дохідності; очікувані розміри професійних пенсійних виплат на 

користь потенційних учасників ППС, які зайняті на роботах із особливими умовами праці 

за Списком №1 та Списком №2, відповідно до розподілу за тривалістю професійного 

стажу згідно альтернативного варіанту встановлення номінальної ставки інвестиційної 

дохідності; основні кількісні показники очікуваних фінансових змін за умови заміни 

існуючої системи відшкодування дострокових пенсійних виплат за віком на пільгових 

умовах застрахованим особам, які зайняті на роботах із особливими умовами праці, 

сплатою з боку роботодавців підвищеної ставки ЄСВ (за варіантами визначення 

чисельності потенційних учасників ППС відповідних професійних категорій та 

очікуваного обсягу цільових надходжень з боку роботодавців). 

5. Запропоновано: 

Методологічні підходи до здійснення комплексних актуарних досліджень 

довгострокової платоспроможності ППС, зокрема, до визначення соціально та економічно 

обґрунтованих в умовах Рекомендації щодо можливих шляхів забезпечення 

результативності зміни джерел фінансування існуючої системи дострокових пенсійних 

виплат за віком на пільгових умовах та за вислугу років, а також системи спеціальних 

пенсійних виплат держслужбовцям та прирівняним до них особам, зокрема, шляхом 

запровадження ППС).сучасності параметрів та інвестиційного ресурсу зазначеної системи.  

 

НДР «Дослідження можливих шляхів удосконалення солідарної пенсійної 

системи з урахуванням вимог Європейської соціальної хартії та конвенцій МОП в 

умовах зменшення надходжень до Пенсійного фонду України» 

(шифр 11) 

 

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

Метою дослідження є визначення прогнозних обсягів 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. 

Об’єктом дослідження є система загальнообов’язкового державного пенсійного 

страхування в Україні, Європейська соціальна хартія  та конвенції МОП. 

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 2017 року. 

2. Наукова новизна та практична цінність роботи: на основі нових методичних 

підходів, які ґрунтуються на Законі України „Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо підвищення пенсій”, від 03.10.2017 року № 2148-VIII, Законі України 
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«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, урахуванні вимог 

Європейської соціальної хартії та конвенцій МОП щодо рівня соціального захисту 

пенсіонерів: 

- здійснено актуалізовану оцінку рівня пенсійного забезпечення громадян та 

фінансового стану бюджету Пенсійного фонду України; 

- напрацьовано оновлені алгоритми та внесено зміни до актуарної моделі пенсійної 

системи, обумовлені змінами у пенсійному законодавстві та з урахуванням вимог 

Європейської соціальної хартії та конвенцій МОП щодо рівня соціального захисту 

пенсіонерів;  

- здійснено прогнозні розрахунки розмірів пенсійних виплат і фінансового стану 

страхової пенсійної системи на середньо- та довгострокову перспективу за норм чинного 

пенсійного законодавства та можливих змін у цій сфері; 

- визначено прогнозні обсяги 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. 

Практична цінність роботи полягає в тому, що виконані актуарні розрахунки на 

середньо- та довгострокову перспективу дають можливість Міністерству соціальної 

політики України оцінити вплив можливих законодавчих змін, обумовлених необхідністю 

виконання вимог Європейської соціальної хартії та конвенцій МОП на рівень соціального 

захисту пенсіонерів, та визначити обсяги 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 

Очікуваний соціально-економічний ефект. Впровадження результатів НДР 

дозволить підвищити рівень соціального захисту пенсіонерів з урахуванням вимог 

Європейської соціальної хартії та конвенцій МОП в умовах зменшення надходжень до 

Пенсійного фонду України. 

