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1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ІНСТИТУТ 

 

Науково-дослідний інститут праці і зайнятості населення (далі Інститут) створений у 

1997 році за рішенням Уряду України (Постанова Кабінету Міністрів України від 4 березня 

1997 р. № 202 “Про удосконалення мережі науково-дослідних установ Міністерства праці”) 

та спільним наказом Мінпраці України і Президії НАН України № 44/103 від 

29.05.97/04.06.97. 

1.1. Науковий напрям. Спеціалізація Інституту 

 

Основними напрямами досліджень Інституту у 2017 р. були: розвиток ринку праці та 

забезпечення продуктивної зайнятості населення, професійного навчання; удосконалення 

вітчизняної професійно-кваліфікаційної системи відповідно до міжнародних і європейських 

аналогів і стандартів; підвищення рівня життя населення; розв'язання основних проблем 

соціального розвитку за результатами моніторингу та оцінювання показників гідної праці, 

визначених за методологією Міжнародної організації праці; реформування у сфері 

пенсійного забезпечення; реформування системи соціального забезпечення; реформування 

системи соціальної допомоги, розвиток адресної допомоги; формування пропозицій, 

спрямованих на реалізацію стратегічних напрямів соціальної політики держави; моніторинг 

соціальних процесів в Україні; розвиток та вдосконалення системи надання соціальних 

послуг; розробка, наукове обґрунтування та експертиза проектів законів, інших нормативно-

правових актів з питань праці та соціальної політики; наукове узагальнення зарубіжного 

досвіду з питань праці та соціальної політики; удосконалення національного законодавства з 

питань захисту дітей. 

Тематика наукових робіт Інституту націлена на наукове забезпечення виконання 

пріоритетних напрямів та завдань Міністерства соціальної політики України. Наукові 

дослідження Інституту в 2017 році були спрямовані на: 

підготовку пропозицій щодо основних напрямів підвищення рівня життя населення та 

до проекту плану заходів на 2018 рік з реалізації Стратегії подолання бідності; пропозицій та 

рекомендацій щодо розв'язання основних проблем соціального розвитку за результатами 

моніторингу та оцінювання показників гідної праці, визначених за методологією 

Міжнародної організації праці; пропозицій щодо удосконалення механізмів регулювання 

оплати праці працівників залежно від складності виконуваної роботи на підприємствах 

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

угод, пропозицій щодо можливих шляхів забезпечення фінансової збалансованості 

обов'язкової професійної пенсійної системи для особливих категорій професій на 

довгострокову перспективу, пропозицій щодо внесення змін і доповнень до законодавства у 

сфері пенсійного страхування; 

розроблення проектів таких нормативно-правових актів: Положення про організацію 

навчально-виробничого процесу на виробництві, Положення про порядок кваліфікаційної 

атестації та присвоєння кваліфікації особам, які здобувають професійно-технічну освіту, 

Положення про професійне навчання на основі модульної технології, Методичних підходів до 

формування державною службою зайнятості короткострокового прогнозування попиту та 

пропозиції робочої сили; нових редакцій розділів 1 та 2 Довідника кваліфікаційних 

характеристик професій працівників Випуску 1 „Професії працівників, що є загальними для всіх 

видів економічної діяльності", нової редакції Положення про ведення Національного 

класифікатора України ДК 003 „Класифікатор професій, методичних рекомендацій щодо 

підвищення якості обслуговування підопічних, які проживають в інтернатних установах системи 

соціального захисту населення, та усунення недоліків в організації обслуговування, пропозицій 

щодо удосконалення національного законодавства України з питань захисту прав дитини; нових норм 

часу та чисельності працівників інтернатних установ системи соціального захисту населення. 

підготовку прогнозно-аналітичних матеріалів за результатами комплексних актуарних 

досліджень довгострокової платоспроможності обов'язкової професійної пенсійної системи, 

прогнозно-аналітичних матеріалів стосовно відповідності пенсійного законодавства України 
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нормам Європейської соціальної хартії та конвенціям МОП; алгоритмів розрахунку пенсій за 

принципами Європейської соціальної хартії та конвенцій МОП; розмірів пенсійних виплат і 

фінансового стану страхової пенсійної системи на середньо та довгострокову перспективи; 

обсягу необхідних видатків державного (зведеного) бюджету України для забезпечення 

відповідного Європейській соціальній хартії та конвенціям МОП рівня соціального захисту 

пенсіонерів в умовах зменшення надходжень до Пенсійного фонду України; прогнозних 

розрахунків до проекту Державного бюджету України на 2018 рік щодо потреби в коштах для 

надання субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг і субсидій 

на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу (за різними 

варіантами зміни цін і тарифів на житлово-комунальні послуги, умов надання житлових 

субсидій) та їх наукове обґрунтування; прогнозних розрахунків до проекту Державного бюджету 

України на 2018 рік щодо потреби в коштах для надання державної допомоги сім'ям з дітьми, 

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

з інвалідністю з дитинства і дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям і 

допомоги по догляду за особами з інвалідністю І та II груп внаслідок психічного розладу (за 

різними варіантами щодо рівнів соціальних гарантій) та їх наукове обґрунтування; науково-

аналітичних матеріалів з результатами оцінювання національного законодавства з питань 

захисту прав дитини на відповідність його положенням Конвенції ООН про права дитини, рівня 

обізнаності дітей України щодо норм Конвенції ООН про права дитини (дітей шкільного віку, 

дітей, що проживають в містах та сільській місцевості). 

 

1.2. Обсяг виконаних робіт 

 

Загальна кількість виконаних Інститутом та зданих Замовнику (Мінсоцполітики 

України) у 2017 році науково-дослідних робіт, які фінансувалися з Державного бюджету по 

програмі 2501040 відповідає Тематичному плану науково-дослідних і дослідно-технічних 

розробок, що затверджено Наказом Мінсоцполітики №275 від 23.02.2017. 

 

1.3. Чисельність працівників 

 

Планова чисельність працівників Науково-дослідного інституту праці і зайнятості 

населення на 2017 рік встановлена в кількості 62 чол. Фактична чисельність склала 62 чол. 

Інформація про наявну чисельність працюючих за станом на 31.12.2017 р. подана в 

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

 

 

 

Таблиця 1.1 

Наявна чисельність працюючих станом на 31.12.2017 р. 

 Всього Основного складу 

Сумісники  

(в еквіваленті повної 

зайнятості) 

Фактичний склад 

працюючих 
62 60 2 

в тому числі: 

наукових працівників 
49 47 2 

- докторів наук - - - 

- кандидатів наук 12 10 2 

Апарат управління 5 5 - 

- техніки 1 1 - 

- інші 7 7 - 
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Таблиця 1.2 

Кількісний склад наукових працівників Інституту станом на 31.12.2017 р. 

  Основного складу 

Сумісники 

(в еквіваленті повної 

зайнятості) 

1. Керівник, заступник керівника 

наукового підрозділу (зав. 

відділу) 

11 - 

2. Головний науковий співробітник 

 
- - 

3. Провідний науковий 

співробітник 
2 - 

4. Старший науковий співробітник 

 
12 1 

5. Науковий співробітник 

 
15 2 

6. Молодший науковий 

співробітник 
6 - 

7. Економісти і інженери 

 
1 - 

 Всього наукових співробітників 

 
47 2 

 - докторів наук 

 
- - 

 - кандидатів наук 

 
10 2 

 

 

1.4. Матеріально-технічна база 

 

Для розміщення підрозділів на балансі Інституту до 18.12.2017 р. утримувалось 

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

вартість основних засобів на 01.01.18 р. становить 224,7 тис. грн., в тому числі в наукових 

підрозділах 152,3 тис. грн., при цьому вартість науково-лабораторного і комп’ютерного 

устаткування на одного наукового співробітника припадає 1,9 тис. грн. 

 

1.5. Фінансові ресурси 

 

Кошторисом витрат на утримання Інституту в 2017 році, затвердженого Міністерством 

соціальної політики України, передбачено із загального фонду бюджету по програмі 2501040 

– загальний фонд – 7073,0 тис. грн. Профінансовано за 2017 рік за Програмою 2501040 –  

7073,0 тис. грн. Виконано 1  НДР за спеціальним фондом у поточному році на 82,5 тис. грн. 

 

2. ВИКОНАННЯ ПЛАНУ НДР 

 

2.1. Виконання тематичного плану (бюджетних) НДР 

 

Виконання річного плану бюджетних НДР становить 100%, в т.ч. по етапах (термінах) 

у межах звітного періоду 2017 р. – 100%. Структура виконання бюджетних НДР наведена в 

таблиці 2.1. 
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Таблиця 2.1 

Структура виконання бюджетних НДР 

№№ 

п/п 

Шифр*/ 

теми 
Строк виконання 

Виконання плану 

2017 р., 

 % 

1. 1 01.01.2017 – 31.12.2017 100 

2. 2 01.01.2017 – 31.08.2017 100 

3. 3 01.01.2017 – 31.12.2017 100 

4. 4 01.01.2017 – 31.12.2017 100 

5. 5 01.01.2017 – 31.12.2017 100 

6. 6 01.01.2017 – 31.12.2017 100 

7. 7 01.01.2017 – 31.12.2017 100 

8. 8 01.01.2017 – 31.12.2017 100 

9. 9 01.01.2017 – 31.12.2017 100 

10. 10 01.01.2017 – 31.12.2017 100 

11. 11 01.01.2017 – 31.12.2017 100 

12. 12 01.01.2017 – 31.12.2017 100 

13. 13 01.01.2017 – 31.12.2017 100 

14. 14 01.01.2017 – 31.12.2017 100 

15. 15 01.01.2017 – 31.12.2017 100 

* Шифр тем згідно Тематичного плану науково-дослідних і дослідно-технічних розробок, 

які виконувалися за рахунок бюджетних асигнувань у 2017 році, що затверджено наказом 

Мінсоцполітики України за № 275 від 23.02.2017 

 

 

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

розвитку соціальної сфери України 

 

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; 
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- 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 допомоги при народженні дитини та порядку її виплати з метою підвищення 

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

- 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; 

- підготовлено матеріали щодо опрацювання формуляру звіту Конвенції МОП № 102 

про мінімальні норми соціального забезпечення. 
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2.3. Виконання календарного плану 

 

Календарні плани по всіх НДР за 2017 р. погоджені із Замовниками відповідних 

Департаментів та Управлінь Міністерства, та виконані за змістом і у визначені терміни. На 

всі НДР є висновки відповідних Департаментів – Замовників НДР. 

 

 

3. РЕЗУЛЬТАТИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

3.1. Новизна і перспективність досліджень і розробок 

 

В 2017 р. наукові дослідження Інституту були спрямовані на розв’язання проблемних 

питань соціальної політики, у тому числі: 

- підвищення економічної активності населення, сприяння повній та 

продуктивній зайнятості шляхом: удосконалення системи забезпечення якості результатів 

професійного навчання з урахуванням європейських рекомендацій щодо доступу до 

безперервного професійного навчання; оновлення розділів 1 та 2 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; розроблення проекту Положення про ведення 

Національного класифікатора України ДК 003 „Класифікатор професій"; розроблення 

проекту методичних підходів до формування державною службою зайнятості 

короткострокового прогнозування попиту та пропозиції робочої сили; надання пропозицій 

щодо основних напрямів підвищення рівня життя населення та до проекту плану заходів на 

2018 рік з реалізації Стратегії подолання бідності; підготовки пропозицій та рекомендацій 

щодо розв'язання основних проблем соціального розвитку за результатами моніторингу та 

оцінювання показників гідної праці, визначених за методологією Міжнародної організації 

праці; 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;  

- створення справедливої системи пенсійного страхування шляхом: дослідження 

можливих шляхів удосконалення солідарної пенсійної системи з урахуванням вимог 

Європейської соціальної хартії та конвенцій МОП в умовах зменшення надходжень до 

Пенсійного фонду України та надання пропозицій щодо внесення змін і доповнень до 

законодавства у сфері пенсійного страхування; надання пропозицій щодо можливих шляхів 

забезпечення фінансової збалансованості обов'язкової професійної пенсійної системи для 

особливих категорій професій на довгострокову перспективу; 

- забезпечення ефективної державної соціальної підтримки населення шляхом 

підготовки прогнозних розрахунків до проекту Державного бюджету України на 2018 рік 

щодо потреби в коштах для надання субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-

комунальних послуг і субсидій на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива 

і скрапленого газу (за різними варіантами зміни цін і тарифів на житлово-комунальні 

послуги, умов надання житлових субсидій); підготовки прогнозних розрахунків до проекту 

Державного бюджету України на 2018 рік щодо потреби в коштах для надання державної 

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

державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства і дітям з інвалідністю, 

тимчасової державної допомоги дітям і допомоги по догляду за особами з інвалідністю І та II 

груп внаслідок психічного розладу (за різними варіантами щодо рівнів соціальних гарантій); 
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- розвиток соціальних та реабілітаційних послуг в територіальних громадах 
шляхом: розроблення проекту методичних рекомендацій щодо підвищення якості 

обслуговування підопічних, які проживають в інтернатних установах системи соціального 

захисту населення, та усунення недоліків в організації обслуговування; розроблення нових 

норм часу та чисельності працівників і підопічних інтернатних установ системи соціального 

захисту населення 

- забезпечення прав дітей шляхом: проведення аналізу відповідності національного 

законодавства та рівня обізнаності дітей України щодо норм Конвенції ООН про права 

дитини і розроблення пропозицій для його удосконалення; 

- наукове обґрунтування та експертиза нормативно-правових актів з питань 

розвитку соціальної сфери України шляхом: підготовки методологічних матеріалів, змін 

та доповнень до законодавчих актів з питань пенсійного забезпечення, соціального 

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

плати, соціальних стандартів та гарантій, сімейної політики. 

