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Методичні рекомендації щодо формування оптимізованої мережі
закладів професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб
регіональних ринків праці
Оптимізація мережі закладів професійної (професійно-технічної) освіти (П(ПТ)О) передбачає створення нових багатопрофільних, багаторівневих закладів і реорганізацію (злиття, перетворення) існуючих
з метою надання послуг професійної освіти та формування моделі багатофункціонального центру професійної досконалості. Переважна більшість учених та експертів визнають таку оптимізацію мережі закладів
необхідним процесом, що дозволить оптимізувати ресурси та скерувати їх на підвищення якості професійної підготовки працівників. Основні ж механізми побудови оптимізованої мережі полягають у процесах
об’єднання й укрупнення закладів П(ПТ)О. У статті проаналізовано процеси які нині відбуваються у мережі
закладів П(ПТ)О та сформульовано методичні рекомендації щодо її оптимізації. Показано, що має місце
стійка тенденція до зменшення кількості закладів та відповідно скорочення числа осіб, які в них навчалися.
У 2019 році кількість закладів скоротилася на 13 одиниць (1,8%) порівняно з попереднім роком та на 33
одиниці (4,4%) порівняно з 2017 роком. На фоні загального скорочення кількості закладів П(ПТ)О у їх мережі щорічно відбуваються такі процеси: реорганізації та реструктуризації, найбільш поширеними з яких є
приєднання до більш потужних закладів, об’єднання двох або трьох закладів та створення на їх основі нових,
зазвичай – регіональних Центрів професійно-технічної освіти; ліквідації, зміни статусу та назви; вилучення
та включення до мережі відповідно до наявності або відсутності регіонального замовлення на підготовку
робітничих кадрів. На думку автора, рекомендації щодо формування оптимізованої мережі закладів професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб регіональних ринків праці мають базуватися на
обчисленні інтегрального показника діяльності закладу. Згідно із запропонованою методикою, інтегральний
показник діяльності закладу П(ПТ)О – це узагальнюючий синтетичний показник, отриманий у результаті
факторного аналізу на основі комплексної системи статистичних даних та експертних оцінок про діяльність
закладу. Визначення інтегрального показника діяльності закладу П(ПТ)О в межах міста, району, регіону,
країни надає можливості отримання рейтингових оцінок для кожного закладу із подальшим обґрунтуванням необхідних заходів щодо нього в рамках оптимізації загальної мережі з огляду на потреби регіональних
ринків праці.
Ключові слова: заклад професійної (професійно-технічної) освіти, побудова оптимізованої мережі
закладів, реорганізація, об’єднання, інтегральний показник діяльності закладу професійної (професійнотехнічної) освіти, факторний аналіз, регіональні рейтинги закладів професійної (професійно-технічної)
освіти.
Постановка проблеми. Формування оптимізованої мережі закладів професійної (професійно-технічної) освіти (далі – П(ПТ)О) відповідно до потреб
регіональних ринків праці – найактуальніше питання реформування системи П(ПТ)О України. З міжнародного досвіду функціонування таких систем в
економічно розвинених країнах відомо, що побудова
оптимальної та ефективної мережі закладів П(ПТ)О
– найскладніший аспект освітньої реформи, до якого
залучено широке коло учасників: молодь, батьки, педагоги, роботодавці, стейкхолдери, представники обласних державних адміністрацій та органів виконавчої влади тощо [1, с. 50].