3. Стислий виклад суті роботи 

В процесі виконання роботи було: здійснено моніторинг законодавства з пенсійного 

забезпечення України на відповідність його вимогам Європейської соціальної хартії та 

конвенцій МОП; досліджено законодавство з пенсійного забезпечення окремих країн 

Європейського Союзу (Нідерландів, Естонії, Болгарії, Франції) на відповідність його 

вимогам Європейської соціальної хартії та конвенцій МОП; досліджено досвід звітування 

окремих країн Європейського Союзу щодо відповідності їх законодавства вимогам 

Європейської соціальної хартії та конвенцій МОП; напрацьовано пропозиції  до 

підготовки звіту України на відповідність пенсійного законодавства вимогам 

Європейської соціальної хартії та конвенцій МОП; здійснено актуалізовану оцінку рівня 

пенсійного забезпечення громадян та фінансового стану бюджету Пенсійного фонду 

України; напрацьовано методологічні підходи щодо можливих шляхів удосконалення 

солідарної пенсійної системи з урахуванням вимог Європейської соціальної хартії та 

конвенцій МОП в умовах зменшення надходжень до Пенсійного фонду; досліджено 

рівень соціального захисту пенсіонерів та фінансовий стан бюджету Пенсійного фонду 

України на середньо- та довгострокову перспективу за умов удосконалення формули 

нарахування і індексації пенсій з урахуванням вимог Європейської соціальної хартії та 

конвенцій МОП; визначено потребу в необхідних коштах державного бюджету для 

забезпечення рівня соціального захисту пенсіонерів з урахуванням вимог Європейської 

соціальної хартії та конвенцій МОП в умовах зменшення надходжень до Пенсійного 

фонду; сформульовано висновки та напрацьовано пропозиції щодо подальших змін у 

сфері пенсійного законодавства. 
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4. В процесі дослідження за варіантами розрахунків визначено: розміри 

пенсійних виплат з солідарної системи на середньо- та довгострокову перспективу за 

чинних законодавчих норм; розміри довічних пенсій з накопичувальної системи за умови 

запровадження сплати внесків до накопичувальної системи, починаючи з 1 січня 2019 

року; розміри пенсійних виплат з солідарної системи з врахуванням можливих 

законодавчих змін, обумовлених вимогами Європейської соціальної хартії та конвенцій 

МОП щодо рівня соціального захисту пенсіонерів; обсяги страхових надходжень до 

солідарної пенсійної системи в умовах фіскальних  змін та змін у сфері оплати праці 

обсяги видатків пенсійної системи впродовж середньо-та довгострокового періоду за 

варіантами розрахунків; прогнозні обсяги видатків державного (зведеного) бюджету 

України для забезпечення відповідного Європейській соціальній хартії та конвенцій МОП 

рівня соціального захисту пенсіонерів в умовах зменшення надходжень до Пенсійного 

фонду України. 

5. Запропоновано: методологічні підходи щодо можливих шляхів удосконалення 

солідарної пенсійної системи з урахуванням вимог Європейської соціальної хартії та 

конвенцій МОП в умовах зменшення надходжень до Пенсійного фонду; методологічні 

підходи щодо розрахунку страхових надходжень до Пенсійного фонду за умови 

перспективних фіскальних змін і змін у сфері оплати праці та розрахунку чисельності 

пенсіонерів в умовах залежності пенсійного віку від набутого страхового стажу; 

алгоритми розрахунку та перерахунку пенсій з урахуванням вимог Європейської 

соціальної хартії та конвенцій МОП в умовах зменшення надходжень до Пенсійного 

фонду. 

 

НДР «Наукове обґрунтування обсягів фінансування соціальної допомоги на 

2018 рік в умовах вдосконалення 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 ІІ груп внаслідок психічного розладу» 

(шифр 12) 

 

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

Метою дослідження є наукове обґрунтування обсягів витрат, що будуть 

затверджені у Державному бюджеті України на 2018 рік на надання населенню житлових 

субсидій, державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, державної допомоги 

сім'ям з дітьми, тимчасової допомоги дітям, державної соціальної допомоги особам з 

інвалідністю з дитинства і дітям з інвалідністю, допомоги по догляду за особами з 

інвалідністю 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 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 

чи ІІ групи внаслідок психічного розладу. 

Предметом дослідження є механізм надання зазначених видів державної допомоги. 

Термін проведення дослідження: 1 січня – 31 грудня 2017 року. 