 

Наукова новизна і перспективність досліджень і розробок Інституту полягає у 

наступному: 

 

- по роботі шифр 1 «Удосконалення системи забезпечення якості результатів 

професійного навчання з урахуванням європейських рекомендацій щодо доступу до 

безперервного професійного навчання»: 

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; 

 

- по роботі шифр 2 «Розроблення проекту методичних підходів до формування 

державною службою зайнятості короткострокового прогнозування попиту та 

пропозиції робочої сили»: 

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; 

 

- по роботі шифр 3 «Наукове обґрунтування напрямів підвищення рівня життя 

населення в сучасних економічних умовах»: 

розроблено та обґрунтовано пропозиції щодо основних напрямів підвищення рівня 

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

бідності; 

 

- по роботі шифр 4 «Підготовка пропозицій та рекомендацій щодо розв’язання 

основних проблем соціального розвитку за результатами моніторингу та оцінювання 

показників гідної праці, визначених за методологією Міжнародної організації праці»: 

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;  
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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; 

 

- по роботі шифр 5 «Дослідження механізмів регулювання оплати праці 

працівників залежно від складності та умов виконуваної роботи на підприємствах 

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

колективних угод»: 

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 заробітної 

плати на державному рівні залежно від кваліфікації працівників, підготовлено відповідний 

проект Закону України „Про внесення змін до деяких законів України”; 

 

- по роботі шифр 6 «Оновлення Розділу 2 «Професії робітників» Випуску 1 

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

Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників: аналіз складності 

завдань та обов'язків, визначених кваліфікаційними характеристиками професій 

працівників, які є загальними для всіх видів економічної діяльності (професії 

робітників) в умовах проведення євроінтеграційних реформ економіки України»: 

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;  
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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; 

 

- по роботі шифр 7 «Оновлення розділу 1 «Професії керівників, професіоналів, 

фахівців та технічних службовців» Випуску 1 «Професії працівників, що є загальними 

для всіх видів економічної діяльності» Довідника кваліфікаційних характеристик 

професій працівників: аналіз складності завдань та обов’язків, визначених 

кваліфікаційними характеристиками посад (професій) працівників, які є загальними 

для всіх видів економічної діяльності (професії керівників, професіоналів, фахівців та 

технічних службовців) в умовах проведення євроінтеграційних реформ економіки 

України: 

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; 

 

- по роботі шифр 8 «Розроблення проекту положення про ведення Національного 

класифікатора України ДК 003 «Класифікатор професій»:  

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; 

 

- по роботі шифр 9 «Аналіз відповідності національного законодавства та рівня 

обізнаності дітей України щодо норм Конвенції ООН про права дитини і розроблення 

пропозицій для його удосконалення»: 

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 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; 
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- по роботі шифр 10 «Комплексні актуарні дослідження довгострокової 

платоспроможності обов’язкової професійної пенсійної системи»:  

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; 

 

- - по роботі шифр 11 «Дослідження можливих шляхів удосконалення солідарної 

пенсійної системи з урахуванням вимог Європейської соціальної хартії та конвенцій 

МОП в умовах зменшення надходжень до Пенсійного фонду України»: 

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 «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; 

 

- по роботі шифр 12 «Наукове обґрунтування обсягів фінансування соціальної 

допомоги на 2018 рік в умовах удосконалення механізмів  її адресного надання, у тому 

числі: - субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг і 

субсидій на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого 

газу; - державної допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам з 

інвалідністю з дитинства і дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям 

та допомоги по догляду за особами з інвалідністю І та ІІ груп внаслідок психічного 

розладу»: 

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 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 
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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; 

 

- по роботі шифр 13 «Розроблення проекту методичних рекомендацій щодо 

підвищення якості обслуговування підопічних, які проживають в інтернатних 

установах системи соціального захисту населення, та усунення недоліків в організації 

обслуговування»: 

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 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 
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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; 

 

- по роботі шифр 14 «Розроблення нових норм часу та чисельності працівників і 

підопічних інтернатних установ системи соціального захисту населення»:  
вперше розроблено нові норми часу, які лягли в основу формування норм 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»; 
 

- по роботі, шифр 15 «Наукове обґрунтування та експертиза проектів нормативно-

правових актів з питань розвитку соціальної сфери України» напрацьовано та надано 

пропозиції до проектів нормативно - правових актів з питань соціального розвитку, експертні 

висновки, інформаційно-аналітичні матеріали для Комітетів ВРУ, Мінсоцполітики України. 
 

 

3.2. Науковий рівень завершених досліджень і розробок 

Всі виконані наукові дослідження Інституту мають теоретичне та прикладне 

спрямування соціально-економічного характеру.  

 

 

3.3. Вплив наукових досліджень на законотворчий процес 

Результати досліджень 2017 р. мають вплив на законотворчий процес у державі, в тому 

числі: 

- по роботі шифр 1 «Удосконалення системи забезпечення якості результатів 

професійного навчання з урахуванням європейських рекомендацій щодо доступу до 

безперервного професійного навчання»: результати дослідження можуть бути використані 

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; 

 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_062
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_062
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- по роботі шифр 2 «Розроблення проекту методичних підходів до формування 

державною службою зайнятості короткострокового прогнозування попиту та 

пропозиції робочої сили»: прогнозування попиту та пропозиції робочої сили має стати 

складовою частиною макроекономічного прогнозування соціально-економічного розвитку 

країни і відповідати положенням Закону України “Про державне прогнозування та 

розроблення програм економічного і соціального розвитку України” від 23 березня 2000 р. 

№ 1602-III. Для цього необхідно, зокрема, сформувати інформаційно-статистичну основу, 

створити єдину систему моніторингу та прогнозування попиту і пропозиції робочої сили в 

професійно-кваліфікаційному розрізі з урахуванням передового зарубіжного досвіду. 

Відповідно до положень конвенцій Міжнародної організації праці № 88 про 

організацію служби зайнятості та № 181 про приватні агентства зайнятості необхідно 

здійснити 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. 

 

- по роботі шифр 3 «Наукове обґрунтування напрямів підвищення рівня життя 

населення в сучасних економічних умовах»: одержані результати дослідження можуть 

бути використані при підготовці проекту плану заходів з реалізації Стратегії подолання 

бідності та у 2018 році; 

 

- по роботі шифр 4 «Підготовка пропозицій та рекомендацій щодо розв’язання 

основних проблем соціального розвитку за результатами моніторингу та оцінювання 

показників гідної праці, визначених за методологією Міжнародної організації праці»: 

підготовлено пропозиції та рекомендації щодо розв’язання основних проблем соціального 

розвитку згідно з Програмою гідної праці МОП для України на 2016-2019 роки; 

 

- по роботі шифр 5 «Дослідження механізмів регулювання оплати праці 

працівників залежно від складності та умов виконуваної роботи на підприємствах 

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

колективних угод»: з метою реалізації в Україні механізмів поширення галузевих угод 

розроблено пропозиції щодо внесення змін до Закону України „Про колективні договори і 

угоди”; 

 

- по роботі шифр 6 «Оновлення Розділу 2 «Професії робітників» Випуску 1 

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

Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників: аналіз складності 

завдань та обов'язків, визначених кваліфікаційними характеристиками професій 

працівників, які є загальними для всіх видів економічної діяльності (професії 

робітників) в умовах проведення євроінтеграційних реформ економіки України»: 

підготовлено нову редакцію Розділу 2 «Професії робітників» Випуску 1 «Професії 

працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності» Довідника 

кваліфікаційних характеристик професій працівників; 

-  

- по роботі, шифр 7 «Оновлення розділу 1 «Професії керівників, професіоналів, 

фахівців та технічних службовців» Випуску 1 «Професії працівників, що є загальними 

для всіх видів економічної діяльності» Довідника кваліфікаційних характеристик 

професій працівників: аналіз складності завдань та обов’язків, визначених 

кваліфікаційними характеристиками посад (професій) працівників, які є загальними 



 16 

для всіх видів економічної діяльності (професії керівників, професіоналів, фахівців та 

технічних службовців) в умовах проведення євроінтеграційних реформ економіки 

України: підготовлено нову редакцію Розділу1 «Професії керівників, професіоналів, 

фахівців та технічних службовців» Випуску 1 «Професії працівників, що є загальними для 

всіх видів економічної діяльності» Довідника кваліфікаційних характеристик професій 

працівників; 

 

- по роботі шифр 8 «Розроблення проекту положення про ведення Національного 

класифікатора України ДК 003 «Класифікатор професій»: 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; 

 

- по роботі шифр 9 «Аналіз відповідності національного законодавства та рівня 

обізнаності дітей України щодо норм Конвенції ООН про права дитини і розроблення 

пропозицій для його удосконалення»: розроблено пропозиції щодо удосконалення 

національного законодавства з питань захисту прав дитини (зокрема Законів України «Про 

охорону дитинства», «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», «Про державну соціальну 

допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам», «Про протидію торгівлі людьми»); 

 

- по роботі шифр 10 «Комплексні актуарні дослідження довгострокової 

платоспроможності обов’язкової професійної пенсійної системи»: отримані результати та 

надані пропозиції можуть бути використані при внесенні змін до законодавства у сфері 

пенсійного страхування з метою запровадження ППС в Україні, зокрема, у процесі розробки 

оновленої редакції відповідного законопроекту на виконання прикінцевих положень Закону 

України «Про внесення  змін  до  деяких  законодавчих  актів  України щодо підвищення 

пенсій» № 2148-VIII. 

 

- по роботі шифр 11 «Дослідження можливих шляхів удосконалення солідарної 

пенсійної системи з урахуванням вимог Європейської соціальної хартії та конвенцій 

МОП в умовах зменшення надходжень до Пенсійного фонду України»: результати 

дослідження використані у прийнятому Законі України „Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо підвищення пенсій” № 2148-19, а також будуть 

використані при складанні „Доповіді Уряду України щодо імплементації положень 

Конвенції МОП № 102”; 

 

- по роботі шифр 12 «Наукове обґрунтування обсягів фінансування соціальної 

допомоги на 2018 рік в умовах удосконалення механізмів  її адресного надання, у тому 

числі: - субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг і 

субсидій на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого 

газу; - державної допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам з 

інвалідністю з дитинства і дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям 

та допомоги по догляду за особами з інвалідністю І та ІІ груп внаслідок психічного 

розладу» здійснено: прогнозні розрахунки потреби в коштах на надання субсидій для 

відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг та субсидій на придбання 

твердого палива і скрапленого газу (з урахуванням різних варіантів щодо підвищення цін та 

тарифів на природний газ для населення, послуги теплопостачання та зміни 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 та ІІ 

груп внаслідок психічного розладу (за різними варіантами та сценаріями щодо рівнів 
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соціальних гарантій) використані Міністерством соціальної політики України у процесі 

підготовки пропозицій до проекту Закону України “Про Державний бюджет України на 2018 

рік”; 

 

- по роботі шифр 13 «Розроблення проекту методичних рекомендацій щодо 

підвищення якості обслуговування підопічних, які проживають в інтернатних 

установах системи соціального захисту населення, та усунення недоліків в організації 

обслуговування»: розроблені пропозиції будуть використані в процесі внесення змін до 

положень чинного законодавства з питань соціального обслуговування в інтернатних 

установах системи соціального захисту населення та при розробці нових законодавчих актів 

у сфері соціального захисту населення; 

 

- по роботі шифр 14 «Розроблення нових норм часу та чисельності працівників і 

підопічних інтернатних установ системи соціального захисту населення»: результати 

дослідження будуть використані для оновлення нормативно-правових актів Міністерства 

соціальної політики, що регулюють питання чисельності 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 обґрунтування необхідної кількості штатних працівників під 

час складання відповідних розписів цих установ; 
 

- по роботі шифр 15 «Наукове обґрунтування та експертиза проектів нормативно-

правових актів з питань розвитку соціальної сфери України»: надано пропозиції до 

Комітету Верховної ради України з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного 

забезпечення стосовно внесення змін до закону України «Про соціальний діалог»;  

 

3.4. Очікуваний соціально-економічний ефект НДР 

- за НДР шифр 1 «Удосконалення системи забезпечення якості результатів 

професійного навчання з урахуванням європейських  рекомендацій щодо доступу до 

безперервного професійного навчання»: 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; 

 

- за НДР шифр 2 «Розроблення проекту методичних підходів до формування 

державною службою зайнятості короткострокового прогнозування попиту та 

пропозиції робочої сили»: 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; 

 

- за НДР шифр 3 «Наукове обґрунтування напрямів підвищення рівня життя населення 

в сучасних економічних умовах»: 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 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 
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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.зменшити кількість 

бідного населення за абсолютним критерієм, в тому числі серед працюючих; 

 

- за НДР шифр 4 «Підготовка пропозицій та рекомендацій щодо розв’язання 

основних проблем соціального розвитку за результатами моніторингу та оцінювання 

показників гідної праці, визначених за методологією Міжнародної організації праці»: 

впровадження результатів НДР сприятиме удосконаленню державного управління системою 

соціально-трудових відносин; 

 

- за НДР шифр 5 «Дослідження механізмів регулювання оплати праці працівників 

залежно від складності та умов виконуваної роботи на підприємствах позабюджетної 

сфери, інтереси яких не були представлені суб’єктами сторін колективних угод»: 

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; 

 

- за НДР шифр 6 «Оновлення розділу 2 «Професії робітників» Випуску 1 «Професії 

працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності» Довідника 

кваліфікаційних характеристик професій працівників: аналіз складності завдань та 

обов'язків, визначених кваліфікаційними характеристиками професій працівників, які 

