
ПЛАН 

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

за рахунок бюджетних асигнувань у 2018 році 

 

Шифр 

НДР 
Назва роботи та її етапів 

Науковий 

відділ - 

виконавець 

Замовник 

Строки виконання 

Обсяги фінансування 

за рахунок коштів 

державного бюджету, 

тис. грн. Очікувані результати 

Початок Закінчення 

на весь 

період 

виконання 

у тому 

числі на 

2018 р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Наукове забезпечення виконання пріоритетних напрямів Міністерства соціальної політики України на 2018 рік (Наказ Мінсоцполітики №799 від 13.05.17) 

1. Реформування трудового законодавства, політики зайнятості та системи оплати праці 

1 Розроблення 4 професійних 

стандартів за 

компетентнісним підходом 

для професій соціальної 

сфери в межах реалізації 

Плану заходів із 

впровадження Національної 

рамки кваліфікацій на 

2016-2020 роки 

Відділ 

удосконалення 

професійно-

класифікаційних 

та професійно-

кваліфікаційних 

систем 

Директорат 

розвитку 

ринку праці 

та зайнятості 

 

Департамент 

зайнятості та 

соціального 

діалогу 

 

01.01.2018  31.12.2018   4 проекти професійних 

стандартів за компетентнісним 

підходом для професій соціальної 

сфери: соціальний робітник, 

перекладач жестової мови 

(сурдоперекладач), фахівець з 

найму робочої сили, соціальний 

працівник (допоміжний 

персонал) 

 

2 Розроблення проекту 

рекомендацій щодо 

нормування праці за 

видами економічної 

діяльності в сучасних 

умовах виробництва 

(надання послуг) 

Відділ з 

наукового 

забезпечення 

питань 

зайнятості, 

соціального 

діалогу та 

стандартів праці 

Директорат 

норм та 

стандартів 

гідної праці 

 

Департамент 

заробітної 

плати та умов 

праці 

 

01.01.2018  30.06.2018   Проект рекомендацій щодо 

нормування праці за видами 

економічної діяльності в 

сучасних умовах виробництва 

(надання послуг) 

3 Розроблення методичних 

рекомендацій щодо 

оцінювання ділових 

якостей працівників та 

визначення показників 

стимулювання праці з 

метою індивідуалізації 

Відділ 

проблем 

заробітної 

плати 

Директорат 

норм та 

стандартів 

гідної праці 

 

Департамент 

заробітної 

01.01.2018  31.12.2018   Проект методичних 

рекомендації щодо оцінювання 

ділових якостей працівників та 

визначення показників 

стимулювання праці з метою 

індивідуалізації оплати праці 



оплати праці плати та умов 

праці 

 

4 Адаптація Національної 

системи класифікації 

професій (занять) до 

Міжнародної стандартної 

класифікації занять (ІSСО-

08) 

Відділ 

удосконалення 

професійно-

класифікаційних 

та професійно-

кваліфікаційних 

систем 

Директорат 

норм та 

стандартів 

гідної праці 

 

Департамент 

заробітної 

плати та умов 

праці 

 

01.01.2018  31.12.2019   Проект нової редакції 

Національного класифікатора 

України ДК 003 «Класифікатор 

професій (занять)», який 

відповідає Міжнародній 

стандартній класифікації занять 

(ISCO-08) 

 

І етап 
Оцінювання відповідності 

чинного Національного 

класифікатора України ДК 

003 „Класифікатор 

професій" до    

Міжнародної стандартної          

класифікації занять (ІSСО-

08) 

01.01.2018  31.12.2018   І етап 

Аналіз чинного Національного 

класифікатора України ДК 003 

„Класифікатор професій” та 

обґрунтування необхідності його 

удосконалення (з урахуванням 

результатів анкетування, 

проведеного в Міністерствах та 

відомствах).  

Опис методологічної основи 

розроблення національної 

класифікації занять, адаптованої 

до Міжнародної стандартної 

класифікації занять (ISCO-08). 