2. Наукова новизна та практична цінність роботи: актуалізовано відносно 

чинного законодавства прогнозні моделі розрахунку потреби у коштах на 2018 рік на 

надання тих видів допомоги, які є об'єктом дослідження; вдосконалено програмні засоби 

обробки даних про житлові субсидії на базі переглянутого переліку пілотних районів з 
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програмним комплексом «Житлові субсидії»; оновлено інформаційно-аналітичну базу для 

здійснення прогнозних розрахунків потреби в коштах на 2018 рік на надання субсидій на 

ЖКП та субсидій на СГТП відповідно до щомісячної статистичної інформації про надання 

населенню субсидій та даних поточного моніторингу баз даних пілотних районів; 

допомоги малозабезпеченим сім’ям, допомоги сім'ям з дітьми, допомоги інвалідам з 

дитинства та дітям-інвалідам, тимчасової допомоги дітям та допомоги по догляду за 

особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу відповідно до 

статистичної та відомчої оперативної звітності про стан надання державної допомоги; 

матеріалів вибіркових обстежень умов життя домогосподарств України тощо; розраховано 

потребу у бюджетних коштах на надання житлових субсидій з врахуванням зміни 

законодавства щодо порядку їх надання та за переглянутими нормами та нормативами 

споживання послуг; розраховано обсяг видатків на надання допомоги малозабезпеченим 

сім'ям у чотирьох варіантах відповідно до запропонованих нових умов її призначення; 

розраховано потребу в коштах на надання допомоги при народженні дитини за 

проектними нормами щодо порядку їх призначення та з урахуванням підвищених розмірів 

допомоги залежно від черговості народження дитини та прожиткового мінімуму віком до 

6 років. 

Практична цінність роботи полягає в тому, що в процесі дослідження підготовлено 

щомісячні інформації про основні показники Програми житлових субсидій; розроблено та 

випущено статистичні бюлетені, здійснено науково-обґрунтовані прогнозні розрахунки до 

проекту Державного бюджету України на 2018 рік щодо потреби в коштах на надання 

державної соціальної допомоги. За результатами дослідження рекомендується врахувати у 

пропозиціях до проекту Державного бюджету України на 2018 рік прогнозну потребу у 

бюджетних коштах на надання  домогосподарствам субсидій на ЖКП у сумі 55118,9 млн. 

грн., субсидій на придбання СГТП - 1326 млн. грн., допомоги з малозабезпеченості - 

14163,2 млн. грн., допомоги сім’ям з дітьми – 29731,7 млн. грн., державної соціальної 

допомоги особам з інвалідністю з дитинства і дітям з інвалідністю - 9507,7 млн. грн., 

допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу 

- 1507,9 млн. грн... 

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; проаналізовано тенденції і 

характер змін, що відбуваються у соціально-демографічному складі учасників Програми, 

стані та структурі їх доходів; оцінено ефективність Програми виходячи з диференціації 

домогосподарств за рівнем доходів в розрізі різних категорій домогосподарств 

отримувачів; викладено 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 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 
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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 2018 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 2018 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); впровадити для домогосподарств з 

непрацюючими працездатними особами порядок надання субсидій, який стимулюватиме 

їх до самостійного покращення матеріального стану. Для цього таким домогосподарствам 

пов’язувати  право на отримання житлових субсидій з  їх участю в оплачуваних 

громадських роботах, реалізації бізнесових «мікропроектів», а також з 

працевлаштуванням на вакантні посади та робочі місця, які є в базах про вакансії 

Державної служби зайнятості та інше; розпочати поступове обмеження розміру субсидій 

домогосподарствам за рахунок встановлення обов’язкової для сплати частки фактичної 

вартості ЖКП. Це сприятиме підвищенню ефективності системи житлових субсидій у 

довгостроковому періоді, зміцнить соціальну довіру та справедливість у сфері надання 

житлових субсидій, а також стимулюватиме домогосподарства до енергоефективного 

споживання послуг та вмотивує їх підвищувати (не приховувати) свій матеріальний стан. 

 

 

НДР «Розроблення проекту методичних рекомендацій щодо підвищення якості 

обслуговування підопічних, які проживають в інтернатних установах системи 

соціального захисту населення, та усунення недоліків в організації обслуговування» 

(шифр 13) 

 

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

Метою дослідження є розроблення проекту методичних рекомендацій щодо 

підвищення якості обслуговування підопічних, які проживають в інтернатних установах 

системи соціального захисту населення, та надання пропозицій щодо усунення недоліків в 

обслуговуванні. 

Об’єктом дослідження є соціальне обслуговування в інтернатних установах 

системи соціального захисту населення. 

Предметом дослідження є якість соціального обслуговування підопічних, які 

проживають в інтернатних установах системи соціального захисту населення. 