є загальними для всіх видів економічної діяльності (професії робітників) в умовах 

проведення євроінтеграційних реформ економіки України»: 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; 

- за НДР шифр 7 «Оновлення розділу 1 «Професії керівників, професіоналів, 

фахівців та технічних службовців” Випуску 1 «Професії працівників, що є загальними 

для всіх видів економічної діяльності» Довідника кваліфікаційних характеристик 

професій працівників: аналіз складності завдань та обов’язків, визначених 

кваліфікаційними характеристиками посад (професій) працівників, які є загальними 

для всіх видів економічної діяльності (професії керівників, професіоналів, фахівців та 

технічних службовців) в умовах проведення євроінтеграційних реформ економіки 

України»: 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-
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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; 

 

- за НДР шифр 8 «Розроблення проекту Положення про ведення Національного 

класифікатора України ДК 003 «Класифікатор професій»: 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; 

 

- за НДР шифр 9 «Аналіз відповідності національного законодавства та рівня 

обізнаності дітей України щодо норм Конвенції ООН про права дитини і розроблення 

пропозицій для його удосконалення»: 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; 

 

- за НДР шифр 10 «Комплексні актуарні дослідження довгострокової 

платоспроможності обов’язкової професійної пенсійної системи»: впровадження 

результатів НДР сприятиме підвищенню ефективності забезпечення фінансової 

збалансованості обов’язкової професійної пенсійної системи для особливих категорій 

професій; 

 

- за НДР шифр 11 «Дослідження можливих шляхів удосконалення солідарної 

пенсійної системи з урахуванням вимог Європейської соціальної хартії та конвенцій 

МОП в умовах зменшення надходжень до Пенсійного фонду України»: 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; 

 

- за НДР шифр 12 «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»: впровадження 

результатів НДР сприятиме підвищенню ефективності соціального захисту громадян та 

забезпечить більш раціональне використання фінансових і матеріальних ресурсів держави; 

 

- за НДР шифр 13 «Розроблення проекту методичних рекомендацій щодо 

підвищення якості обслуговування підопічних, які проживають в інтернатних 

установах системи соціального захисту населення, та усунення недоліків в організації 

обслуговування»: впровадження результатів НДР дозволить систематично відстежувати 

показники якості обслуговування підопічних інтернатних установ та отримувати 

інформацію в динаміці щодо рівня задоволення 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;  
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- за НДР шифр 14 «Розроблення нових норм часу та чисельності працівників і 

підопічних інтернатних установ системи соціального захисту населення»: 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. 

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; 

 

- за НДР шифр 15 «Наукове обґрунтування та експертиза нормативно-правових  

актів з питань розвитку соціальної сфери України»: впровадження результатів НДР 

дозволить удосконалити соціальну сферу що безпосередньо впливає на покращення рівня 

життя населення України. 

 

3.5. Кількісні та якісні показники НДР 

 

НДР «Удосконалення системи забезпечення якості результатів професійного 

навчання з урахуванням європейських  рекомендацій щодо доступу до безперервного 

професійного навчання» (шифр 1) 

Кількісні показники:  

- здійснено два анкетні обстеження 465 роботодавців та 335 навчальних закладів; 

- розроблено проекти трьох нормативно-правових актів щодо забезпечення якості 

результатів професійного навчання. 

Якісні показники: 

- здійснено аналіз європейського досвіду (Німеччини, Франції, Хорватії, Румунії та ін.) 

та досвіду інших провідних країн світу (Японії, Ізраїлю та  н..) щодо розвитку системи 

безперервного професійного навчання працівників; 

- здійснено оцінку сучасних проблем і тенденцій розвитку системи забезпечення якості 

результатів професійного навчання працівників в Україні (із використанням анкетних 

обстежень підприємств та навчальних закладів), зокрема проаналізовано інформацію щодо: 

- наявності або відсутності впливу українських підприємств на зміст навчальних 

програм і освітніх стандартів; 

- задоволеності (не задоволеності) респондентів якістю (результатами) професійного 

навчання їх працівників, які навчалися у навчальних закладах;  

- використання (повному, частковому, за якими професіями) модульних технологій при 

проведенні професійного навчання; 

- проблем, які ускладнюють організацію професійного навчання на опитаних 

підприємствах та в навчальних закладах, а також щодо заходів, які, на думку респондентів, 

можуть забезпечувати якість професійного навчання. 

- удосконалено Положення про організацію навчально-виробничого процесу на 

виробництві (розроблено проект оновленого документа); 
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- удосконалено Положення про порядок кваліфікаційної атестації та присвоєння 

кваліфікації особам, які здобувають професійно-технічну освіту (розроблено проект 

оновленого документа); 

- розроблено проект нового 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) 

Кількісні показники:  

- проаналізовано досвід застосування методик прогнозування ринку робочої сили за 16 

країнами; 

- досліджено 20 рекрутингових і кадрових агентств України; 

- вивчено 59 засобів масової інформації, в яких друкуються рекламні оголошення з 

пошуку роботи; 

- опрацьовано 69 Інтернет-сайтів з пошуку роботи та виокремлено 5 топових Інтернет-

сайтів. 

Якісні показники: 

- вперше розроблено алгоритм збору та оброблення інформації про попит і 

пропозицію робочої сили отриманої з відкритих джерел; 

- вперше розроблено проект Методичних підходів щодо прогнозування Державною 

службою зайнятості попиту та пропозиції робочої сили на короткостроковий період; 

- удосконалено методи аналізу попиту та пропозиції робочої сили для 

короткострокового прогнозування через формування підсумкової електронної таблиці із 

узагальненими результатами за всіма джерелами інформації без повторів i дублювань за 

сферами професійної діяльності. 

Соціально-економічним ефектом цієї НДР є те, що впровадження результатів 

наукового дослідження сприятиме поліпшенню діяльності Державної служби зайнятості, 

пов’язаної з реалізацією державної політики у сфері зайнятості населення, зокрема із 

подоланням диспропорцій між попитом на робочу силу та її пропозицією. Результати 

виконаної НДР полягають у таких показниках: 

 

НДР «Наукове обґрунтування напрямів підвищення рівня життя населення  в 

сучасних економічних умовах» (шифр 3) 

Кількісні показники:  

- проаналізовано стан української економіки за період 2013-2016 роки  за 9 

комплексними показниками та зроблено висновки щодо впливу стану економіки на рівень 

життя населення; 

- оцінено рівень життя населення за основними   групами  індикаторів (інтегральними -

5, натуральними-2, вартісними-2 )  протягом 2013-2016 років;  

- здійснено аналіз диференціації життєвого рівня населення з використанням критерію 

грошових доходів за 6 показниками (децільними, інтердецільним (Палма), квінтильним 

коефіцієнтами та  індексом Джині)за 2010-2016 роки; 

- проаналізовано  динаміку структури сукупних ресурсів домогосподарств за 11 

показниками протягом 2010-2016 років та структури доходів населення (4 показники)  за 

2014-2016 роки, а також динаміку структури сукупних витрат домогосподарств за 17 

показниками протягом 2014-2016 років та динаміку  споживання 10 продуктів харчування в 

домогосподарствах; 

- проаналізовано  структуру витрат і заощаджень населення України (6 показників) за 

2010-2016 роки; 
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- здійснено комплексну оцінку бідності за 6 монетарними, а також немонетарним 

критерієм бідності, тобто наявності у домогосподарства через нестачу коштів чотирьох з 

дев’яти ознак деривації за 2015-2016 роки; 

- проаналізовано рівень бідності серед 5 соціально-демографічних груп населення, 

серед 6 типів поселення  та 25 регіонів України. 

Якісні показники: розроблено пропозиції щодо основних напрямів підвищення рівня 

життя населення в сучасних економічних умовах та до проекту плану заходів на 2018 рік з 

реалізації  Стратегії подолання бідності, затвердженої  розпорядженням  Кабінету  Міністрів  

України  від 16.03.2016 р. 

Використання розроблених пропозицій сприятиме поліпшенню добробуту українців 

та економічному зростанню країни. 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. 

 

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) 

Кількісні показники:  

- проаналізовано показники гідної праці за період 2006-2017 роки та оновлено правові 

індикатори гідної праці в Україні за 11 тематичними сферами відповідно до методології 

МОП; 

- підготовлено пропозиції та рекомендації стосовно шляхів покращення показників 

гідної праці за 11 тематичними сферами. 

Якісні показники:  

- удосконалення в частині адаптації до європейських норм перспективного 

законодавства з питань політики соціально-трудових відносин; 

- удосконалення державного управління системою соціально-трудових відносин. 

 

 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) 

Кількісні показники: викладено світовий досвід та чинне законодавство 17 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. 

Якісні показники: підготовлено проект Закону України „Про внесення змін до деяких 

законів України” щодо удосконалення механізмів регулювання заробітної плати працівників 

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

розповсюджуються колективні договори, що надасть можливість зменшити „тіньову” 

заробітну плату, зменшити диференціацію заробітної плати, підвищити надходження 

податків та платежів до Пенсійного фонду. 

 

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): 
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Кількісні показники: 

- оновлено 154 кваліфікаційні характеристики професій робітників Розділу 2 

"Професії робітників" Випуску 1 ДКХП; 

- за результатами експертної оцінки з боку керівників та провідних спеціалістів 

вітчизняних підприємств, установ і організацій внесено зміни до тексту більше 30 

кваліфікаційних характеристик Розділу 2 "Професії робітників" Випуску 1 ДКХП; 

- до Розділу 2 "Професії робітників" Випуску 1 ДКХП та включено 5 інтегрованих 

професій та визначено основні складові їх кваліфікаційних характеристик. 

Якісні показники: 

- покращення організації праці на великих промислових підприємствах при 

формуванні співвідношень в оплаті праці робітників у залежності від складності 

виконуваних ними робіт; 

- удосконалення порядку організації оплати праці у рамках переходу на нові системи 

оплати праці працівників бюджетної сфери; 

- удосконалення навчальних програм, курсів підвищення кваліфікації в системі 

державних і приватних освітніх установ; 

- підвищення ефективності кадрового забезпечення у рамках регламентації праці 

(підготовки робочих інструкцій, розстановки кадрів тощо); 

- покращення стану вирішення юридичних та соціально-економічних питань, 

пов’язаних із регламентацією професійної діяльності (може бути використано органами 

державної влади, відповідальними за ведення Національного класифікатора України 

«Класифікатор професій ДК 003:2010» та широким колом інших користувачів). 

 

 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): 

Кількісні показники: 

- опрацьовано перелік 203 професії (посади) і відповідні кваліфікаційні 

характеристики Чинного Розділу 1 Випуску 1 ДКХП. (в тому числі Розділ “Керівники” – 80 

професій (посад); “Професіонали” – 54 професії (посади); “Фахівці” –36 професій (посад); 

“Технічні службовці” – 33 професії (посади)); 

- проведено опитування експертів (провідних фахівців) 45 підприємств України. З 

них, з фахівцями 15 підприємств у м. Києві було проведене індивідуальне опитування щодо 

оцінювання Розділу 1 Випуску 1 ДКХП; 

- до Розділу 1 Випуску 1 ДКХП було внесено 57 нових професійних назв робіт та 

розроблено для них кваліфікаційні характеристики. Зокрема, для Розділу “Керівники” 

розроблено 11 професійних назв робіт, для Розділу “Професіонали”  –  14 професійних назв 

робіт,  для  Розділу “Фахівці” – 23 професійні назви робіт, для  Розділу “Технічні службовці” 

– 9 професійних назв робіт. 

Таким чином, здійснено оновлення та розширення змісту 100% кваліфікаційних 

характеристик посад (професій) працівників, які є загальними для всіх видів економічної 

діяльності (професії керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців). 

Якісні показники:  
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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” Довідника кваліфікаційних характеристик професій 

працівників (ДКХП). 

Проаналізовано та приведено у відповідність до міжнародних підходів діючу систему 

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. Зокрема: 

1) здійснено аналіз складності завдань та обов’язків, визначених 

кваліфікаційними характеристиками посад і професій, що розглядаються з урахуванням 

реформ системи кадрової політики, системи освіти. 

2) приведено у відповідність до чинного Класифікатора професій ДК 003:2010 

назви професій (посад). 

3) проведені роботи з актуалізації термінології, нормативно-правових документів 

в тексті кваліфікаційних характеристик. 

4) доповнено кваліфікаційні характеристики вимогами до знань вітчизняних 

нормативно-правових документів. 

5) оновлено кваліфікаційні вимоги відповідно до нової редакції Законів України 

“Про вищу освіту” та “Про професійно-технічну освіту”. 

6) внесено новітні професії (посади) з урахуванням відповідних законодавчих та 

організаційно-технічних змін. 

Таким чином, виконана науково-дослідна робота, що присвячена оновленню і 

розширенню змісту нормативно-технічної документації “наскрізних” посад і професій, має 

важливе прикладне суспільно-економічне значення.  

 

НДР «Розроблення проекту Положення про ведення Національного 

Класифікатора України ДК 003 “Класифікатор професій» (шифр 8) 

Якісні показники: 

- Здійснено:  оцінку  чинного Положення про ведення Національного класифікатора 

України ДК 003 “Класифікатор професій” відповідно до змін у законодавстві, що регулюють 

правила розроблення, побудови, викладення, оформлення, ведення національних 

класифікаторів та обґрунтування необхідності його удосконалення. 

- Розроблено Проект нової редакції Положення про ведення Національного 

класифікатора України ДК 003 “Класифікатор професій”. 

