
  
Затверджено Наказом Міністра соціальної 

 політики України від 20.12.2018 року №1922 

План  

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

бюджетних асигнувань у 2019 році 
 

Шифр 

НДР 
Назва замовлення (роботи) 

Науковий відділ - 

виконавець 
Замовник 

Терміни 

виконання 

(початок/ 
закінчення) 

 

Наукові результати виконання 

 

1 2 3 4 5  6 

1 Розроблення 4 професійних стандартів 
за компетентнісним підходом для 
професій соціальної сфери в межах 
реалізації Плану заходів із 
впровадження Національної рамки 
кваліфікацій на 2016-2020 роки 
 
 
 

Відділ удосконалення 
професійно-
класифікаційних та 
професійно-
кваліфікаційних 
систем 

Директорат 
розвитку ринку 
праці та зайнятості 

01.01.2019-
31.12.2019 

Проекти 4 професійних стандартів для професій 
соціальної сфери: фахівець із соціальної роботи, 
фахівець із соціальної допомоги вдома, інструктор-
методист у справах осіб з порушеннями слуху, 
супроводжувач осіб з інвалідністю 

2 Розроблення проекту нової редакції 
випусків № 89 і № 90 Довідника 
кваліфікаційних характеристик 
професій працівників 

Відділ з наукового 
забезпечення питань 
зайнятості, соціального 
діалогу та стандартів 
праці 

Директорат норм та 
стандартів гідної 
праці 
 

Директорат розвитку 
ринку праці та 
зайнятості 

01.01.2019-

31.12.2019 

Проект нової редакції випусків №89 і №90 
Довідника кваліфікаційних характеристик 
професій працівників 

3 Адаптація Національної системи 
класифікації професій (занять) до 
Міжнародної стандартної класифікації 
занять (ІSСО-08) 

Відділ удосконалення 
професійно-
класифікаційних та 
професійно-

Директорат норм та 
стандартів гідної 
праці 
 

01.01.2018-
31.12.2019 

 



II етап 

Розроблення нової редакції 
Національного класифікатора України 
ДК 003 «Класифікатор професій 
(занять)» відповідно до Міжнародної 
стандартної класифікації занять (ІSСО-
08) 

кваліфікаційних систем Директорат розвитку 
ринку праці та 
зайнятості 

01.01.2019- 

31.12.2019 

Проект нової редакції Національного класифікатора 
України ДК 003 «Класифікатор професій (занять)» 
відповідно до Міжнародної стандартної 
класифікації занять(ІSСО-08) 

4 Розроблення чергової зміни до 
Національного класифікатора України 
ДК 003 «Класифікатор професій» 

Відділ удосконалення 
професійно-
класифікаційних та 
професійно-
кваліфікаційних систем 

Директорат норм та 
стандартів гідної 
праці 
 

Директорат розвитку 
ринку праці та 
зайнятості 

01.01.2019-

31.12.2019 

Проект змін і доповнень до Національного 

класифікатора України ДК 003 «Класифікатор 

професій» 

5 Удосконалення умов оплати праці 
працівників установ, закладів та 
організацій окремих галузей 
бюджетної сфери з урахуванням їхніх 
особливостей 

Відділ проблем 
заробітної плати 

Директорат норм та 
стандартів гідної 
праці 
 

Директорат розвитку 
ринку праці та 
зайнятості 

01.01.2019-

31.12.2019 

Пропозиції щодо удосконалення умов оплати праці 
працівників установ, закладів та організацій 
окремих галузей бюджетної сфери з урахуванням 
їхніх особливостей 

6 Дослідження впливу купівельної 

спроможності населення на розвиток 

ефективної системи соціального 

захисту 

Відділ досліджень 
рівня життя населення 

Директорат 
стратегічного 
планування, 
координації політики 
та євроінтеграції 

01.01.2019-
31.12.2019 

Пропозиції щодо основних напрямів підвищення 

доходів та купівельної спроможності населення 

7 Перспективи гідної праці для 

соціально-економічного зростання 

України: моніторинг розвитку 

Відділ проблем 
заробітної плати 

Директорат 
стратегічного 
планування, 
координації 
політики та 
євроінтеграції 
 

01.01.2019-
31.12.2019 

Пропозиції щодо розвитку гідної праці в Україні за 

тематичними сферами на основі моніторингу та 

аналізу індикаторів і показників гідної праці за 

методологією МОП 



8 Розроблення системи показників та 
індикаторів для визначення стандартів 
безпеки та благополуччя дитини в 
контексті реформування системи 
інституційного догляду та виховання 
дітей 

Відділ досліджень у 
сфері соціального 
захисту та 
міжнародного 
співробітництва 

Директорат 

соціальних послуг та 

інтеграції 
 
Департамент 
забезпечення прав 
дітей та 
оздоровлення 

01.01.2019-
31.12.2019 

Науково обґрунтовані рекомендації щодо 
розроблення системи показників та індикаторів для 
визначення стандартів безпеки та благополуччя 
дитини в контексті реформування системи 
інституційного догляду та виховання дітей 