Термін проведення дослідження: 1 січня – 31 грудня 2017 року. 

2. Наукова новизна та практична цінність роботи: вперше розроблено систему 

критеріїв якості та їх структурних показників для оцінки соціального обслуговування в 

інтернатних установах, що ґрунтується на восьми блоках (загалом 65 показників), які 

охоплюють основні аспекти процесу обслуговування, та здійснено її апробацію в рамках 

соціологічного дослідження; вперше в руслі якісної дослідницької стратегії застосовано 

трикомпонентний підхід до оцінювання якості соціального обслуговування в інтернатних 

установах, що передбачає оцінку загального рівня задоволеності/забезпечення якості 



 22 

обслуговування; оцінку окремих показників забезпечення якості з присвоєнням їм 

статусів за отриманими відсотковими еквівалентами; оцінку за спеціально розробленою 

системою критеріїв якості та їх структурних показників за баловою шкалою (присвоєння 

категорії якості); вперше запропоновано модель соціологічного дослідження якості 

обслуговування в інтернатних установах, яка включає опитування підопічних інтернатних 

установ та опитування співробітників інтернатних установ, що забезпечує всебічність 

оцінки досліджуваного соціального явища й аналітичні можливості дослідження причин 

його змін: за результатами проведеного дослідження виявлено основні соціально-

демографічні характеристики підопічних та співробітників, визначено особливості 

проживання та роботи в інтернатній установі, виявлено думку підопічних та 

співробітників щодо проблем забезпечення якості обслуговування в установі, здійснено 

оцінку якості обслуговування в інтернатних установа на основі розробленого 

трикомпонентного підходу до оцінювання. За результатами оцінювання визначено, які 

саме компоненти (складові процесу обслуговування) є задовільними або проблемними. 

Проведене порівняння оцінок підопічних та співробітників показало, що співробітники 

нижче оцінюють якість обслуговування в інтернатній установі; вперше у вітчизняній 

соціологічній практиці проведено порівняльний аналіз окремих аспектів якості 

обслуговування в інтернатних установах (за результатами опитування 2011 року та 

опитування 2017 року) та виявлено, що оцінки 2017 року мають тенденцію до зниження; 

удосконалено теоретико-методичні основи оцінювання якості обслуговування в 

інтернатних установах: виокремлено основні ключові моменти оцінки, тобто що саме 

можна оцінити за допомогою того чи іншого підходу, розроблено поетапну схему 

оцінювання якості. Показано, що наразі у вітчизняній практиці панує тенденція 

переважання кількісних показників та використання математично-статистичних методів 

оцінювання, що пов’язано з порівняною простотою їх застосування (цільове використання 

коштів, економічність послуг, доцільність витрат тощо), однак обґрунтовано доцільність 

при оцінці якості обслуговування в інтернатних установах орієнтуватися на якісні 

показники, адже основним критерієм якості обслуговування підопічних інтернатних 

установ є міра їх задоволеності; одержала подальший розвиток систематизація правил та 

методів забезпечення якості обслуговування в інтернатних установах системи соціального 

захисту населення за основними напрямами діяльності, ґрунтуючись на аналізі чинників, 

що детермінують даний процес. Запропоновано системний підхід до підвищення якості 

обслуговування через впровадження в інтернатних установах діяльності щодо 

забезпечення якості обслуговування, яка охоплює сукупність її організаційної структури, 

правил, методів забезпечення якості обслуговування, процесів надання послуг, ресурсів. 

Опрацьовано рекомендації щодо проведення оцінки якості обслуговування – визначено 

складові, що підлягають оцінюванню, етапи та форми оцінки, орієнтовна документація 

для проведення оцінювання. 

Практична цінність роботи полягає в тому, що результати дослідження мають 

стати теоретичним та практичним підґрунтям в формуванні системи якості соціального 

обслуговування, в оновленні принципів функціонування інтернатних установ, що є 

необхідним інноваційним базисом розвитку даної галузі соціального захисту населення 

України. Результати даної роботи застосовуватимуться при розробці заходів з 

реформування інтернатних установ, в інтернатних установах системи соціального захисту 

населення для проведення моніторингу якості соціальних послуг, що дозволить 

забезпечити солідарність всіх співробітників інтернатної установи в розумінні вимог щодо 

якості обслуговування та здійснювати ефективний контроль за технічними, 

організаційними та іншими чинниками, що впливають на якість обслуговування в 

інтернатній установі. 