Результати дослідження призначені для використання у практичній діяльності органів 

виконавчої влади та місцевого самоврядування, національних об’єднань роботодавців, 

профспілок, об’єднань соціальних партнерів усіх рівнів, інших громадських організацій, 

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

(незалежно від форм власності), які є заінтересованими сторонами та ініціюють зміни та 

доповнення до 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): 
Кількісні показники: 

- проаналізовано більше 50 нормативно-правових актів у сфері захисту прав 

дитини, які в рамках дослідження систематизовані за 8-ма напрямами, включають близько 40 

прав дітей, що охоплені Конвенцією ООН про права дитини; 

- проведено пілотне анкетне опитування 385 респондентів у 5 регіонах учнів 1-

11 класів з питань рівня обізнаності дітей України щодо щонайменше 26 нормативних 

положень Конвенції ООН про права дитини; 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwitoqPNq4bXAhVIDZoKHQ3-BzsQFggsMAE&url=https%3A%2F%2Fbuhgalter911.com%2Fuk%2Fspravochniki%2Fklassifikatory%2Fstatisticheskie-klassifikatory%2Fklasifikator-profesiy-kp-950586.html&usg=AOvVaw2vlS8bVZLu6XOLERrMfd4f
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- опрацьовано близько 40 пунктів заключних спостережень Комітету ООН з прав 

дитини, за результатами яких сформовано низку рекомендацій за 18 напрямами, які 

залишаються сьогодні неврахованими та актуальними для держави. 

Якісні показники:  

- удосконалення та оптимізація національного законодавства з питань захисту прав 

дитини; 

- гармонізація національного законодавства норм відповідно до міжнародних норм у 

сфері забезпечення прав дітей; 

- підвищення рівня обізнаності дітей України щодо Конвенції ООН про права дитини. 

 

НДР «Комплексні актуарні дослідження довгострокової платоспроможності 

обов’язкової професійної пенсійної системи» (шифр 10) надано актуарні оцінки:  

Кількісні показники: 

- актуалізованих розмірів професійних пенсійних внесків на користь потенційних 

учасників обов’язкової професійної пенсійної системи (ППС), які зайняті на роботах із 

особливими умовами праці (Список №1 – 15%, Список №2 та водії міського пасажирського 

транспорту – 5,6%, працівники льотного та льотно-випробного складу – 4,5%, механізатори – 

3,5%, робітниці текстильного виробництва – 2,3% тощо);  

- очікуваних обсягів щорічних страхових надходжень на користь учасників ППС, які 

зайняті на роботах із особливими умовами праці (основний варіант: перша категорія –1,54 

млрд. грн.., друга – 1,20 млрд. грн., третя – 1,84 млрд.грн., четверта – 0,08 млрд.грн), а також 

на користь держслужбовців та наукових (науково-педагогічних) працівників (основний 

варіант: 201,78 млн.грн. та 43,54 млн.грн.. відповідно), інвестиційного потенціалу (основний 

варіант: перша категорія – 6,08 млрд.грн.., друга – 4,68 млрд.грн., третя – 5,60 млрд.грн., 

четверта – 0,24 млрд.грн., держслужбовці – 836,21 млн.грн., наукові працівники – 177,38 

млн.грн.) та інвестиційного ресурсу (основний варіант: перша категорія – 7,4 млрд.грн.., 

друга – 5,7 млрд.грн., третя – 6,5 млрд.грн., четверта – 0,3 млрд.грн., держслужбовці – 1,02 

млрд.грн., наукові працівники – 0,22 млрд.грн.) зазначеної системи. 

Якісні показники: 

- очікуваного рівня соціального захисту потенційних учасників ППС, які зайняті на 

роботах із особливими умовами праці, за умови наявності мінімально можливої тривалості 

професійного стажу із одночасною максимально можливою тривалістю відповідних періодів 

отримання професійних пенсійних виплат (основний варіант: перша категорія – 18% та 13% 

для чоловічої та жіночої статі відповідно, друга – 22% та 17% для чоловічої та жіночої статі 

відповідно, третя – від 20% до 23%, четверта – 15% до 20%), а також відповідно до розподілу 

за подовженою тривалістю професійного стажу; 

- очікуваного рівня соціального захисту держслужбовців та наукових (науково-

педагогічних) працівників відповідно до розподілу за тривалістю професійного стажу 

(зокрема, за умови наявності 20 років професійного стажу близько 4 – 5%  від заробітної 

плати за професійною ознакою, за умови наявності 40 років професійного стажу 10% та 8% 

для чоловічої та жіночої статі відповідно). 

Напрацьовані за результатами комплексних актуарних досліджень рекомендації 

надають можливість обрання найбільш оптимальних в умовах сучасної соціально-

економічної ситуації параметрів ППС, які сприятимуть забезпеченню фінансової 

збалансованості та платоспроможності нової системи на довгострокову перспективу, а також 

створенню у майбутньому додаткового внутрішнього джерела національних інвестицій. 
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НДР „Дослідження можливих шляхів удосконалення солідарної пенсійної 

системи з урахуванням вимог Європейської соціальної хартії та конвенцій МОП в 

умовах зменшення надходжень до Пенсійного фонду” (шифр 11) на коротко- середньо- та 

довгостроковий період за варіантами розрахунків отримано (визначено): 

Кількісні показники: 

- обсяги власних надходжень до солідарної пенсійної системи: 2018 рік - 207,73 млрд. 

грн., 2019 рік - 229,85 млрд. грн., 2020 рік - 252,73 млрд. грн. тощо; 

- розміри пенсій з солідарної пенсійної системи: 2018 рік - 2468,27 грн., 2019 рік - 

2829,52 грн., 2020 рік - 3061,60 грн. тощо; 

- розміри пенсій з накопичувальної пенсійної системи: 2020 рік - 9,41 грн., 2021 рік - 

185,80 грн., 2022 рік - 587,65 грн. тощо; 

- чисельність пенсіонерів: 2018 рік - 11282,12 тис. осіб, 2019 рік - 11093,33 тис. осіб, 

2020 рік - 10980,16 тис. осіб тощо; 

- обсяги видатків на виплату пенсій: 2018 рік - 320,12 млрд. грн., 2019 рік - 360,22 млрд. 

грн., 2020 рік - 385,29 млрд. грн. тощо; 

- обсяги необхідних коштів державного бюджету для виплати пенсій з урахуванням 

вимог Європейської соціальної хартії та конвенцій МОП: 2018 рік - 55,50 млрд. грн., 2019 рік 

- 72,23 млрд. грн., 2020 рік - 74,26 млрд. грн. тощо; 

Якісні показники: 

- рівень соціального захисту пенсіонерів (співвідношення середньої пенсії і поточної 

заробітної плати, з якої сплачуються страхові внески):  2018 рік - 33,08 відсотка, 2019 рік - 

34,30 відсотка, 2020 рік - 33,60 відсотка тощо. 

Виконані актуарні розрахунки на коротко- середньо- та довгострокову перспективу 

дають можливість 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 в умовах зменшення надходжень до Пенсійного фонду України. 

 

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) 

Кількісні показники: три випуски статистичного бюлетеня, дванадцять щомісячних 

довідок про основні показники Програми житлових субсидій,  прогнозні розрахунки, один 

науковий звіт. 

У ході дослідження здійснено аналіз динамічних рядів показників статистичної та 

оперативної звітності, оцінено вплив змін законодавства на стан надання державної 

соціальної допомоги, актуалізовано прогнозні моделі та розраховано прогнозну потребу у 

коштах на надання населенню державної соціальної допомоги на наступний бюджетний рік 

(за різними варіантами щодо норм їх надання). Результати дослідження надані Департаменту 

державної соціальної допомоги в вигляді звіту (лист від 12.12.2017 р. №10/4-296). 

За результатами аналізу показників моніторингу стану надання житлових субсидій у 

2017 році підготовлено 12 щомісячних інформацій про основні показники Програми 

житлових субсидій та розроблено 3 статистичні бюлетені.  

Якісні показники: підвищення ефективності соціальної підтримки населення та більш 

раціональне використання фінансових ресурсів держави (адресність спрямування бюджетних 

асигнувань; охоплення допомогою тих, які мають на неї право; обсяги та середні розміри 

соціальних виплат тощо). 
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На основі отриманих результатів моніторингу розроблені висновки щодо стану 

надання житлових субсидій та пропозиції щодо вдосконалення цієї соціальної програми, 

основним серед яких є те, що позитивна динаміка економічного розвитку країни та 

збільшення доходів населення у 2016 р. та у І півріччі 2017 р., посилення адресності при 

наданні субсидій вплинуло на уповільнення темпів зростання середньомісячної кількості 

домогосподарств, які отримують субсидії на ЖКП, створило підґрунтя для стабілізації 

ситуації у сфері житлових субсидій та встановлення у майбутньому низхідного ( не чув 

такий вираз) тренду кількості отримувачів субсидій. Так, у січні - червні 2017 р. порівняно з 

відповідним періодом 2016 р. зростання середньомісячної кількості домогосподарств 

отримувачів субсидій уповільнилося до 7,06% і досягло 5051830 одиниць (темп приросту 

цього показника у січні - червні 2016 р. проти січня - червня 2015 р. перевищував 370%); 

Для досягнення ефективності системи житлових субсидій у довгостроковому 

періоді, нами запропоновано, враховуючи підвищення державних соціальних гарантій більш 

високими темпами, ніж зростання рівня споживчих цін, розпочати поступове обмеження 

розміру субсидій за рахунок встановлення обов’язкової для сплати частки фактичної вартості 

ЖКП. Це зміцнить соціальну довіру та справедливість у сфері надання житлових субсидій, 

стимулюватиме домогосподарства до енергоефективного споживання послуг, а також 

вмотивує отримувачів субсидій підвищувати (не приховувати) свій матеріальний стан. 

Також, визначивши, що у поточному році частка непрацюючих працездатних осіб серед 

отримувачів субсидій є ще значною, незважаючи на її зменшення, запропоновано 

запровадити порядок надання субсидій таким домогосподарствам, який  стимулюватиме їх 

до самостійного покращення матеріального стану. Висловлена думка, що було б доцільним, 

пов’язувати право надання житлових субсидій домогосподарствам, у складі яких є 

непрацюючі працездатні особи, з їх участю в організованих за сприянням місцевих органів 

влади оплачуваних громадських робіт та бізнесових «мікропроектів», з працевлаштуванням 

на вакантні посади та робочі місця, які є в базах про вакансії Державної служби зайнятості та 

інше. 

За розрахунками щодо потреби у коштах на 2018 рік на надання державної допомоги 

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

зміни у розподілі державних коштів, відповідно до яких збільшиться частка бюджетних 

коштів на виплати допомоги малозабезпеченим сім’ям до 32,27% проти фактичних 27,77% у 

2016 році, за рахунок як зростання середнього розміру допомоги так і кількості охоплених 

нужденних сімей; зростатимуть витрати на виплату допомоги одиноким матерям до 15,35% 

(12,02% відповідно) за рахунок входження в цю програму матерів з більшою кількістю дітей; 

за рештою видів державної допомоги сім’ям з дітьми  обсяги виплат зростатиме в більшій 

мірі за рахунок підвищення прожиткового мінімуму та відповідно розмірів щомісячних 

виплат соціальної допомоги; зменшаться витрати на виплату допомоги при народженні 

дитини до 45,53% (54,47%) в результаті закінчення терміну щомісячних виплат отримувачам 

допомоги за попереднім законом (залежно від черговості народження) та падіння 

народжуваності у 2016-2017 рр.  

З метою стимулювання народжуваності у 2018 р., в рамках дослідження було 

обраховано потребу в коштах на надання допомоги при народженні дитини за новими 

нормами: встановлення одноразової виплати допомоги при народженні першої дитини в 

розмірі 15 прожиткових мінімумів; при народженні другої дитини – 20 прожиткових 

мінімумів; при народженні третьої та наступної дитини – 25 прожиткових мінімумів для 

дитини віком до 6 років. При цьому, виплата щомісячної допомоги при народженні дитини 

здійснюватиметься протягом 36 місяців у розмірі прожиткового мінімуму для дитини віком 

до 6 років (встановлений на 1.12.2017 р.). За розрахунками обсяг видатків на надання 

допомоги при народженні дитини за зазначених умов у 2018 р. становитиме 26 580,9 

млн.грн. проти 19 987,4 млн. грн за чинним законодавством та буде щорічно збільшуватися 

починаючи з 2019 р. За цим варіантом розрахунків нами зроблені спостереження щодо 

можливих негативних наслідків опіки держави у цій сфері та надані відповідні пропозиції 
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щодо їх усунення. Так, за альтернативною інформацією близько 76,4% від загальної 

кількості українських сімей з трьома і більше дітьми живуть за межею бідності. При цьому 

за статистичними даними у 2014 р. народжувалися третіми та наступними 12% дітей у 

загальній кількості новонароджених. У багатодітних сім'ях виховується близько 20% всіх 

дітей в країні, при цьому таких сімей лише 4% у загальній кількості українських  родин. 

Враховуючи вищезазначене, можна припустити, що введення в дію законопроектів щодо 

підвищення розміру допомоги залежно від розміру прожиткового мінімуму, 

народжуваність зростатиме, насамперед, у багатодітних сім’ях, які потребуватимуть у 

майбутньому додаткової підтримки державою їх матеріального стану. Тому пропонується 

переглянути підходи щодо надання одноразової допомоги на потреби новонародженої 

дитини, наприклад, у форматі «пакет новонародженого»; допомога породіллі, пов’язуючи її 

розмір з вартістю послуг щодо проведення  нагальних побутових робіт та оздоровлення  

породіллі; щомісячна допомога на дитину до досягнення нею трирічного віку  

диференційовану залежно від наявності доходу у породіллі за визначений період, черговості 

народження дитини, з можливим зменшенням такої допомоги після народження п’ятої та 

наступної дитини тощо. 