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Згідно з Концепцією реалізації державної політики у сфері професійної (професійно-технічної) освіти
“Сучасна професійна (професійно-технічна) освіта”
на період до 2027 року, оптимізована мережа закладів
П(ПТ)О будується шляхом утворення центрів професійної досконалості з урахуванням інклюзивного
навчання [2], що передбачає організацію багатопрофільних, багаторівневих закладів на основі створення
нових і реорганізації (злиття, перетворення) існуючих з метою надання послуг професійної освіти. Мова
йде про створення таких сучасних осередків здобуття
висококваліфікованої професійної освіти, що відповідають потребам роботодавців, ринку праці, розвитку
технологій тощо, сприяють підвищенню престижу та
попиту на професійну (професійно-технічну, техніч-
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ну, технологічну) освіту серед населення [3]. Наразі
існує підготовлений МОН проєкт постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку та
критеріїв надання закладу професійної (професійнотехнічної) освіти статусу центру професійної досконалості, підтвердження чи позбавлення цього статусу”. Цей проєкт має на меті формування правового
підґрунтя для створення та діяльності центрів професійної досконалості в Україні, підвищення якості
освітніх послуг, що надаються в системі професійної
(професійно-технічної) освіти [4]. Згідно з Планом
заходів на 2020–2027 роки із запровадження зазначеної вище Концепції, затвердженим Постановою
Кабінету Міністрів України від 29.04.2020 р. № 508-р,
передбачено проведення конкурсного відбору проєктів та утворення центрів професійної досконалості у
кожному регіоні [5].
Процесам формування оптимізованої мережі закладів П(ПТ)О в Україні відповідно до потреб регіональних ринків праці сприятимуть регіональні ради
професійної освіти, діяльність яких зосереджується
передусім на формуванні рекомендацій щодо розвитку мережі таких закладів у відповідному регіоні,
внесенні пропозицій щодо обсягів їх фінансування,
напрямів та обсягів підготовки кадрів, погодженні
регіонального замовлення на підготовку робітничих
кадрів тощо [6].
На сьогодні у науковій літературі викладено достатню кількість рекомендацій і методів, присвячених
формуванню оптимізованої мережі закладів П(ПТ) О
в Україні. Серед них слід виділити методичні поради, висвітлені у Зеленій книзі для спрямування обговорень щодо реформ та здібностей, необхідних для
побудови досконалої та привабливої системи професійно-технічної освіти в Україні “Децентралізація
професійно-технічної освіти в Україні – поштовх до
дій” [1] та Національному звіті з Туринського процесу 2018–2020 [7]. Вагомим внеском у розроблення

окресленої проблематики є напрацювання вітчизняних учених, серед яких слід виділити праці С. Мельника [8], М. Барановського [9], В. Радкевича [10],
В.  Супруна [11] а також поради спеціалістів Освітньої експертної групи Української Галицької партії
О.  Кушнірецької, Н.  Синюри-Ростун, О.  Матійчук,
О. Тур, І. Бек [12].
У переважній більшості вчені й експерти визнають, що оптимізація мережі закладів П(ПТ)О є
необхідним процесом, який дозволить оптимізувати
ресурси та скерувати їх на підвищення якості професійної підготовки працівників. Основними ж механізмами побудови оптимізованої мережі закладів є процеси їх об’єднання та укрупнення [12].
Мета статті – проаналізувати процеси, які відбуваються у мережі закладів П(ПТ)О, та сформулювати
методичні рекомендації щодо її оптимізації.
Результати та їх обговорення. Показники
рис. 1 (побудовано за даними Держстату України
[13]) демонструють стійку тенденцію до зменшення кількості закладів П(ПТ)О та відповідного скорочення кількості осіб, які в них навчалися,
що пов’язано насамперед із погіршенням демографічної ситуації (старінням населення, зниженням
народжуваності, а отже, загальним скороченням
контингенту потенційних вступників до освітніх
закладів). Також важливими чинниками є низький рівень престижності професійної освіти у
випускників закладів загальної середньої освіти,
невідповідність змісту освіти та методик викладання вимогам сучасного ринку праці й потребам
особистості, недосконалість системи професійної
орієнтації та кар’єрного консультування молоді та дорослих, брак фінансування, поглиблення
тенденцій зовнішньої трудової міграції. У 2019
році порівняно з попереднім кількість закладів
П(ПТ) О скоротилася на 13 одиниць (1,8%) та на
33 одиниці (4,4%) порівняно з 2017 роком.