Очікуваний соціально-економічний ефект. Впровадження результатів НДР 

дозволить систематично відстежувати показники якості обслуговування підопічних 

інтернатних установ та отримувати інформацію в динаміці щодо рівня задоволення 
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основних потреб підопічних інтернатних установ; підвищити показник рівня відповідності 

наданих послуг потребам підопічного; підвищити показник рівня задоволеності 

підопічних якістю обслуговування в інтернатній установі; підвищити показник рівня 

професійної компетентності співробітників інтернатних установ в забезпеченні якості 

обслуговування 

3. Стислий виклад суті роботи 

В процесі виконання роботи було: опрацьовано теоретико-методичні підходи щодо 

якості обслуговування в інтернатних установах. Виокремлено основні ключові моменти 

оцінки, визначено що саме можна оцінити за допомогою того чи іншого підходу, 

розроблено поетапну схему оцінювання якості обслуговування в інтернатній установі; 

розроблено інструментарій емпіричного дослідження (анкету для опитування підопічних 

та анкету для опитування співробітників інтернатних установ). За результатами 

проведеного соціологічного дослідження виявлено ставлення підопічних до якості 

обслуговування в інтернатних установах та оцінки і позиції співробітників інтернатних 

установ щодо якості обслуговування в закладі; розроблено та апробовано 

трикомпонентний підхід до оцінювання якості соціального обслуговування в інтернатних 

установах, що передбачає оцінку загального рівня задоволеності/забезпечення якості 

обслуговування; оцінку окремих показників забезпечення якості з присвоєнням їм 

статусів за отриманими відсотковими еквівалентами; оцінку за спеціально розробленою 

системою критеріїв якості та їх структурних показників за баловою шкалою (присвоєння 

категорії якості); розроблено проект методичних рекомендацій щодо покращення 

обслуговування та усунення недоліків в організації обслуговування підопічних, 

запропоновано системний підхід та низку заходів до підвищення якості обслуговування, 

опрацьовано рекомендації щодо проведення оцінки якості обслуговування. 

4. В процесі дослідження визначено: методологічні підходи до оцінювання якості 

обслуговування не мають систематизованого характеру, розрізнені та не узгоджені, 

побудовані, переважно, виходячи з практичних потреб конкретної країни чи регіону, тому 

потребують адаптації та доопрацювання в залежності від інформаційних та прикладних 

потреб окремих досліджень, тому в процесі опрацювання теоретико-методологічної бази 

даного дослідження уточнено категоріальний апарат та запропоновано визначення таких 

понять - якість обслуговування, параметри якості, система якості, управління якістю, 

показник якості, рівень якості;  актуалізовано дослідження якості обслуговування 

соціологічними методами з огляду на обраний процесний підхід до оцінювання, 

підґрунтям якого є орієнтація саме на якість. Адже основним критерієм якості 

обслуговування підопічних інтернатних установ є міра їх задоволеності, що визначається 

за допомогою соціологічних методів дослідження. При тому, що цей критерій містить 

певний ризик суб’єктивізму, лише самі підопічні найкраще оцінять якість обслуговування. 

Отже, для достовірності досліджень і для підвищення якості обслуговування в 

інтернатних установах необхідно та достатньо враховувати декілька точок зору на 

ситуацію, зокрема, підопічних та співробітників інтернатних установ; в рамках 

дослідження проведено опитування підопічних та співробітників інтернатних установ 

методом анкетування. В ході опитування було реалізовано два основні завдання – по-

перше, описано основні соціально-демографічні характеристики підопічних та 

співробітників, охарактеризовано особливості проживання та роботи в інтернатній 

установі, виявлено думку підопічних та співробітників щодо проблем забезпечення якості 

обслуговування в установі. По-друге, здійснено оцінку якості обслуговування в 

інтернатних установах на основі розробленого трикомпонентного підходу до оцінювання; 

обґрунтовано, що ситуативні, поодинокі дії не спроможні корінним чином змінити 

ситуацію якістю обслуговування. Необхідно впроваджувати системну діяльність із 

забезпечення якості, яка визначає спрямованість діяльності установи, вказує на бажані 

результати й допомагає застосовувати наявні ресурси. Саме діяльність інтернатної 

установи щодо забезпечення якості обслуговування закладає основу для прийняття й 
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перегляду завдань у цій сфері, охоплює всю систему якості установи  сукупність її 

організаційної структури, правил, методів забезпечення якості обслуговування, процесів 

надання послуг, ресурсів. Лише такий системний підхід сприятиме формуванню умов 

якісної роботи та оцінки самого процесу обслуговування та його результатів. 