За результатам дослідження рекомендовано врахувати у пропозиціях до 

проекту Державного бюджету України на 2018 рік прогнозний обсяг виплат державної 

соціальної допомоги та надбавки на догляд згідно із Законом України «Про державну 

соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам» у розмірі 9 507,7 млн. грн., 

що на 10,3% більше очікуваного обсягу виплат у 2017 р. (8 620, 8 млн. грн.). Крім того, для 

підвищення результатів прогнозування нами запропоновано вдосконалити форму 

статистичної звітності «Звіт про надання державної соціальної допомоги інвалідам з 

дитинства та дітям-інвалідам» (ДСДІ), за рахунок введення до неї додаткових показників. За 

умов продовження у 2018 р. дії чинних нормативно-законодавчих актів щодо надання 

грошової допомоги особам, які здійснюють догляд за особою з інвалідністю I чи II групи 

внаслідок психічного розладу, прогноз обсягів потреби у бюджетних коштах на її 

фінансування, виходячи з прогнозних розмірів прожиткового мінімуму становитиме              

1 507,9 млн. грн. 

Прогнозовані обсяги коштів визначені в рамках дослідження за науково - 

обґрунтованими розрахунками забезпечать у 2018 р. своєчасне, адресне та у достатньому 

обсязі виплати державної соціальної допомоги різним верствам населення. 

За висновком замовника - Департаменту державної соціальної допомоги 

Міністерства соціальної політики -  щодо відповідності вимогам замовника наукової роботи 

результати дослідження використані  у процесі узгодження з Міністерством фінансів 

України обсягів субвенції з Державного бюджету місцевим бюджетам на надання субсидій 

для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг та субсидій на придбання 

твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу; на виплату державної 

допомоги сім’ям з дітьми, державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства 

і дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за 

інвалідами І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу на 2018 рік. 

 

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) 

Кількісні показники: 

- 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; 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96%D0%BC%27%D1%8F
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- соціологічне дослідження проводилося в два етапи (на першому етапі опитано 

(методом анкетування) підопічних, на другому – співробітників), загалом оброблено 2631 

анкет (1382 підопічних інтернатних установ; 1249 співробітників інтернатних установ). 

Якісні показники: 

- вперше розроблено проект методичних рекомендацій щодо покращення 

обслуговування та усунення недоліків в організації обслуговування підопічних; 

- вперше розроблено і застосовано модель соціологічного дослідження якості 

обслуговування в інтернатних установах, яка включає опитування підопічних інтернатних 

установ та опитування співробітників інтернатних установ, що забезпечило всебічність 

оцінки досліджуваного соціального явища й аналітичні можливості дослідження причин 

його змін; 

- 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 основні тенденції. 

 

НДР «Розроблення нових норм часу та чисельності працівників і підопічних 

інтернатних установ системи соціального захисту населення» (шифр 14) 

Кількісні показники: 

- опрацьовано пропозиції від 63 стаціонарних установ з питань оптимізації чисельності 

їхніх штатних працівників і впроваджено 12 пропозицій у новий збірник; 

- вилучено 13 застарілих професійних назв робіт; 

- внесено 25 нових професійних назв робіт; 

- оновлено 82 карти норм часу та чисельності. 

Якісні показники: 

- розроблено нові норми часу, які лягли в основу формування норм штатної чисельності 

працівників; 

- оновлено організацію, умови та режими праці відповідно до чинного законодавства; 

- оновлено перелік професійних назв робіт згідно з вимогами Національного 

класифікатора України ДК 003:2010 “Класифікатор професій”; 

- оновлено види робіт, що виконуються працівниками стаціонарних установ; 

- оновлено збірник “Норми часу та чисельності працівників і підопічних стаціонарних 

установ системи соціального захисту населення” та подано його на окреме затвердження з 

боку Мінсоцполітики. 

Таким чином, використання нового збірника “Норми часу та чисельності 

працівників і підопічних стаціонарних установ системи соціального захисту населення” 

допоможе 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 штатних розписів цих установ.  

 

НДР «Наукове обґрунтування та експертиза проектів нормативно – правових 

актів з питань розвитку соціальної сфери України» (шифр 15) 

Використання розроблених наукових матеріалів сприятиме поліпшенню діяльності 

структурних підрозділів Міністерства, зокрема: активізує та підвищить нормотворчу 

діяльність Управлінь та Департаментів Міністерства на 15%; прискорить подання 

нормативних актів до КМУ на 10%; надасть можливість оптимізувати діяльність 

структурних підрозділів Міністерства на 5%.; підвищиться якість розроблених нормативно-

правових документів на 10%.  
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3.6. Інші досягнення 

 

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

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

Інститутом заключено меморандум про співпрацю з Бюро соціальних і політичних розробок, 

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

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

Кафедрою соціології управління та соціальної роботи соціологічного факультету 

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

наукових досліджень Інституту. У 2017 році складені договори та угоди з: Одеським 

державним економічним університетом; Дніпропетровською фінансовою академією; 

Хмельницьким національним Університетом; Федерацією роботодавців працівників ЖКГ.  

Науковими працівниками Інституту в 2017 році проводились консультації аспірантів, 

студентів вузів м. Києва. 

Директор Інституту Кір’ян Т.М. увійшла до складу Спеціалізованої вченої ради ВНЗ 

Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» з правом прийняття до 

розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата 

економічних наук за спеціальністю 08.00.07 – демографія, економіка праці. соціальна 

економіка і політика. 

Директор Інституту Кір’ян Т.М. надала відгук на автореферат дисертації Башинського 

Тараса Володимировича на тему «Механізми реалізації соціальної політики в системі 

альтернатив фінансового забезпечення», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата 

економічних наук за спеціальністю 08.00.07 – демографія, економіка праці, соціальна 

економіка і політика 

Учений секретар Інституту Гаркавенко Н.О. виступила офіційним опонентом при 

захисті кандидатської дисертації Джегура Геннадія Васильовича за темою «Механізм 

державного регулювання зайнятості населення в Україні» за спеціальністю 08.00.03 – 

економіка та управління національним господарством. Захист відбувся 27.04.17 в 

Білоцерківському національному аграрному університеті. 

 

 

3.7. Визнання результатів НДР науковою громадськістю (публікації) 

 

1. Т.М. Кір’ян, Ю.М. Куліков. Гідна заробітна плата у контексті макроекономічної 

стабілізації і зростання (методологія і практика) // Україна: аспекти праці. – 2017. - №1-2,             

с. 3-14. 

2. Т. М. Кір’ян. Економіко - інстиціональні засади удосконалення політики формування 

доходів населення. За редакцією доктора екон. наук. проф. Кулікова Ю.М. Монографія 

/МОН України. Одеський національний економічний університет, НДІ праці і зайнятості 

населення Міністерства соціальної політики України і НАН України – Одеса, 2017. –  356 с. 

УДК 330.56: 332.1 22. 

3. Т. М. Кір’ян. Зайнятість, праця та соціальний захист населення: вітчизняний та 

зарубіжний досвід. За редакцією Т. М. Кір’ян. Колективна монографія. НДІ праці і 

зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України. К.: Віпол, 2017. -346 с. 

4. Ільчук Л. І. Соціальне самопочуття населення України як результат соціальної 

захищеності. Матеріали XVI науково - практичної конференція «Оптимізм і песимізм: 

амбівалентність українського соціуму в духовному і матеріальному вимірах». К.: НАУ. 2017. 

5. Ільчук Л. І. Соціальний популізм, як гальмо у розвитку демократії. Матеріали XVI 

науково - практичної конференція «Оптимізм і песимізм: амбівалентність українського 

соціуму в духовному і матеріальному вимірах». К.: НАУ. 2017. 

6. Ільчук Л.І. Сімейні форми проживання для осіб похилого віку та інвалідів як 

інноваційний вид соціального обслуговування а Україні. «SOCIO ПРОСТІР  
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міждисциплінарний електронний збірник наукових праць з соціології та соціальної роботи », 

№6(2017), [Електронний ресурс]: режим доступу 

http://www.sociology.kharkov.ua/images/socioprostir/magazine/6_2017/6-10.pdf. (ВАК, 

Міжнародний індекс цитування) 

7. Leonid Ilchuk. Volunteer Movement in the Ukraine During the Anti-Terrorist Operation: 

History, Conditions, and Problems. [Electronic resource]: access mode 

https://www.novapublishers.com/web/web_files/ForAuthorDocuments/Auxiliary_Order_Form.doc 

(ВАК, Міжнародний індекс цитування). 

8. Ільчук Л.І. Рецензія на статтю «Форми політичного протесту та самоорганізації 

громадян на Волині в умовах революції гідності». Studia politologia Ucraino-polona/ 

Щорічний журнал з політичних наук. Інститут держави і права імені В. М. Корецького. 

Польська академія наук і мистецтв. Польське наукове товариство у Житомирі. Випуск 

сьомий 2017. – С - 154. (Індекс міжнародних баз даних ISSN 2312-8933). 

9. Ільчук Л.І. Рецензія на статтю «Концепт «Публічна політика» у міждисциплінарному 

науковому дискурсі». Studia politologia Ucraino-polona/ Щорічний журнал з політичних наук. 

Інститут держави і права імені В. М. Корецького. Польська академія наук і мистецтв. 

Польське наукове товариство у Житомирі. Випуск сьомий 2017. – С 154. (Індекс 

міжнародних баз даних ISSN 2312-8933). – С – 182. 

10. Ільчук Л.І. Рецензія на статтю «Реінтеграція тимчасово окупованих територій 

Донбасу: передумови та перспективи». Studia politologia Ucraino-polona/ Щорічний журнал з 

політичних наук. Інститут держави і права імені В. М. Корецького. Польська академія наук і 

мистецтв. Польське наукове товариство у Житомирі. Випуск сьомий 2017. – С – 121. (Індекс 

міжнародних баз даних ISSN 2312-8933). 

11. Ільчук Л.І. Рецензія на статтю «Політична репрезентація поляків в Україні на 

локальному рівні (за результатами соціологічного дослідження 2016-2016 рр. на 

житомирщині)». Studia politologia Ucraino-polona/ Щорічний журнал з політичних наук. 

Інститут держави і права імені В. М. Корецького. Польська академія наук і мистецтв. 

Польське наукове товариство у Житомирі. Випуск сьомий 2017. – С – 145. (Індекс 

міжнародних баз даних ISSN 2312-8933). 

12. Терюханова І., Стульпінас Н., Терещенко О. Розвиток соціального діалогу в питаннях 

професійного навчання персоналу українських підприємств // Україна: аспекти праці. – 2017. 

- №1-2, с. 44-50. 

13. Терюханова І.М., Дрозач М.І., Стульпінас Н.К. Проблеми та перспективи розвитку 

наставництва в Україні «SOCIOПРОСТІР: міждисциплінарний електронний збірник 

наукових праць з соціології та соціальної роботи». – 2017.  №6, c. 31-38. 

14. Носіков О.М., Тимошек Т.Р. Науково-практичний вимір оновлення нормативної бази 

кадрового забезпечення соціальної сфери // Україна: аспекти праці. – 2017. - №4, с. 19-28. 

15. Перегудова Т.В. Підходи до прогнозування попиту та пропозиції робочої сили: 

вітчизняні здобутки та напрями удосконалення // Сучасні можливості забезпечення 

соціально-економічного розвитку країн: матеріали доповідей Міжнародної науково-

практичної конференції (м. Ужгород, 16 вересня 2017 року) / За заг. ред.: М. М. Палінчак, В. 

П. Приходько, A. Krynski. –Ужгород. – Ужгород: Видавничий дім “Гельветика”, 2017. – 188 

с. – С. 115-118. – 0,2 друк. арк. 

16. Перегудова Т.В. Зарубіжний досвід прогнозування попиту та пропозиції робочої сили 

/ Підготовлено до друку. – 0,6 друк. арк. 

17. Кравцов С.О. Створюємо оголошення про вакансію, не порушуючи норм 

законодавства про зайнятість / С.О. Кравцов // Кадровик Лайт. – № 10. – 2017. – С. 29–38. 

18. Кравцов С.О. Внутрішнє та зовнішнє переведення працівників: умови та підстави / 

С.О. Кравцов // Кадровик Лайт. – № 12. – 2017. – С. 48–58. 

19. Кравцов С.О. Нормування праці кадровика / С.О. Кравцов // Довідник кадровика. – 

№03. – 2017. – С. 38–45. 
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20. Кравцов С.О. Чергова Зміна № 6 до Класифікатора професій / С.О. Кравцов // 

Довідник кадровика. – № 12. – 2017. – С. 42–52. 

21. Кравцов С.О. Квиток в один кінець, або Чи доцільно часто змінювати місце роботи / 

С.О. Кравцов // Кадри і зарплата. – № 21. – 2017. – С. 32–45. 

22. Гаркавенко Н.О. Бідність населення як проблема формування інтелектуального 
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економіки інтелектуального капіталу / Тези доповідей ІІІ Всеукраїнської науково-практичної 
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25. Вітер В.І. Теоретичні засади підвищення рівня життя населення // Соціально-трудова  

сфера:  сучасний  стан,  проблеми  та  стратегічні напрями  розвитку: матеріали  міжнародної  

науково-практичної  Інтернет-конференції; 14-16 листопада 2017 року. – К.: КНЕУ, 2017. – 

246с. – С.56-58. 

26. Н. Ільєнко, Ю. Спасенко. Підвищення ефективності гідної праці в Україні та 

управління системою соціально-трудових відносин // Україна: аспекти праці. – № 2. – 2017. – 

С. 28-35. 

27. О. Терехова, Я. Сало. Середній клас у сучасному соціально-економічному 

реформуванні в Україні // Україна: аспекти праці. – № 3. – 2017. – С. 20-27. 