Обґрунтування необхідності 

приведення чинного 

Національного класифікатора 

України ДК 003 „Класифікатор 

професій” до Міжнародної 

стандартної класифікації занять 

ISCO-08 (порівняння змісту ДК 

003 із ISCO-08, перехідні 

таблиці) 

5 Розроблення чергової зміни 

до Національного 

класифікатора України ДК 

003 „Класифікатор 

професій" 

Відділ 

удосконалення 

професійно-

класифікаційних 

та професійно-

кваліфікаційних 

систем 

Директорат 

норм та 

стандартів 

гідної праці 

 
Департамент 

заробітної 

01.01.2018  31.12.2018   Проект „Змін і доповнень до 

Національного класифікатора 

України ДК 003 „Класифікатор 

професій” 



плати та умов 

праці 

6 Наукове обґрунтування 

необхідності зміни підходів 

до визначення та 

застосування прожиткового 

мінімуму при встановленні 

державних соціальних 

гарантій в умовах 

проведення реформ 

 

Відділ 

досліджень 

рівня життя 

населення 

Директорат 

стратегічного 

планування, 

координації 

політики та 

євроінтеграції 

 

Департамент 

рівня життя та 

моніторингу 

соціального 

розвитку  

 

 

01.01.2018  30.06.2018   Науково обґрунтовані 

пропозиції щодо зміни методів 

розрахунку прожиткового 

мінімуму та його застосування 

при встановленні державних 

соціальних гарантій 

7 

 
Наукове обґрунтування 

пропозицій до проекту 

плану заходів на 2019 рік з 

реалізації Стратегії 

подолання бідності на 

основі результатів 

моніторингу та оцінювання 

ефективності її реалізації в 

умовах проведення реформ 

Відділ 

досліджень 

рівня життя 

населення 

Директорат 

стратегічного 

планування, 

координації 

політики та 

євроінтеграції 

 

Департамент 

рівня життя та 

моніторингу 

соціального 

розвитку  

 

01.07.2018  31.12.2018   Пропозиції до проекту плану 

заходів на 2019 рік з реалізації 

Стратегії подолання бідності, 

затвердженої розпорядженням 

Кабінету Міністрів України від 

16.03.2017 № 161, та їх наукове 

обґрунтування 

8 Дослідження проблем і 

перспектив у сфері гідної 

праці на основі результатів 

оцінювання показників за 

методологією МОП та 

аналізу стану реалізації    

Програми гідної праці 

МОП для України на 2016-

2019 роки 

Відділ проблем 

заробітної плати 
Директорат 

стратегічного 

планування, 

координації 

політики та 

євроінтеграції 

 
Департамент 
рівня життя 

та 
моніторингу 
соціального 

01.01.2018  31.12.2018   Звіт про результати аналізу 

показників та індикаторів гідної 

праці за методологією МОП та 

реалізації пріоритетів Програми 

гідної праці МОП для України на 

2016-2019 роки, на основі яких 

буде визначено проблемні 

питання в сфері гідної праці та 

розроблено пропозиції щодо 

шляхів їх вирішення 



розвитку 

14 Оновлення чинних 

нормативів чисельності 

працівників санаторно-

курортних закладів, які 

належать до сфери 

управління 

Мінсоцполітики, та їх 

наукове обґрунтування 

 

Відділ з 

наукового 

забезпечення 

питань 

зайнятості, 

соціального 

діалогу та 

стандартів праці 

Фінансово-

економічний 

департамент 

01.01.2018  31.12.2018   Проект (нова редакція) 

нормативів чисельності 

працівників санаторно-курортних 

закладів, які належать до сфери 

управління Мінсоцполітики та їх 

наукове обґрунтування 

2. Реформування пенсійної системи та загальнообов’язкового державного соціального страхування 

10 Дослідження впливу 

положень Закону України 

„Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів 

України щодо підвищення 

пенсій" на солідарну 

систему 

загальнообов'язкового 

державного пенсійного 

страхування та 

напрацювання можливих 

шляхів її удосконалення 

Відділ проблем 

пенсійного 

страхування 

Директорат 

розвитку 

соціального 

страхування 

та пенсійного 

забезпечення 
 

Департамент 

пенсійного та 

соціального 

страхування 

01.01.2018 31.12. 2018   Прогнозно-аналітичні 

матеріали щодо впливу Закону 

України „Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів 

України щодо підвищення 

пенсій” на рівень соціального 

захисту пенсіонерів та обсяг 

надходжень до солідарної 

пенсійної системи.  