9 Дослідження шляхів підвищення рівня 
фінансової стабільності солідарної 
пенсійної системи 

Відділ проблем 
пенсійного страхування 

Директорат розвитку 
соціального 
страхування та 
пенсійного 
забезпечення 

01.01.2019-
31.12.2019 

Пропозиції щодо нових підходів до підвищення 
рівня фінансової стабільності солідарної пенсійної 
системи.  
Прогнозно-аналітичні матеріали щодо впливу 
заходів, спрямованих на підвищення рівня 
фінансової стабільності солідарної пенсійної 
системи, на соціальний захист пенсіонерів та обсяг 
надходжень до солідарної пенсійної системи 

10 Актуарне оцінювання перспектив 
обов’язкової участі у накопичувальних 
схемах пенсійного страхування 
окремих категорій застрахованих осіб, 
які мали право на пенсійні виплати за 
вислугу років 

Відділ проблем 
пенсійного страхування 

Директорат розвитку 
соціального 
страхування та 
пенсійного 
забезпечення 

01.01.2019-
31.12.2019 

Пропозиції щодо удосконалення умов та порядку 
участі окремих категорій застрахованих осіб, які 
мали право на пенсійні виплати за вислугу років, у 
накопичувальних схемах пенсійного страхування.  
Прогнозно-аналітичні матеріали за результатами 
актуарного оцінювання перспектив обов’язкової 
участі у накопичувальних схемах пенсійного 
страхування окремих категорій застрахованих осіб 



11 Наукове обґрунтування обсягу 
фінансування соціальної допомоги у 
2020-2022 роках для забезпечення 
ефективної державної соціальної 
підтримки населення шляхом надання:  

субсидій для відшкодування витрат 
на оплату житлово-комунальних 
послуг і субсидій на придбання 
скрапленого газу, твердого та рідкого 
пічного побутового палива;  

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 внаслідок 
психічного розладу І чи II групи 

Лабораторія 
моніторингу соціальних 
процесів 

Директорат сім'ї та 
соціальної підтримки 
населення 

01.01.2019-
31.12.2019 

  
Прогнозні розрахунки до проекту Державного 

бюджету України на 2020 рік та прогнозу 
Державного бюджету України на 2021−2022 роки  
щодо потреби в коштах на субсидії населенню для 
відшкодування витрат на оплату житлово-
комунальних послуг і на придбання скрапленого 
газу, твердого та рідкого пічного побутового палива 
(за різними варіантами щодо рівнів соціальних 
гарантій, умов надання, цін і тарифів на житлово-
комунальні послуги) та їх наукове обґрунтування 

Прогнозні розрахунки до проекту Державного 
бюджету України на 2020 рік та прогнозу 
Державного бюджету України на 2021−2022 роки 
щодо потреби в коштах на державну допомогу 
сім’ям з дітьми, державну соціальну допомогу 
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 чи II групи внаслідок 
психічного розладу (за різними варіантами щодо 
рівнів соціальних гарантій та умов надання) та їх 
наукове обґрунтування 



12 Розроблення проекту стандарту 
надання послуги раннього втручання, 
визначення критеріїв якості її надання. 
Розроблення підходів до визначення 
вартості надання послуги раннього 
втручання в Україні 

Відділ досліджень 
розвитку соціальних 
систем 

Департамент 
організаційної роботи 
та взаємодії з 
органами державної 
влади 
 

Директорат 
соціальних послуг та 
інтеграції 

01.01.2019-
31.12.2019 

Пропозиції та рекомендації щодо формування та 
запровадження державного стандарту надання 
послуги раннього втручання. 

Пропозиції до проекту міжвідомчого нормативно-
правового акта щодо затвердження стандарту 
надання послуги раннього втручання та критеріїв 
якості її надання. 

Пропозиції до порядку визначення вартості 
надання послуги раннього втручання. 

Прогнозно-аналітичні матеріали щодо обсягу 
видатків та джерел фінансування системи надання 
послуг раннього втручання в Україні. 

13 Наукове обґрунтування та експертиза 
проектів нормативно-правових актів з 
питань розвитку соціальної сфери 
України 

Відділ удосконалення 
професійно-
класифікаційних та 
професійно-
кваліфікаційних систем 
Відділ з наукового 
забезпечення питань 
зайнятості, соціального 
діалогу та стандартів праці 
Відділ проблем заробітної 
плати 
Відділ досліджень рівня 
життя населення 
Відділ проблем пенсійного 
страхування 
Відділ досліджень у сфері 
соціального захисту та 
міжнародного 
співробітництва 
Лабораторія моніторингу 
соціальних процесів 
Відділ досліджень 
розвитку соціальних 
систем 

Структурні підрозділи 
Мінсоцполітики 

01.01.2019-
31.12.2019 

Пропозиції до проектів нормативно-правових актів з 
питань соціального розвитку, інформаційно-
аналітичні матеріали для Мінсоцполітики, комітетів 
Верховної Ради України, РНБОУ, надання 
експертних висновків щодо проектів нормативно-
правових актів (відповідно до запитів) 

 