28. Н. Ткаченко, Н. Ільєнко. Податок на доходи фізичних осіб, його системи зростання та 

вплив на рівень життя населення // Економічний вісник Донбасу. – № 2 (48). – С. 113-120. 

29. Ільєнко Н.О., Спасенко Ю. О. Подолання бідності – основне завдання соціальної 

політики в Україні. // Збірник наукових праць. Науковий вісник Ужгородського 

університету. / Серія Економіка. / вип. 2 (50). – Ужг.: 2017. – Вид. УжНУ „Говерла”. – 357 с. 

– С. 59-66. 

30. Спасенко Ю.О. Стабільність у збереженні роботи як складова забезпечення гідної 

праці. / Соціально-трудова сфера: сучасний стан, проблеми та стратегічні напрями розвитку 

[Електронний ресурс] : зб. тез доп. учасників міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф.; 14–16 

листоп 2017 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ „Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима 

Гетьмана” [та ін.] ; редкол.: А. М. Колот (голова) [та ін.]. – Електрон. текст. дані. – Київ : 

КНЕУ, 2017. – 246 с. – Назва з титул. екрану. – С. 48–50. 

31. Ільєнко Н.О. Гарантії зайнятості для учасників АТО та переселенців – забезпечення їх 

гідної праці. / Соціально-трудова сфера: сучасний стан, проблеми та стратегічні напрями 

розвитку [Електронний ресурс] : зб. тез доп. учасників міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф.; 

14–16 листоп 2017 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ „Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима 

Гетьмана” [та ін.] ; редкол.: А. М. Колот (голова) [та ін.]. – Електрон. текст. дані. – Київ : 

КНЕУ, 2017. – 246 с. – Назва з титул. екрану. – С. 59–61. 

32. Поплавська О. До формування нової моделі соціальної держави  / О. Поплавська, О. 

Герасименко, А. Колот // Україна: аспекти праці. – 2017. – №1-2. – С. 3-15 (Фахове видання). 

33. Поплавська О.М. Нетрадиційні механізми та форми досягнення соціальної безпеки 

країни / О.М. Поплавська // Соціально-трудові відносини: теорія та практика: зб.наук.праць. 

– №1 (13). – К.:КНЕУ, 2017. – С. 158-166 (Фахове видання). 
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34. Poplavska, O., N. Chala (2017). The Interrelation Between Government And Business in 

Fighting Poverty in Ukraine. Humanizacja Pracy. – №1 (287). – 2017. – р. 25-38. (Польський 

журнал). 

35. Поплавська О.М. Реалізація рівних прав у сфері зайнятості та професійної діяльності в 

Україні / О.М. Поплавська // Матеріали Науково-практичної конференції «Цілі сталого 

розвитку: глобальні та національні виміри» (5-6 травня) - К.: Академія праці, соціальних 

відносин і туризму, 2017р. – С.132-135. (Тези). 

36. Поляк Н.О. Готовність України до впровадження міжнародних норм у сфері 

соціального захисту безробітних / Н.О. Поляк // Матеріали XVI науково-практичної 

конференції «Оптимізм і песимізм: амбівалентність українського соціуму в духовному і 

матеріальному вимірах». – К.: ВНЗ «Національна академія управління», 2017. – (Тези). 

37. Тарасюк О.П. Ратифікація Конвенції МОП № 181 про приватні агенції зайнятості 

(1997 р.): можливості та проблеми / О.П. Тарасюк // Матеріали XVI науково-практичної 

конференції «Оптимізм і песимізм: амбівалентність українського соціуму в духовному і 

матеріальному вимірах». – К.: ВНЗ «Національна академія управління», 2017. – (Тези).  

38. Дубок Т.В. Оцінювання сучасного рівня соціального захисту безробітних та аналіз 

діючих норм вітчизняного законодавства у цій сфері / Т.В. Дубок // Матеріали XVI науково-

практичної конференції «Оптимізм і песимізм: амбівалентність українського соціуму в 

духовному і матеріальному вимірах». – К.: ВНЗ «Національна академія управління», 2017. – 

(Тези). 

39. Тарасюк О.П. Сукупні ресурси домогосподарств із дітьми як індикатор оцінювання 

ефективності системи соціальних допомог / О.П. Тарасюк // Ринок праці та зайнятість 

населення. – 2017. – №3. – С. 54-64. (Фахове видання) 

40. Поляк Н.О., Тарасюк О.П. Можливості ратифікації в Україні Конвенції МОП № 181 

про приватні агентства зайнятості: проблеми та пропозиції / Н.О. Поляк, О.П. Тарасюк // 

Ринок праці та зайнятість населення. – 2017. – №4. – С.39-47 (Фахове видання). 

41. Поляк Н.О., Тарасюк О.П. Оцінювання відповідності національних норм у сфері 

соціального захисту безробітних в Україні вимогам міжнародних стандартів / Н.О. Поляк, 

О.П. Тарасюк // Проблеми економіки. – 2017. – № 3. – С. (Фахове видання, входить до 

міжнародних наукометричних баз даних Index Copernicus, Research Papers in Economics, 

Advanced Science Index та ін.). 

42. Поляк Н., Тарасюк О. Дотримання міжнародних вимог та зобов’язань щодо пенсійних 

виплат в Україні / Н. Поляк, О. Тарасюк // Вісник Пенсійного фонду України. – 2017.  – 

№12(183). – С.4-9. 

43. Поляк Н.О., Поплавська О.М., Самерханова З.В., Тарасюк О.П., Федірко Н.В. Оцінка 

відповідності національного законодавства окремим міжнародним документам у сфері 

зайнятості населення та пропозиції щодо їх імплементації  (Розділ 2)/ Н.О. Поляк, 

О.М. Поплавська, З.В. Самерханова, О.П. Тарасюк, Н.В. Федірко // Зайнятість, праця та 

соціальний захист населення: вітчизняний та зарубіжний  досвід: монографія; відп. ред. к.е.н. 

Т.М. Кір’ян. – Київ, 2017.  – С. 17-31. 

44. Поляк Н.О., Тарасюк О.П. Міжнародні інструменти регулювання в сфері соціального 

захисту та соціального забезпечення  (Розділ 7)/ Н.О. Поляк, О.П. Тарасюк // Зайнятість, 

праця та соціальний захист населення: вітчизняний та зарубіжний  досвід: монографія; відп. 

ред. к.е.н. Т.М. Кір’ян. – Київ, 2017.  – С. 90-109. 

45. Давидюк О.О. Деінституціоналізація соціального обслуговування осіб похилого віку: 

деякі аспекти реалізації в Україні // Вісник Пенсійного фонду України – 2017. -№ 1(172) – 

С.40-47. 

46. Болюбах В.В. Оцінка міри спроможності осіб похилого віку та осіб з інвалідністю до 

працетерапії за умов інтернатної установи // Україна: аспекти праці. – 2017. - №2. – С.21-27. 

47. Петренко Ю.М., Барабаш Ю.Ю. Характеристика змісту та напрямів соціальної 

реабілітації (адаптації) осіб зі стійкими фізичними, інтелектуальними та психічними 
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порушеннями в інтернатних установах системи соціального захисту населення // Україна: 

аспекти праці. – 2017. - №3. – С.14-19. 

48. Вонберг Т.В. Проблемні аспекти дослідження мінімальної заробітної плати у 

трансформаційних умовах // Актуальні проблеми соціально-економічних систем в умовах 

трансформаційної економіки: Матеріали Всеукраїн. наук.-практ. конф. – Дніпро: НМетАУ, 

2017. – Ч.1. – С. 48-51. 

49. Вонберг Т.В. Соціально відповідальна поведінка роботодавця в контексті розвитку 

інноваційного підприємництва // Інноваційне підприємництво: стан та перспективи розвитку: 

Матеріали ІІ Всеукраїн. наук.-практ. інтернет-конф. // Режим доступу: 

https://drive.google.com/file/d/0B-iMu6tnPaxybUJZTjZWMXpLV1U/view  

50. Вонберг Т.В. Соціально відповідальне ведення бізнесу в українських реаліях // 

Імперативи та інноваційні механізми забезпечення гідної праці в умовах становлення нової 

економіки: Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. – К. : КНЕУ, 2017. – С. 341-343. 

51. Вонберг Т.В. Сzłowiek-społeczeństwo-gospodarka: monografia / redakcja naukowa Maria 

Agnieszka Paszkowicz. - Zielona góra, 2017. - 160 с. - С.57-66. 

52. Вонберг Т.В. Проблемы развития инновационной экономики Украины в условиях 

глобальных социально-экономических изменений // Таджикистан и современный мир: 

актуальные проблемы развития инновационной экономики: сборник материалов V 

международ. науч.-практич. конференции. – Душанбе: «Сумани Кудрат», 2017.– С.141-144. 

53. Вонберг Т.В. Соціальна відповідальність держави у сфері соціального захисту 

українського населення // Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури: 

виклики постіндустріальної економіки: Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної 

конференції. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. – С.96. 

54. Вонберг Т.В. Социальное развитие агропромхолдинга «Астарта-Киев» через призму 

корпоративной социальной ответственности компании // Инновационные доминанты 

социально-трудовой сферы: экономика и управление : Материалы ежегодной 

международной научно-практической конференции по проблемам социально-трудовых 

отношений. – Воронеж: Воронежский государственный педагогический университет, 2017. – 

С.74-77. 

55. Вонберг Т.В. Інтеграція української економіки в європейський простір через призму 

соціальної відповідальності // Національна економіка України в умовах європейської 

інтеграції: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Дніпро: НМетАУ, 

2017. – С. 640-642. 

56. Вонберг Т.В. Розвиток сучасних міст через призму соціальної відповідальності 

підприємств // Регіональна політика: історія, політико-правові засади, архітертура, 

урбаністика: Матеріали Третьої Міжнар. наук.-практ. конф. – Київ: Бескиди, 2017. – Ч.2. - С. 

121-123. 

 

3.8. Участь співробітників Інституту в конференціях, семінарах та круглих 

столах: 

 

Директор Інституту Кір’ян Т.М: 

1. – є членом правління спілки економістів України, членом секції Комітету по 

державним преміям України, головним редактором журналу «Україна: аспекти праці», 

членом Редакційної ради газети «Праця і зарплата»; 

2. 30 березня 2017 року прийняла участь у відкритій презентації доповіді ПРООН про 

людський розвиток за 2016 рік. 

3. 7 червня 2017 року прийняла участь з Коцюбою О.В. у парламентських слуханнях на 

тему: „Пріоритетність додержання страхових засад при реформуванні пенсійної системи”. 

Інформаційно-аналітичні матеріали та пропозиції з цієї проблематики, підготовлені  НДІ 

праці і зайнятості населення, включено до робочих матеріалів парламентських слухань           

(м. Київ); 

https://drive.google.com/file/d/0B-iMu6tnPaxybUJZTjZWMXpLV1U/view
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4. 14 червня 2017 року прийняла участь в засіданні секції соціально-економічних наук 

Комітету з державних премій України в галузі науки і техніки; 

5. 15 вересня 2017 року прийняла участь в Презентації Національної доповіді «Цілі 

сталого розвитку: Україна» 

6. 29 вересня 2017 року прийняла участь в одинадцятому Пленумі Правління Спілки 

економістів України 

7. 12 жовтня 2017 року  прийняла участь з Гаркавенко Н.О. в роботі семінару 

«Експертне обговорення аналітичного звіту «Швидка інтегрована оцінка щодо Цілей сталого 

розвитку», яке проходило у приміщенні прес-центру «Укрінформ» в м. Києві; 

8. 17 жовтня 2017 року прийняла участь в засіданні соціально-економічних наук 

Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки; 

9. 24 жовтня 2017 року прийняла участь в урочистому засідання ООН в Україні з нагоди 

25 річчя. 

10. 07 листопада 2017 року взяла участь в презентації проекту МОП «Зміцнення 

адміністрації праці з метою покращення умов праці і подолання не задекларованої праці»  

11. 18 грудня 2017 року на запрошення ПРООН в Україні прийняла участь з Гаркавенко 

Н.О. в роботі семінару «Вимірювання соціально-економічного розвитку східної України у 

контексті Цілей сталого розвитку: потреби у даних» (м. Київ). 