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Рис. 1. Динаміка основних показників діяльності закладів професійної
(професійно-технічної) освіти
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На фоні загального щорічного скорочення
кількості закладів П(ПТ)О усередині мережі відбуваються процеси реорганізації та реструктуризації, найбільш поширеними з яких є: приєднання
до більш потужних закладів П(ПТ)О; об’єднання
двох або трьох закладів та створення на їх основі
нових, зазвичай – регіональних Центрів професійно-технічної освіти; процеси ліквідації, зміни статусу та назви; вилучення та включення до мережі
відповідно до наявності або відсутності регіонального замовлення на підготовку робітничих кадрів.
На 723 заклади П(ПТ)О державної і комунальної
форм власності, які протягом 2019 року здійснювали освітню діяльність в Україні, припадає 318 професійних ліцеїв, 165 вищих професійних училищ,
90 центрів професійно-технічної освіти, 65 професійно-технічних училищ, 62 заклади П(ПТ)О
при установах виконання покарань, 1 професійне училище соціальної реабілітації, 15 закладів,
що є структурними підрозділами закладів вищої
освіти, 3 професійні коледжі та 4 заклади, підпорядковані іншим органам виконавчої влади. Із загальної кількості закладів П(ПТ)О 411, або 56,8%,
мають контингент здобувачів до 400 осіб, проте у
кожному регіоні існують малокомплектні заклади з кількістю учнів менше 100 осіб (у їх переліку
не враховуються заклади П(ПТ)О при установах
виконання покарань та професійне училище соціальної реабілітації, у яких, як правило, контингент становить до 100 осіб). Найбільша кількість
малокомплектних закладів П(ПТ)О розташована
на підконтрольних Уряду України територіях Луганської і Донецької областей (по 7 закладів у кожній), а також у Запорізькій області (5 закладів).
Серед позитивних тенденцій функціонування
мережі закладів професійної (професійно-технічної) освіти зазначимо зростання кількості навчально-практичних центрів галузевого спрямування.
За рахунок коштів державного бюджету на базі
діючих закладів П(ПТ)О у 2019 році створено 45
навчально-практичних центрів (далі – НПЦ), при
цьому за кошти приватних партнерів – 7 навчальнопрактичних центрів (ТОВ “Сініат” – 2 НПЦ, ТОВ
“Снєжка-Україна” – 2 НПЦ, ТМ “Будмайстер” –
1 НПЦ, Фонд Ебергарда Шьока – 2 НПЦ) та 6 територій професійних компетентностей, створених
за підтримки ТОВ “Фамальгаут-Полімін”. Усього
ж упродовж 2016–2019 років функціонувало 145
центрів [14].
Результати реорганізації мережі закладів
П(ПТ)О протягом 2019 року були такими:
• 8 закладів реорганізовано шляхом приєднання до більш потужних;
• 8 закладів об’єднано та створено 4 центри
професійно-технічної освіти: Державний навчальний заклад “Запорізький політехнічний центр професійно-технічної освіти” (Запорізька область);
Лозівський центр професійної освіти (Харківська

область), Державний навчальний заклад “Регіональний центр професійної освіти інноваційних
технологій будівництва та промисловості” (Харківська область), Регіональний центр професійної
освіти електротехнічних, машинобудівних та сервісних технологій (Харківська область);
• 1 заклад – Державний професійно-технічний навчальний заклад “Дубенське професійно-технічне училище” (Рівненська область)
– ліквідовано внаслідок оптимізації діяльності
(закриття) установ виконання покарань;
• 1 заклад – Харківський державний професійно-педагогічний коледж імені В. І. Вернадського (Харківська область) – вилучено з мережі через
відсутність регіонального замовлення на підготовку кваліфікованих робітників.