5. Запропоновано: трикомпонентний підхід до оцінювання якості обслуговування в 

інтернатних установах системи соціального захисту населення: оцінка загального рівня 

задоволеності/забезпечення якості обслуговування; оцінка окремих показників 

забезпечення якості з присвоєнням їм статусів за отриманими відсотковими 

еквівалентами; оцінка спеціально розробленої системи критеріїв якості та їх структурних 

показників за баловою шкалою (присвоєння категорії якості); Проект методичних 

рекомендацій щодо покращення обслуговування в інтернатних установах системи 

соціального захисту населення та усунення недоліків в організації обслуговування 

підопічних. 

 

НДР «Розроблення нових норм часу та чисельності працівників і підопічних 

інтернатних установ системи соціального захисту населення» 

(шифр 14) 

 

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

Метою дослідження є розроблення науково-обґрунтованих норм часу та 

чисельності працівників інтернатних установ системи соціального захисту населення, що 

сприятиме підвищенню продуктивності праці, встановленню обґрунтованої чисельності 

працівників, визначенню трудомісткості надання послуг і виконання інших робіт.  

Об’єктом дослідження є штатні нормативи для стаціонарних установ системи 

соціального захисту населення. 

Предметом дослідження є час і змістовність виконання робіт (надання послуг) 

працівниками стаціонарних установ системи соціального захисту населення. 

Термін проведення дослідження: 1 січня – 31 грудня 2017 року. 

2. Наукова новизна та практична цінність роботи: 

Вперше розроблено нові норми часу, які лягли в основу формування нормативів 

штатної чисельності працівників. Оновлено: організацію, умови та режими праці 

відповідно до чинного законодавства; перелік професійних назв робіт згідно з вимогами 

Національного класифікатора України ДК 003:2010 «Класифікатор професій»; види робіт, 

що виконуються працівниками стаціонарних установ; збірник «Норми часу та чисельності 

працівників і підопічних стаціонарних установ системи соціального захисту населення» 

Практична цінність роботи полягає в тому, що розроблення та затвердження в 

установленому порядку нового збірника "Норми часу та чисельності працівників і 

підопічних стаціонарних установ системи соціального захисту населення" сприятиме 

поліпшенню організації праці та ефективному управлінню персоналом, підвищенню 

продуктивності суспільно-необхідної праці, підвищенню ефективності діяльності 

стаціонарних установ системи соціального захисту, покращенню якості надання 

соціальних, реабілітаційних послуг цими установами. Новий збірник "Норми часу та 

чисельності працівників і підопічних стаціонарних установ системи соціального захисту 

населення" буде використовуватися працівниками стаціонарних установ системи 

соціального захисту населення, а також іншими зацікавленими підприємствами, 

організаціями та установами 

Очікуваний соціально-економічний ефект. Впровадження результатів НДР 

дозволить визначити оптимальну чисельність працівників будинків-інтернатів для 

громадян похилого віку та осіб з інвалідністю, стаціонарних відділень територіальних 

центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг) за функціями та 

виконуваними видами робіт і обґрунтувати необхідну кількість штатних працівників під 

час складання відповідних розписів цих установ. 
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Також, новий збірник "Норми часу та чисельності працівників і підопічних 

стаціонарних установ системи соціального захисту населення" допоможе підвищити 

продуктивність праці та тримати її на задовільному рівні завдяки: більш ефективній 

організації робочих місць відповідно до вимог, що склалися на сьогодні в стаціонарних 

установах; дотриманню прав людини, поваги до гідності, індивідуального підходу та 

інших принципів надання соціальних послуг громадянам похилого віку, особам з 

інвалідністю, особам з розумовими та психічними порушеннями; додержанню режиму 

праці та відпочинку, санітарно-гігієнічних норм і правил, правил охорони праці та 

протипожежної безпеки; комплексному оснащенню робочого місця необхідними засобами 

праці; мінімуму витрат часу в разі обміну між співробітниками необхідною інформацією; 

можливості установлювати додаткове устаткування для полегшення праці. 