 

 

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

12. прийняв участь в організації та проведенні шести  засідань Координаційно-експертної 

ради з питань соціальної політики Інституту в період з січня по грудень 2017 року де 

розглядалися питання щодо розробки пропозицій по наданню інтегрованих соціальних 

послуг в ОТГ; 

13. 26 квітня у м. Києві прийняв участь в організації і проведенні на базі Київського 

національного торговельно-економічного університету Всеукраїнського круглого столу 

«Соціально-економічні наслідки втрат від дорожньо-транспортних пригод», та виступив з 

презентацією на тему: «Вплив ДТП на соціальну безпеку держави». Співорганізаторами 

круглого столу виступили Науково-дослідний інститут праці і зайнятості населення 

Мінсоцполітики і НАН України та Бюро соціальних та політичних розробок; 

14. 18 травня  прийняв участь в організації та проведенні  XVI науково - практичної 

конференція на тему «Оптимізм і песимізм: амбівалентність українського соціуму в 

духовному і матеріальному вимірах». Організаторами виступили: ВНЗ «Національна 

академія управління»; Науково-дослідний Інститут праці і зайнятості населення 

Міністерства соціальної політики України та НАН України; 

15. 24-27 травня у м. Одеса взяв участь в семінарі – нараді «Формування інтегрованої 

системи соціальних послуг в умовах децентралізації: сучасна практика та перспективи» в 

рамках проекту реалізації політики сусідства Східного партнерства (Вірменія, Грузія, 

Україна), де виступив з доповіддю на тему: «Децентралізація в наданні соціальних послуг: 

проблеми та перспективи»; 

16. 22-23 червня у м. Києві прийняв участь в організації і проведенні Першого 

міжнародного конгресу з питань реформування системи управління безпеки дорожнього 

руху» де виступив модератором секції №2 «Захист прав та інтересів жертв ДТП»; 

17. 30 червня 2017 року у м. Києві, прийняв участь в експертні зустрічі-нараді на тему: 

«На шляху до ЄС: рівні права та можливості українських громадян у доступі до праці», де 

виступив з доповіддю на тему: «Рівні можливості у доступу до праці в контексті гідної праці 

в Україні»; 

18. 29 серпня у м. Києві взяв участь у «круглому столі» на тему: «Напрацювання 

рекомендацій щодо запровадження незалежного моніторингу та оцінки якості соціальних 

послуг. Нові підходи в контексті реформування надання соціальних послуг», де виступив з 

доповіддю на тему: «Гроші ходять за людиною, лозунг чи реальні дії?»; 
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19. 2 листопада у м. Києві взяв участь у Форумі «Освіта дорослих і розвиток 

громадянського суспільства» 

20. 3 листопада у м. Києві прийняв участь у Міжнародній конференції на тему «Уряд і 

бізнес: чи є перспективи впровадженню недискримінаційних норм на ринку праці?» та 

виступив у підведені підсумків щодо роботи конференції; 

21. 08 листопада. у м. Києві прийняв участь в засіданні Комітету Верховної Ради України 

з питань соціальної політики, зайнятості і пенсійного забезпечення на тему: «Соціальний 

діалог як інструмент взаємодії громадянського суспільства і держави» та виступив з 

пропозиціями щодо удосконалення соціального діалогу в рамках порушеного питання на 

Комітеті. 

22. 27 листопада у м. Києві прийняв участь у четвертій Всеукраїнській науково-

практичній конференції студентів та аспірантів на тему: «Організаційно-управлінські та 

психолого-педагогічні аспекти сучасного ринку праці» де виступив з доповіддю на 

пленарному засіданні на тему: «Основні напрями реалізації пріоритетних завдань державної 

політики у сфері зайнятості населення»; 

23. 07 грудня у м. Києві взяв участь у засіданні «круглого столу» на тему: «Соціальне 

інвестування, як засіб вирішення соціальних проблем громади та інструмент залучення 

додаткового фінансування» де виступив з доповіддю на тему: «Соціальне інвестування: 

методи оцінки» 

 

Співробітники Інституту: 
24. Терюханова І.М., Носіков О.М., Дрозач М.І. приймали участь у презентації та 

обговоренні нового підходу розроблення професійних стандартів (м. Київ, Міністерство 

соціальної політики України, 15 березня 2017 року). 

25. Терюханова І.М. приймала участь у круглому столі «Як підвищити участь 

професійних асоціацій та недержавних організацій у реалізації завдань державної 

регіональної політики України спрямованих на розвиток людського потенціалу» (м. Київ, 

бізнес-центр «Панорама», 30 березня 2017 року).  

26. Носіков О.М. приймав участь у короткостроковому тематичному семінарі для 

керівників та фахівців регіональних структурних підрозділів з питань соціального захисту 

населення на тему: «Реалізація державної політики зайнятості на місцевому рівні шляхом 

виконання територіальних програм зайнятості населення» та провів лекцію на тему: 

«Розвиток кадрового потенціалу працівників з надання соціальних послуг у новітній 

нормативній документації (на прикладі Випуску 80 «Соціальні послуги» ДКХП) (м. Київ, 

Центр підвищення кваліфікації працівників сфери управління Міністерства соціальної 

політики України, 26 квітня 2017 року). 

27. Терюханова І.М., Дрозач М.І. приймали участь у XVI науково-практичній конференції 

“Оптимізм і песимізм: амбівалентність українського соціуму в духовному і матеріальному 

вимірах» та виступили з доповідями на секційному засіданні (м. Київ, ВНЗ «Національна 

академія управління», 18 травня 2017 р.).   

28. Терюханова І.М. приймала участь у семінарі «Підходи, задачі та очікування стосовно 

Національного реєстру кваліфікації / Веб-сайту з питань кваліфікації в Україні» (м. Київ, 

Міністерство освіти і науки України, 30 травня 2017 р.). 

29. Терюханова І.М. приймала участь у Першому Національному Кар’єрному Форумі (м. 

Київ, Інститут післядипломної освіти Київського національного університету ім.. Т.Г. 

Шевченка, 6 червня 2017 р.).   

30. Терюханова І.М., Дрозач М.І. приймали участь у нараді присвяченій удосконаленню 

нормативно-правових актів з питань професійного навчання на виробництві та обговоренні 

пропозицій, наданих до проекту Примірного положення про організаціїю наставництва на 

виробництві (м. Київ, Міністерство соціальної політики України, 14 червня 2017 р.).    

31. Терюханова І.М., Дрозач М.І. приймали участь у семінарі «Нові методологічні 

підходи до розроблення професійних, освітніх стандартів та стандартів оцінювання, що 
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базуються на компетентностях» (м. Київ, Міністерство освіти і науки України, 11 липня   

2017 р.). 

32. Терюханова І.М., Дрозач М.І.  приймали участь у засіданні робочої групи з питань 

підготовки Методики розроблення професійних стандартів (м. Київ, Міністерство соціальної 

політики України, 11 жовтня 2017 р.). 

33. Дрозач М.І. приймав участь у форумі «Освіта дорослих в розвиток громадського 

суспільства» (м. Київ, Український дім, 3 листопада 2017 р.).  

34. Терюханова І.М., Дрозач М.І.  приймали участь у другому засіданні робочої групи з 

питань підготовки Методики розроблення професійних стандартів (м. Київ, Міністерство 

соціальної політики України, 4 грудня 2017 р.). 

35. Перегудова Т.В. приймала участь у роботі Міжнародної науково-практичної 

конференції на тему: “Сучасні можливості забезпечення соціально-економічного розвитку 

країн” (16 вересня 2017 року, м. Ужгород). 

36. Латік В.В. приймала участь у засіданні Міжвідомчої робочої групи з виконання плану 

заходів на 2016-2017 роки з реалізації Стратегії подолання бідності, на якому відбулося 

обговорення підсумків реалізації цієї Стратегії у 2016 році та першому кварталі 2017 року, а 

також проекту плану заходів на 2018 рік Засідання відбулося 17.07.2017 р. у Міністерстві 

соціальної політики в м. Києві. 

37. Вітер В.І. прийняв участь у семінарі Державної служби статистики України на тему 

„Вібіркове обстеження населення (домогосподарств) з питань економічної активності: 

напрями розвитку організації та методології відповідно до оновлених стандартів 

Міжнародної організації праці (МОП)”, який проходив 23 листопада 2017 року в м. Києві. 

38. Гаркавенко Н.О. прийняла участь та виступила з доповіддю на ІІІ Всеукраїнській 

науково-практичній конференції «Інноваційний розвиток підприємств у процесі формування 

економіки інтелектуального капіталу» (КНУБА, 3-4 листопада 2017 року). 

39. Поляк Н.О. взяла участь у Стратегічній зустрічі щодо розробки нової програми 

діяльності ЮНІСЕФ на 2018-2022 роки. У ході зустрічі Поляк Н.О. виступила з коментарями 

у робочій групі «Соціальне включення та політика на макрорівні» (Київ, Президент-готель, 

17 лютого 2017 р.) 

40. Поляк Н.О. взяла участь у засіданні  Координаційно-експертної ради з питань 

соціальної політики Науково-дослідного інституту праці  і зайнятості населення 

Мінсоцполітики і НАН України. Взято участь у обговоренні функціональної моделі 

інтегрованого соціального сектору на рівні об’єднаних територіальних громад (Київ, НДІ 

праці та зайнятості населення, 23 лютого 2017 р.) 

41. Мартиненко М. М. взяв участь у Всеукраїнських кадрових зборах (м.  Київ, 

Всеукраїнська асоціація кадровиків, 21 квітня 2017 р.) 

42. Поляк Н.О.,Тарасюк О.П. взяли участь у Всеукраїнському круглому столі «Соціально-

економічні наслідки втрат від дорожньо-транспортних пригод» (Київський національний 

торговельно-економічний університет, 26 квітня 2017 р.) 

43. Поплавська О. М. взяла участь у Науково-практичній конференції «Цілі сталого 

розвитку: глобальні та національні виміри», подано тези доповіді (Київ, Академія праці, 

соціальних відносин і туризму, 5-6 травня 2017 р.) 

44. Поляк Н.О., Тарасюк О.П., Дубок Т.В., Мартиненко М.М. взяли участь у пленарному 

засіданні XVI науково-практичної конференції «Оптимізм і песимізм: амбівалентність 

українського соціуму в духовному і матеріальному вимірах» та у Секції 3 «Соціальна 

справедливість у формуванні громадської думки та суспільних настроїв». Поляк Н., 

Тарасюк О., Дубок Т. подали тези з виступом (Київ, ВНЗ «Національна академія 

управління», 18 травня 2017 р.) 

45. Поляк Н.О. взяла участь у робочій групі з розроблення плану заходів щодо 

імплементації положень Конвенції МОП № 102 та Рекомендації МОП № 202 на 2017-2019 

роки. Взято участь у обговоренні підготовки доповіді з імплементації положень Конвенції 
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МОП № 102 про мінімальні норми соціального забезпечення (Київ, Мінсоцполітики України, 

22 червня 2017 р.) 

46. Поляк Н., Тарасюк О. взяли участь у Тристоронньому круглому столі з обговорення 

проекту пенсійної реформи, за сприяння Мінсоцполітики України та МОП (Київ, Президент-

готель, 04 липня 2017 р.) 

47. Поляк Н., Тарасюк О. взяли участь у зустрічі керівництва Мінсоцполітики України з 

експертами місії МОП. Зокрема, взяли участь у обговоренні питань щодо підготовки першої 

доповіді стосовно Конвенції МОП №102, яка набула чинності для України у червні 

поточного року, та «нульової» доповіді стосовно Європейського кодексу соціального 

забезпечення (Київ, Мінсоцполітики України, 7-9 серпня 2017 р.) 

48. Поляк Н. взяла участь у круглому столі «Стан, виклики та ризики в царині 

соціального діалогу як чинника управляння стійким розвитком країни» (Київ, Спілка 

орендарів і підприємців України, КНЕУ імені Вадима Гетьмана, 5 жовтня 2017 р.) 

49. Поляк Н. провела лекцію для магістрів Кафедри макроекономіки та державного 

управління Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана на 

тему: «Соціальний захист та соціальне забезпечення: міжнародні інструменти регулювання» 

(Київ, КНЕУ імені Вадима Гетьмана, 24 жовтня 2017 р.) 

50. Поляк Н., Тарасюк О. взяли участь у засіданні робочої групи з розроблення плану 

заходів щодо імплементації положень Конвенції МОП № 102 та Рекомендації МОП № 202 на 

2017-2019 роки. Поляк Н. виступила із презентацією на тему «Мінімальні рівні соціального 

захисту і стратегії розширення сфери охоплення соціального забезпечення відповідно до 

положень Рекомендації МОП №202» (Київ, Мінсоцполітики України, 9 листопада 2017 р.) 

51. Поляк Н. взяла участь у міжнародному семінарі щодо Європейського кодексу 

соціального забезпечення та Конвенції МОП № 102. Поляк Н. виступила із доповідю 

«Головні аспекти та проблеми, які виникли у ході опрацювання Формуляру та підготовки 

матеріалів до першої доповіді України щодо імплементації положень Конвенції МОП №102» 

(Київ, Мінсоцполітики, 13 грудня 2017 р.) 

52. Коцюба О.В 2 березня 2017 року прийняв участь у зустрічі експертів з обговорення 

результатів моделювання сценаріїв подальшого реформування пенсійної системи. Коцюба 

О.В. висловив зауваження щодо  результатів моделювання пенсійної системи за базовим 

сценарієм.  

53. Коцюба О.В. 16 березня 2017 року прийняв участь у роботі експертної робочої групи з 

реформування пенсійної системи. Коцюба О.В. надав інформацію учасникам робочої групи 

про результати моделювання пенсійної системи України на довгострокову перспективу за 

чинних законодавчих норм, виконаного у НДІ праці і зайнятості населення. 

54. Коцюба О.В. 23 березня 2017 року прийняв участь у роботі експертної робочої групи з 

реформування пенсійної системи. Коцюба О.В. та виступив щодо необхідності максимально 

дотримуватись страхових принципів при реформуванні солідарної пенсійної системи.   

55. Коцюба О.В. 24 березня 2017 року прийняв участь у роботі робочої групи з 

удосконалення солідарної системи загальнообов’язкового державного пенсійного 

страхування. Коцюба О.В. та виступив в обговоренні питання щодо перерахунку пенсій. 

56. Коцюба О.В. 25 квітня 2017 року прийняв участь у одноденному розширеному 

виїзному засіданні експертної  робочої групи з питань пенсійної реформи. 

57. Коцюба О.В. 7 червня 2017 року прийняв участь у парламентських слуханнях на тему 

«Пріоритетність додержання страхових засад при реформуванні пенсійної системи» (ВРУ, 

вул. Грушевського, 5, м. Київ). 

58. Коцюба О.В. 04 липня 2017 року прийняв участь у роботі тристороннього круглого 

столу з обговорення проекту пенсійної реформи за участю Мінсоцполітики, Мінфіну, 

представників організацій роботодавців, Світового Банку, науковців. Коцюба О.В. та 

виступив в обговоренні окремих положень пенсійної реформи.  