Для того, щоб у майбутньому мережа закладів
П(ПТ)О функціонувала ефективніше, а кількість
здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти збільшувалася, необхідне наукове обґрунтування,
а саме, розробка методичних рекомендацій щодо формування оптимізованої мережі таких закладів відповідно до потреб регіональних ринків праці.
На думку автора, пропоновані методичні рекомендації мають передбачати обчислення інтегрального показника діяльності закладу П(ПТ) О
з їх подальшим зіставленням і ранжуванням.
Отримані відомості стануть інформаційним підґрунтям розробки більш виважених управлінських рішень щодо оптимізації мережі досліджуваних закладів відповідно до потреб регіональних
ринків праці. Інтегральний показник діяльності
закладу П(ПТ)О – це узагальнюючий синтетичний показник, отриманий у результаті факторного
аналізу комплексної системи статистичних даних
та експертних оцінок діяльності закладу. Зазначений інтегральний показник надає можливість
отримання рейтингових оцінок для кожного закладу П(ПТ)О у межах міста, району, регіону та
країни загалом, що дозволяє проводити аналіз мережі на усіх рівнях її функціонування. Теоретичні
основи факторного аналізу, необхідні для побудови інтегрального показника діяльності, викладені
у книзі Г. Хармана [15].
Процес вирішення поставленого завдання
складається з шести етапів.
1 етап. Формування сукупності вихідних
ознак Хj – статистичних даних та експертних оцінок щодо діяльності закладу П(ПТ)О,
де
n – кількість вихідних показників.
До переліку аналізованих належать, наприклад, такі показники діяльності закладів П(ПТ)О,
як: кількість осіб, прийнятих на навчання, за категоріями: випускники шкіл, доросле населення,
особи з вищою освітою; загальні обсяги набору
за професіями; кількість випускників за окремими професіями; структура випускників; кількість
працевлаштованих за отриманою професією;
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фактична загальна кількість педагогічних працівників; вікова та гендерна структура педагогічних
працівників; наявність навчально-практичного
центру; обсяги підготовки за дуальною формою
навчання тощо.
Джерелами інформації для формування сукупності вихідних ознак є дані державної статистичної звітності, що містяться на сайті Держстату
України [16], результати аудиту мереж закладів
П(ПТ)О та регіональних систем фахової передвищої освіти [17], а також інформація спеціальних
анкетувань та опитувань, які проводяться власне
аналізованими закладами, обласними державними
адміністраціями, Інститутом освітньої аналітики
тощо.
2 етап. Підготовка матриці вихідних ознак
де
k – кількість закладів П(ПТ)О – суб’єктів
аналізу.
3 етап. Статистична стандартизація вихідних
ознак. Результати цього етапу забезпечують можливість зіставлення вихідних ознак між собою й
отримання стандартизованих значень показників:
де
– значення стандартизованих вихідних
ознак; H j – функція статистичної стандартизації
j-го показника діяльності закладу П(ПТ)О.
4 етап. Розрахунок кореляційної матриці r між
стандартизованими вихідними ознаками:
,

(1)

де
– коефіцієнт кореляції;
– середнє
значення стандартизованої вихідної ознаки з індексом
– середньоквадратичні відхилення стандартизованого показника з індексами
відповідно.
Розмірність матриці парних коефіцієнтів кореляції визначається кількістю вихідних ознак –
статистичних даних та експертних оцінок щодо
діяльності закладу П(ПТ)О.
5 етап. Знаходження матриці факторних навантажень методом головних осей (факторів).
Отримані на цьому етапі головні фактори являють
собою інтегральні показники діяльності закладу
П(ПТ)О, які базуються на комплексній системі
статистичних даних та експертних оцінок про діяльність закладу П(ПТ)О. Для окремого і-го за-

кладу П(ПТ)О значення виділених головних факторів розраховується за формулою:
(2)
де FL i – розрахункове (за рівнянням регресії) значення L-го головного фактора для і-го закладу
П(ПТ)О; β L i – i-й стандартизований коефіцієнт в
L-му рівнянні регресії ( -коефіцієнт).