3. Стислий виклад суті роботи 

В процесі виконання роботи було: опрацьовано теоретико-методологічні основи 

щодо нормування праці в стаціонарних установах системи соціального захисту населення, 

розкрито форми та методи нормування праці, а також подано опис системи надання 

послуг і супутніх видів робіт, що виконуються стаціонарними установами; розглянуто 

зарубіжний досвід нормування праці та його законодавче забезпечення в країнах ЄС, а 

також проаналізовано вітчизняне законодавство щодо впровадження нових норм 

чисельності в систему соціального захисту населення. Зазначимо, що більшість 

зазначених авторів поділяють думку, що під нормуванням праці слід розуміти 

безперервний процес проектування та практичного здійснення системи засобів, що 

підвищують загальну результативність праці; висвітлено вітчизняний досвід із 

законодавчого забезпечення процесу впровадження норм і нормативів праці в системі 

соціального захисту населення; розроблено проект нового збірника «Норми часу та 

чисельності працівників і підопічних стаціонарних установ системи соціального захисту 

населення»; проаналізовано певні пропозиції та зауваження з боку зацікавлених суб’єктів 

господарювання, які використовуватимуть новий Збірник, після проведеної апробації 

нових норм праці. 

4. В процесі дослідження визначено: єдиний підхід до нормування праці 

працівників стаціонарних установ сфери управління Міністерства соціальної політики 

України є вкрай актуальним завданням у подальшому, оскільки як засвідчили результати 

проведеного нами дослідження методи вивчення видів робіт, назв професій, 

кваліфікаційних вимог до працівників, а також певні роботи підопічних мають бути 

уніфікованими та науково-обґрунтованими для мінімізації похибок під час розрахунків 

усереднених норм робочого часу; на прикладах управління нормуванням праці в таких 

країнах як США, Великобританія, Німеччина, Швеція, Японія, Італія, Фінляндія та 

Республіка Білорусь, визначено, що базовим методом нормування праці в світі є метод 

встановлення норм трудових витрат, заснований на використанні нормативів часу на 

елементарні трудові рухи, так звані, мікроелементи, і застосування позитивного досвіду 

розвинутих країн у сфері управління нормуванням праці, адаптованого до сучасних вимог, 

сприятиме скорішому подоланню негативних явищ, виявленню невикористаних резервів, 

вирішенню завдань удосконалення механізму; аналіз законодавчої бази наштовхує на те, 

що Україна має розширити свою точку зору з питань нормування праці, тобто приділяти 

більше уваги на рівні головних контролюючих органів країни, створити розширену 

нормативно-законодавчу базу, співпрацювати з міжнародними організаціями та виходити 

на новий, сучасний рівень з нормування праці; апробація результатів проведеної науково-

дослідної роботи засвідчила про те, що розроблені нові норми праці працівників і 

підопічних стаціонарних установ системи соціального захисту населення, що знаходяться 

у сфері управління Міністерства соціальної політики України можуть бути використані 

Замовником за призначенням 

5. Запропоновано: проект нового збірника «Норми часу та чисельності працівників і 

підопічних стаціонарних установ системи соціального захисту населення». 



 26 

 

 

 

НДР “Наукове обґрунтування та експертиза проектів нормативно-правових 

актів з питань розвитку соціальної сфери України” 

(шифр 15) 

 

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

Метою дослідження є наукове обґрунтування та експертиза проектів 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 2017 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 з певних напрямків  

Очікуваний соціально-економічний ефект. Впровадження результатів НДР 

дозволить удосконалити соціальну сферу що безпосередньо впливає на покращення рівня 

життя населення України. 

3. Стислий виклад суті роботи 

Досліджено: фінансову ситуацію у солідарній системі з урахуванням останніх змін у 

законодавстві, що набуває чинності з 1 січня 2017 року, зокрема, прийнятого 6 грудня 

2016 року Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» із 

застосуванням підвищення пенсій відповідно до частини 2 статті 42 базового Закону лише 

за наявності профіциту у солідарній системі (базовий сценарій); заходи з реформування 

пенсійної системи у разі їх запровадження з 01 січня 2018 року; подальше реформування 

системи пенсійного забезпечення; проблеми пенсійної реформи відповідно до 

(застереження) старшого експерта Світового Банку (О. Случинського); вплив положень 

проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення 

пенсій» (реєстр. №6614 від 22.06.2017) на баланс бюджету Пенсійного фонду України. 