59. Коцюба О.В. 29 листопада 2017 року прийняв участь у засіданні робочої групи з 

питань запровадження накопичувальної системи загальнообов’язкового державного 
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пенсійного страхування та виступив з зауваженнями щодо доцільності законодавчого  

гарантування збереження накопичувальних коштів. 

60. Бубуйок О.О. приймала участь у підготовці пропозицій щодо аналізу ефективності 

соціальних програм для розгляду 17.02.2017 р. на Стратегічній зустрічі щодо розробки нової 

програми діяльності ЮНІСЕФ на 2018 – 2022 роки;  

61. Бубуйок О.О. приймала участь у черговому засіданні Координаційно-експертної ради 

з питань соціальної політики Науково-дослідного інституту праці  і зайнятості населення 

Мінсоцполітики і НАН України (23.02.2017 р.);  

62. Василенко О.А. приймала участь у круглому столі з питань доступності інвалідів до 

об’єктів життєдіяльності „Безбар’єрний Київ” (9.11.2017 р.) 

63. Лудан І.А., Василенко О.А. приймали участь у семінарі на тему „Вибіркове 

обстеження населення (домогосподарств) з питань економічної активності: напрями 

розвитку організації та методології відповідно до оновлених стандартів Міжнародної 

організації праці (МОП)” (23.11.2017 р.) 

64. Давидюк О.О.: приймала участь у Стратегічній зустрічі щодо розробки нової 

програми діяльності ЮНІСЕФ на 2018-2022 роки та виступила на робочій групі «Соціальне 

включення та політика на макрорівні» (Київ, 17.02.2017). 

65. Давидюк О.О.: приймала участь у засіданні Координаційно-експертної ради з питань 

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

«Інтегрована модель людського розвитку» (Київ, 23.02.2017). 

66. Болюбах В.В.: приймала участь у засіданні Українського союзу промисловців і 

підприємців «25 років поступу» (Київ, 31.03.2017). 

67. Болюбах В.В.: приймала участь у засідання Робочої групи (Оргкомітету) з підготовки 

та проведення Першого міжнародного конгресу з питань реформування системи управління 

безпекою дорожнього руху (Київ, 31.03.2017). 

68. Давидюк О.О., Болюбах В.В., Барабаш Ю.Ю.: приймали участь у Всеукраїнському 

круглому стілі «Соціально-економічні наслідки втрат від дорожньо-транспортних пригод» 

(Київ, 26.04.2017). 

69. Давидюк О.О., Болюбах В.В., Вонберг Т.В., Петренко Ю.М., Барабаш Ю.Ю.: 

приймали участь у XVI Науково-практичній конференції «Оптимізм і песимізм: 

амбівалентність українського соціуму в духовному і матеріальному вимірах» (ВНЗ 

«Національна академія управління», НДІ праці і занятості населення) (Київ, 18.05.2017). 

70. Давидюк О.О.: приймала участь у роботі круглого стілу «Стан, виклики та ризики в 

царині соціального діалогу як чинника управління стійким розвитком країни» (ДВНЗ «КНЕУ 

імені Вадима Гетьмана», Спілка орендарів і підприємців України) (Київ, 05.10.2017). 

 

 

4. РОБОТА З КАДРАМИ 

 

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

двох напрямах:забезпечення науково-технічної діяльності Інституту спеціалістами 

необхідної кваліфікації; підготовка спеціалістів із вищою науковою кваліфікацією за 

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

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

питань соціальної політики при виконанні науково-дослідних робіт постійно підвищується 

кваліфікаційний рівень наукових працівників. Станом на 31 грудня 2017 р. наукові 

працівники, які мають вищу освіту 3-4 рівня акредитації – 49 осіб. 

У 2017 році співробітник Інституту Кравцов С.О. підвищив кваліфікацію з інформатики 

та закінчив навчання в Науково-учбовому центрі прикладної інформатики НАН України по 

програмі «Програмування на мові Java». 

Співробітники Інституту готуються до захисту кандидатських дисертацій: 
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Вітер В.І. – за темою «Теоретико-прикладні аспекти застосування мінімальних 

соціальних стандартів рівня життя в умовах трансформації економіки України»; 

Спасенко Ю.О. – за темою «Підвищення ефективності використання робочої сили як 

основи забезпечення інноваційного розвитку економіки»; 

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

прогнозування чисельності зайнятих в економіці України»; 

Мартиненко М.М. − за темою «Удосконалення інституціальної системи соціального 

партнерства в Україні»; 

Терещенко О.В. − за темою «Регулювання та прогнозування зайнятості населення 

України»; 

Резнікова Ю. − за темою «Актуарні дослідження перспектив запровадження 

обов’язкової пенсійної системи в Україні». 

 

 

5. ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ 

 

Кошти, що надійшли з бюджету були використані згідно кошторису видатків на 2017 

рік суто за призначенням. 

 

 

6. ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ, ПОСТАНОВЧІ ПИТАННЯ 

 

Результати проведених в 2017 р. наукових досліджень дозволяють зробити висновки, 

що розробки Інституту відзначаються новизною і перспективністю, значна питома вага 

досліджень використана в якості наукових обґрунтувань законопроектів, нормативних актів, 

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

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

Постановах Кабінету міністрів України, роботі Департаментів Міністерства соціальної 

політики України. Зведений перелік робіт, виконаних Інститутом в 2017 році наведений у 

Додатку 1. Реалізація результатів досліджень здійснюється у відповідності з виконанням 

пріоритетних завдань Мінсоцполітики України у 2017 р. Підвищення загальної 

результативності основної діяльності Інституту пов’язується з вирішенням основних 

проблем соціальної політики України. 

Сьогодні нагальним є питання щодо підвищення ефективності діяльності наукових 

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

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

держави.  Для вирішення цих завдань необхідно сформувати стратегію подальшого розвитку 

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

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

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

систему стимулювання кращих наукових розробок та впровадження їх у практику. 

Тематика наукових досліджень, що замовляється департаментами повинна 

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

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

розробки проектів державних програм та концепцій необхідно більш широко 

використовувати програмно-цільові методи планування. Необхідно підвищити 

відповідальність замовників за формування тематики наукових досліджень, та посилити 

контроль за станом їх ефективного впровадження. Наукові установи повинні спрямовувати 

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

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

аспірантурі та докторантурі. 
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У ході вдосконалення наукового процесу необхідно більше уваги звер5нути на 

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

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

цьому напряму необхідно використовувати різні форми роботи в рамках міністерства: 

інформаційні видання, обговорення наукових досліджень, надавати департаментам і 

управлінням пропозиції до плану наукових розробок міністерства на наступний рік і 

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

проектів, що фінансуються міжнародними організаціями. Практично наукові установи 

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

впроваджувати в практику розробки науковців. Також необхідно покращити співпрацю 

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

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

світовим досвідом. 

 

 

7. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІНСТИТУТУ В 2018 РОЦІ 

 

Основними  завданнями Інституту в 2018 році є виконання планованих бюджетних тем 

у відповідності з сучасними вимогами до науково-дослідних робіт. 

На перспективу наукові дослідження Інституту будуть спрямовані на: 

- 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; 

- розроблення проекту рекомендацій щодо нормування праці за видами економічної 

діяльності в сучасних умовах виробництва (надання послуг); 

- розроблення методичних рекомендацій щодо оцінювання ділових якостей працівників 

та визначення показників стимулювання праці з метою індивідуалізації оплати праці; 

- адаптацію Національної системи класифікації професій (занять) до Міжнародної 

стандартної класифікації занять І етап Оцінювання відповідності чинного Національного 

класифікатора України ДК 003 „Класифікатор професій" до Міжнародної стандартної 

класифікації занять (ІSСО-08); 

- розроблення чергової зміни до Національного класифікатора України ДК 003 

„Класифікатор професій"; 

- наукове обґрунтування необхідності зміни підходів до визначення та застосування 

прожиткового мінімуму при встановленні державних соціальних гарантій в умовах 

проведення реформ; 

- 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; 

- 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; 

- 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 

- 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; 
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- аналіз та оцінювання можливості зміни порядку визначення розміру пенсії за віком і 

запровадження двоскладової формули обчислення пенсії; 

- актуарне оцінювання перспектив запровадження накопичувальної системи пенсійного 

страхування; 
- 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 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 
- оновлення чинних нормативів чисельності працівників санаторно-курортних закладів, 
які належать до сфери управління Мінсоцполітики, та їх наукове обґрунтування; 
- практичний аспект оцінювання якості обслуговування отримувачів соціальних послуг, 
які перебувають у складних життєвих обставинах, за місцем проживання; 
- розроблення пропозицій щодо удосконалення нормативно-правових актів з питань 
забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків; 
- наукове обґрунтування та експертизу проектів нормативно-правових актів з питань 
розвитку соціальної сфери України. 
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ДОДАТОК 1 

 

Зведений перелік робіт, виконаних НДІ праці і зайнятості населення в 2017 р. 

Шифр 

роботи 
Назва роботи Замовники 

1 Удосконалення системи забезпечення якості результатів 

професійного навчання з урахуванням європейських  

рекомендацій щодо доступу до безперервного 

професійного навчання 

 

Департамент ринку 

праці та зайнятості 

2 Розроблення проекту методичних підходів до формування 

державною службою зайнятості короткострокового 

прогнозування попиту та пропозиції робочої сили 

 

Департамент ринку 

праці та зайнятості 

3 Наукове обґрунтування напрямів підвищення рівня життя 

населення в сучасних економічних умовах 

Департамент 

стратегічного 

планування та 

аналізу 

4 

Підготовка пропозицій та рекомендацій щодо розв’язання 

основних проблем соціального розвитку за результатами 

моніторингу та оцінювання показників гідної праці, 

визначених за методологією Міжнародної організації 

праці 

 

Департамент 

стратегічного 

планування та 

аналізу 

5 

Дослідження механізмів регулювання оплати праці 

працівників залежно від складності та умов виконуваної 

роботи на підприємствах позабюджетної сфери, інтереси 

яких не були представлені суб’єктами сторін колективних 

угод 

Департамент 

заробітної плати та 

умов праці 

6 

Оновлення Розділу 2 «Професії робітників» Випуску 1 

«Професії працівників, що є загальними для всіх видів 

економічної діяльності» Довідника кваліфікаційних 

характеристик професій працівників: аналіз складності 

завдань та обов'язків, визначених кваліфікаційними 

характеристиками професій працівників, які є загальними 

для всіх видів економічної діяльності (професії робітників) 

в умовах проведення євроінтеграційних реформ економіки 

України 

Департамент 

заробітної плати та 

умов праці 

7 Оновлення розділу 1 «Професії керівників, професіоналів, 

фахівців та технічних службовців» Випуску 1 «Професії 

працівників, що є загальними для всіх видів економічної 

діяльності» Довідника кваліфікаційних характеристик 

професій працівників: аналіз складності завдань та 

обов’язків, визначених кваліфікаційними 

характеристиками посад (професій) працівників, які є 

загальними для всіх видів економічної діяльності 

(професії керівників, професіоналів, фахівців та технічних 

службовців) в умовах проведення євроінтеграційних 

реформ економіки України 

Департамент 

заробітної плати та 

умов праці 

8 Розроблення проекту положення про ведення 

національного класифікатора України ДК 003 

«Класифікатор професій» 

Департамент 

заробітної плати та 

умов праці 
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Шифр 

роботи 
Назва роботи Замовники 

9 

Аналіз відповідності національного законодавства та рівня 

обізнаності дітей України щодо норм Конвенції ООН про 

права дитини і розроблення пропозицій для його 

удосконалення 

Департамент 

захисту прав дітей 

та усиновлення 

10 Комплексні актуарні дослідження довгострокової 

платоспроможності обов’язкової професійної пенсійної 

системи 

 

Департамент 

пенсійного  

забезпечення 

11 Дослідження можливих шляхів удосконалення солідарної 

пенсійної системи з урахуванням вимог Європейської 

соціальної хартії та конвенцій МОП в умовах зменшення 

надходжень до Пенсійного фонду України 

Департамент 

пенсійного  

забезпечення 

12 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 

Департамент 

державної 

соціальної допомоги 

13 Розроблення проекту методичних рекомендацій щодо 

підвищення якості обслуговування підопічних, які 

проживають в інтернатних установах системи соціального 

захисту населення, та усунення недоліків в організації 

обслуговування 

 

Управління у 

справах людей 

похилого віку та 

надання соціальних 

послуг 

14 Розроблення нових норм часу та чисельності працівників і 

підопічних інтернатних установ системи соціального 

захисту населення 

 

Управління у 

справах людей 

похилого віку та 

надання соціальних 

послуг 

 

15 Наукове обґрунтування та експертиза нормативно-

правових актів з питань розвитку соціальної сфери 

України 

Структурні 

підрозділи 

Мінсоцполітики 

 

 

 


	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)
	Таким чином, здійснено оновлення та розширення змісту 100% кваліфікаційних характеристик посад (професій) працівників, які є загальними для всіх видів економічної діяльності (професії керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців).
	1) здійснено аналіз складності завдань та обов’язків, визначених кваліфікаційними характеристиками посад і професій, що розглядаються з урахуванням реформ системи кадрової політики, системи освіти.
	2) приведено у відповідність до чинного Класифікатора професій ДК 003:2010 назви професій (посад).
	3) проведені роботи з актуалізації термінології, нормативно-правових документів в тексті кваліфікаційних характеристик.
	4) доповнено кваліфікаційні характеристики вимогами до знань вітчизняних нормативно-правових документів.
	5) оновлено кваліфікаційні вимоги відповідно до нової редакції Законів України “Про вищу освіту” та “Про професійно-технічну освіту”.