Для оцінки точності значень загальних факторів, отриманих за моделлю (2), використовується
коефіцієнт множинної детермінації зазначеного
рівняння регресії, який розраховуються за формулою (3):
.

(3)

Величина RL2 змінюється від 0 до 1 і зазвичай
обчислюється у відсотках. Вона показує частку
дисперсії L-го головного фактора, яка пояснюється вихідними ознаками. Внесок окремих змінних
у величину коефіцієнта множинної детермінації
визначається відповідними додатками правої частини рівняння (3).
6 етап. Ранжування закладів П(ПТ)О за величиною виявлених головних факторів – інтегральних показників діяльності. Після процедури
обчислення значень інтегральних показників діяльності для кожного закладу досліджуваної мережі за вищевикладеними етапами з використанням
комплексної системи статистичних даних про діяльність закладу та отриманих експертних оцінок
здійснюється економічна інтерпретація отриманих результатів і перехід до процедури ранжування, яка відбувається в порядку зменшення величини першого виділеного інтегрального показника
діяльності закладу.
Висновки. Аналіз отриманих інтегральних
показників діяльності закладів П(ПТ)О дозволить підвищити змістовність, виваженість та системність рішень щодо формування оптимізованої
мережі таких закладів відповідно до потреб регіональних ринків праці. У подальших дослідженнях
передбачається проведення практичних розрахунків запропонованого вище інтегрального показника діяльності закладів у межах одного регіону
України та побудова на цій основі регіональних
рейтингів діяльності закладів професійної (професійно-технічної) освіти.
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Methodical Recommendations on the Formation of an Optimized Network of
Vocational Training (Vocational Technical Training) Institutions in Keeping with
the Needs of Regional Labor Markets
Optimization of the network of vocational training (vocational technical training) institutions (VT(VTT)Is)
calls for creating new multidisciplinary and multilevel institutions and reorganizing (merging or transforming)
the existing ones in order to provide vocational training services and build a model of the multipurpose center
of professional excellence. This optimization is admitted by the overwhelming majority of scientists and experts
as a necessary process allowing for optimization of resources, with streamlining them on quality enhancement of
the professional training of the workforce. The core mechanisms for building up an optimized network consist of
VT(VTT)Is integration and enlargement processes. The article contains an analysis of the processes taking place
within the VT(VTT)Is network, with formulating methodical recommendations on its optimization. A stable
downward tendency in the number of VT(VTT)Is and the respective decline in the number of trained persons are
shown. The number of VT(VTT)Is decreased by 13 (or 1.8%) in 2019 compared with the previous year, and by
33 (or 4.4%) compared with 2017. The overall downward tendency in the number of VT(VTT)Is is accompanied
by the following processes: reorganization and restructuring, dominated by incorporations in a larger institution,
mergers of two or three institutions with establishing new ones on their basis, most commonly referred to as
Regional Center of Professional-Technical Education; liquidations, changes of the status or title; withdrawals
from or incorporations in the network depending on the existence or absence of a regional order for training of
workers. The author argues that recommendations on forming an optimized VT(VTT)Is network in keeping
with the needs of regional labor markets should be based on the computed integral index of the institution’s
operation. According to the proposed method, the integral index of the institution’s operation is a synthetic index
derived from factor analysis on the basis of a comprehensive set of statistical data and expert assessments on the
institution’s operation. Computations of the integral index of the institution’s operation at city, region or country
level can provide a rank for each institution, which will enable to substantiate the necessary measures for it as part
of the overall network optimization with consideration to the needs of the regional labor markets.
Key words: vocational training (vocational technical training) institution, building of an optimized network
of institutions, reorganization, merger, integral indicator of the operation of the vocational training (vocational
technical training) institution, factor analysis, regional ranks of vocational training (vocational technical training)
institutions.
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