Здійснено: фінансово-економічні розрахунки за різними варіантами реформування 

системи пенсійного забезпечення; фінансово-економічні розрахунки стосовно реалізації 

заходів з реформування пенсійної системи у разі їх запровадження з 01 січня 2018 року; 

фінансово-економічні розрахунки стосовно подальшого реформування системи 

пенсійного забезпечення; фінансово-економічні розрахунки стосовно впливу положень 

проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення 

пенсій» (реєстр. №6614 від 22.06.2017) на баланс бюджету Пенсійного фонду України; 

прогнозні розрахунки потреби в бюджетних коштах на виплату допомоги у 2017 році по 

законопроектам зареєстрованим у Верховної Раді Україні»: «Про внесення змін до деяких 

законів України щодо забезпечення належного рівня соціального захисту родин з дітьми 

та встановлення справедливих соціальних гарантій дітям» (реєстраційний номер 6063 від 

09.02.2017); «Про внесення змін до Закону України «Про державну допомогу сім'ям з 

дітьми"  щодо розміру допомоги при народженні  дитини та порядку її виплати  з метою 

підвищення народжуваності в Україні» (реєстраційний номер 5709 від 24.01.2017);  «Про 

внесення змін до Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» щодо розміру 
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допомоги при народженні дитини та порядку її виплати з метою підвищення 

народжуваності в Україні» (реєстраційний номер 5709-1 від 09.02.2017). 

Здійснено: прогнозні розрахунки потреби в бюджетних коштах на виплату допомоги 

у 2017 році по законопроекту, що зареєстрований у Верховної Раді Україні «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення соціальних гарантій дітей та 

сімей з дітьми» (реєстраційний номер 6063-1 від 27.02.2017 р.)»; прогнозні розрахунки 

щодо кількості одержувачів житлових субсидій на придбання твердого палива та 

скрапленого газу, допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з 

дитинства та дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по 

догляду за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, який за висновком 

лікарської  комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, згідно  з 

додатками №1-12 до листа Міністерства фінансів України щодо забезпечення складання 

проекту Державного бюджету України на 2018-2020 роки та проведення розрахунків 

обсягу між бюджетних трансфертів; прогнозні розрахунки потреби в бюджетних коштах 

на виплату допомоги у 2017 році по законопроекту, що зареєстрований у Верховної Раді 

Україні «Про внесення змін до деяких законів України  щодо забезпечення належного 

рівня соціального захисту родин з дітьми та встановлення справедливих соціальних 

гарантій дітям» (реєстраційний номер 6063-д від 14.04.2017 р.)»; прогнозні розрахунки 

щодо кількості отримувачів та потреби в коштах у 2019-2020 роках для виплати  допомоги 

сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, 

тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідом І чи ІІ групи 

внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу 

потребує постійного стороннього догляду з урахуванням прогнозних розмірів 

прожиткового мінімуму на відповідні роки 

Підготовлено: Аналітичні матеріали стосовно впливу положень проекту Закону 

України «Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення пенсій» (реєстр. 

№6614 від 22.06.2017) на баланс бюджету Пенсійного фонду України; Проект основних 

напрямів реалізації державної політики у сфері зайнятості населення на період до 2020 

року (з додатками 1, 2 та Проектом постанови КМУ; Статистичний бюлетень за 

інформацією структурних підрозділів з питань соціального захисту населення пілотних 

районів за січень-вересень 2017 р. із наступним змістом: субсидії на ЖКП: основні 

показники Програми; соціально-демографічні характеристики учасників Програми; 

доходи домогосподарств – отримувачів субсидій на ЖКП; характеристика найбільш 

типових категорій домогосподарств - отримувачів субсидій на ЖКП; Формуляр звіту 

Конвенції про мінімальні норми соціального забезпечення, 1952 (№ 102) 

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 проектів 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, соціальних послуг та соціального діалогу. 

 

 