Оцінювання щорічного обсягу 

видатків солідарної системи на 

середньо- та довгострокову 

перспективу у зв’язку з 

реалізацією заходів, спрямованих 

на виконання Закону України 

„Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо 

підвищення пенсій”. Пропозиції 

щодо можливих шляхів 

подальшого удосконалення  

солідарної пенсійної системи в 

умовах набрання чинності Закону 

України „Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів 

України щодо підвищення 

пенсій" 

 

11 Аналіз та оцінювання Відділ проблем Директорат 01.01.2018  30.06.2018   Аналітичні матеріали та 



можливості  зміни порядку 

визначення розміру пенсії 

за віком і запровадження 

двоскладової формули 

обчислення пенсії 

пенсійного 

страхування 
розвитку 

соціального 

страхування 

та пенсійного 

забезпечення 
 

Департамент 

пенсійного та 

соціального 

страхування 

 

пропозиції щодо можливості 

зміни порядку визначення 

розміру пенсії за віком і 

запровадження двоскладової 

форми обчислення пенсії 

12 Актуарне оцінювання 

перспектив запровадження 

накопичувальної системи 

пенсійного страхування 

Відділ проблем 

пенсійного 

страхування 

Директорат 

розвитку 

соціального 

страхування 

та пенсійного 

забезпечення 
 

Департамент 

пенсійного та 

соціального 

страхування 

01.01.2018  31.12.2018   Прогнозно-аналітичні 

матеріали за результатами 

актуарних розрахунків щодо 

запровадження накопичувальної 

системи пенсійного страхування 

(у т.ч. накопичувальних 

професійних пенсійних 

програм). 

Пропозиції щодо 

удосконалення умов та порядку 

участі застрахованих осіб у 

накопичувальній системі 

пенсійного страхування і 

накопичувальних професійних 

пенсійних програмах 

 

3. Реформування системи державної соціальної підтримки населення 
13 Обґрунтування обсягу 

фінансування соціальної 

допомоги у 2019-2021 роках 

в умовах реформування 

системи державної 

соціальної підтримки 

населення в частині 

надання: 

субсидій для 

відшкодування витрат на 

оплату житлово-

комунальних послуг і 

субсидій на придбання 

Лабораторія 

моніторингу 

соціальних 

процесів 

Директорат 

сім'ї та 

соціальної 

підтримки 

населення 

 
Департамент 

державної 
соціальної 
допомоги 

 

01.01.2018  31.12.2018   Прогнозні розрахунки до 

проекту Державного бюджету 

України на 2019 рік та прогнозу 

Державного бюджету України на 

2020-2021 роки щодо потреби в 

коштах на надання субсидій для 

відшкодування витрат на оплату 

житлово-комунальних послуг та 

субсидій на придбання твердого 

та рідкого пічного побутового 

палива і скрапленого газу (за 

різними варіантами та 

сценаріями щодо рівнів 



твердого та рідкого пічного 

побутового палива і 

скрапленого газу; 
державної допомоги 

сім'ям з дітьми, державної 

соціальної допомоги 

малозабезпеченим сім'ям, 

особам з інвалідністю з 

дитинства і дітям з 

інвалідністю, тимчасової 

державної допомоги дітям і 

допомоги по догляду за 

особами з інвалідністю І та 

II груп внаслідок психічного 

розладу 

соціальних гарантій та умов 

надання) та  їх наукове 

обґрунтування. 

Прогнозні розрахунки до 

проекту Державного бюджету 

України на 2019 рік та прогнозу 

Державного бюджету України на 

2020-2021 роки щодо потреби в 

коштах на надання державної 

допомоги сім'ям з дітьми, 

державної соціальної допомоги 

малозабезпеченим сім'ям, особам 

з інвалідністю з дитинства і дітям 

з інвалідністю, тимчасової 

державної допомоги дітям і 

допомоги по догляду за особами 

з інвалідністю І та II груп 

внаслідок психічного розладу (за 

різними варіантами та 

сценаріями щодо рівнів 

соціальних гарантій та умов 

надання) та їх наукове 

обґрунтування 

 

15 Практичний аспект 

оцінювання якості 

обслуговування 

отримувачів соціальних 

послуг, які перебувають у 

складних життєвих 

обставинах, за місцем 

проживання 

Відділ 

досліджень 

розвитку 

соціальних 

систем 

 

Директорат 

соціальних 

послуг та 

інтеграції 

Управління у 

справах людей 

похилого віку 

та надання 

соціальних 

послуг 
Управління 

профілактики 

соціального 

сирітства 

01.01.2018 31.12.2018   Рекомендації щодо 

оцінювання якості надання 

соціальних послуг сім’ям / 

особам, які перебувають у 

складних життєвих обставинах, 

за місцем проживання та їх 

застосування на основі апробації 

(соціологічного опитування) в 

територіальних центрах 

соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг), 

центрах соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді,  центрах 

надання соціальних послуг,  

фахівцями із соціальної роботи та 

ін. 

 



9 Розроблення пропозицій 

щодо затвердження 

стандартів безпеки та 

благополуччя дитини: 

формування та 

запровадження 

міждержавних, державних, 

міжгалузевих, галузевих 

стандартів безпеки та 

благополуччя дитини; 

визначення на законодавчому 

рівні мінімальних стандартів 

безпеки та благополуччя 

дитини та цільових 

індикаторів національної 

політики у сфері прав дитини 

Відділ 

досліджень у 

сфері 

соціального 

захисту та 

міжнародного 

співробітництва 

Директорат 
захисту прав 

дітей 
 

Департамент 
захисту прав 

дітей та 
усиновлення 

 

01.01.2018  31.12.2018   Пропозиції та рекомендації щодо: 

визначення термінології у сфері 

безпеки та благополуччя дитини; 

формування та запровадження 

міждержавних, державних, 

міжгалузевих, галузевих стандартів 

безпеки та благополуччя дитини  з 

урахуванням успішного 

європейського та світового досвіду. 

Пропозиції до проекту 

міжвідомчого нормативно-

правового акта щодо затвердження 

мінімальних стандартів безпеки та 

благополуччя дитини  та цільових 

індикаторів національної політики 

у сфері прав дитини 

 

16 Розроблення пропозицій 

щодо удосконалення 

нормативно-правових актів 

з питань забезпечення   

рівних прав та можливостей 

жінок і чоловіків 

Відділ 

досліджень 

розвитку 

соціальних 

систем 

 

Директорат 

соціальних 

послуг та 

інтеграції 
Департамент 

гендерного 

розвитку та 

протидії 

торгівлі 

людьми 

01.01.2018  31.12.2018   Науково обґрунтовані 

пропозиції щодо удосконалення 

нормативно-правових актів з 

питань забезпечення рівних прав 

та можливостей жінок і 

чоловіків, у частині гендерної 

рівності і недискримінації у праці 

4. Науковий супровід завдань Мінсоцполітики України 



17 Наукове обґрунтування та 

експертиза проектів 

нормативно-правових актів 

з питань розвитку 

соціальної сфери України 

Відділ удосконалення 

професійно-

класифікаційних та 

професійно-

кваліфікаційних 

систем, 

Відділ з наукового 

забезпечення питань 

зайнятості, 

соціального діалогу 

та стандартів праці, 

Відділ досліджень 

рівня життя 

населення, 

Відділ проблем 

заробітної плати, 

Відділ проблем 

пенсійного 

страхування, 

Лабораторія 

моніторингу 

соціальних процесів, 

Відділ досліджень у 

сфері соціального 

захисту та 

міжнародного 

співробітництва, 

Відділ досліджень 

розвитку соціальних 

систем 

Структурні 

підрозділи 

Мінсоцполітики 

01.01.2018 31.12.2018   Пропозиції до проектів 

нормативно-правових актів з 

питань соціального розвитку, 

інформаційно-аналітичні 

матеріали для Мінсоцполітики, 

комітетів Верховної Ради 

України, РНБОУ, надання 

експертних висновків щодо 

проектів нормативно-правових 

актів (відповідно до запитів) 

ВСЬОГО:    

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

асигнувань на 2018 рік, затверджений Наказом Міністерства соціальної політики України від 18.01.2018 р. №58 “Про затвердження Тематичного плану 

науково-дослідних та дослідно-технічних розробок, які виконуватимуться на замовлення Мінсоцполітики за рахунок бюджетних асигнувань у 2018 році”. 


