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Система професійно-технічної 
освіти (ПТО) України на сьогодні ви-
явилась неспроможною відповідати 
викликам сучасного економічного 
середовища, яке формують проце-
си глобалізації. Наслідок прикрого 
відставання  – неврегульованість 
попиту та пропозиції робочої сили в 
Україні. Дослідження вчених та між-
народних експертів доводять, що 
наразі мережі професійно-технічної 
освіти є неефективними, відірвани-
ми від потреб економіки регіонів у 
контексті як її демографічних про-
блем, так і потреб ринку праці [1, 
с. 47].

Система ПТО України складається 
з професійно-технічних навчальних 
закладів (ПТНЗ) незалежно від форм 
власності та підпорядкування, що 
провадять діяльність у галузі ПТО, 
інших підприємств, установ, органі-

зацій та органів управління ними, 
котрі здійснюють або забезпечують 
підготовку кваліфікованих робіт-
ників [2]. Складником системи ПТО 
також є професійне навчання робіт-
ничих кадрів безпосередньо на ви-
робництві. Підготовка кадрів у ПТНЗ 
здійснюється за 400 робітничими 
професіями.

Починаючи з 2000 р., внаслідок 
широких євроінтеграційних процесів 
відбувалось реформування системи 
ПТО, оновлювалось її законодавче та 
нормативне забезпечення (доклад-
ний перелік чинної нормативно-пра-
вової бази, що регулює діяльність 
ПТО, наведено на сайті Міністерства 
освіти і науки (МОН) України), бага-
то уваги приділялось формуванню 
інформаційного забезпечення систе-
ми ПТО як основного підґрунтя для 
прийняття управлінських рішень та 
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формування ефективної системи мо-
ніторингу якості освіти.

Питанням інформаційного забез-
печення системи ПТО в Україні при-
свячено праці М. Вайнтрауб, Н. Ве-
личко, Т. Волкова, І. Бабині, Л. Грине-
вич, Л. Сергеєва [3–7].

Учені доводять, що розроблен-
ня інформаційного забезпечення  – 
необхідне та актуальне завдання 
якісного управління системою ПТО. 
Так, окремі автори зазначають, що в 
управлінні ПТО постановка пробле-
ми розроблення та вдосконалення 
інформаційно-комунікаційних тех-
нологій (ІКТ), підвищення їхньої 
економічності, ефективності стає не-
обхідною внаслідок безпосередньо-
го зв’язку розвитку цих технологій з 
важливою функцією управління  – її 
інформаційно-аналітичним забезпе-
ченням [5, с. 4]. Вчені вказують, що в 
управлінні ПТО постановка проблеми 
проектування нових моделей управ-
ління на основі ІКТ актуалізується 
через упровадження електронної ін-
формаційно-аналітичної системи для 
здійснення моніторингу основних 
показників інноваційного розвитку 
як бази для визначення й підтриман-
ня високого рівня її конкурентоспро-
можності в регіоні [4, с. 5].

З огляду на це метою статті є ана-
ліз інформаційно-аналітичного за-
безпечення системи ПТО в Україні, 
його проблеми та шляхи вдоскона-
лення.

На думку автора, під інформацій-
но-аналітичним забезпеченням сис-
теми ПТО слід розуміти сукупність 
форм статистичного спостереження 
(включаючи процеси отримання, пе-
реробки, використання та зберіган-
ня), нормативної бази та реалізова-
них рішень щодо обсягів, розміщення 

та форм існування інформації, яка ви-
користовується в системі ПТО.

З 2002 р. в рамках взаємодії з Єв-
ропейським фондом освіти було за-
початковано «Копенгагенський про-
цес», основні принципи якого ґрун-
тувалися на забезпеченні якості про-
фесійної освіти і навчання, зростанні 
якості професійної освіти, підви-
щенні її статусу серед молоді, роз-
витку мобільності учнів, приведенні 
стандартів освіти у відповідність із 
запитами ринку праці. Основним ре-
зультатом цього процесу було ство-
рення Класифікатора професій ДК 
003:2010.

Із січня 2013 р. розпочато реаліза-
цію проекту Твіннінг «Модернізація 
законодавчих стандартів та принци-
пів освіти і навчання у відповідності 
до політики Європейського Союзу 
щодо навчання впродовж життя» [8]. 
Загальною метою проекту визначе-
но сприяння реформуванню системи 
освіти відповідно до Європейської 
політики навчання впродовж життя, 
а безпосередньо сам проект спрямо-
ваний на ефективне застосування 
Національної рамки кваліфікацій 
(НРК) і розвиток елементів забезпе-
чення якості з метою гарантування 
найвищої якості в галузі ПТО та нав-
чання за європейськими стандарта-
ми. У межах проекту Твіннінг прове-
дено детальний аналіз українського 
законодавства щодо діяльності сис-
теми ПТО та розроблено рекоменда-
ції для його вдосконалення на основі 
політики та досвіду ЄС щодо нав-
чання впродовж життя, рекоменда-
ції для впровадження НРК, систему 
критеріїв забезпечення якості ПТО. 
До речі, критерії системи рейтинго-
вого оцінювання діяльності ПТНЗ 
було закріплено наказом Міністер-
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ства освіти і науки України «Про за-
твердження критеріїв системи рей-
тингового оцінювання діяльності 
професійно-технічних навчальних 
закладів» від 22.11.2011 № 1336, та 
наказом управління професійно-тех-
нічної освіти МОН від 10.01.2012 
№ 07 затверджено Методичні реко-
мендації щодо рейтингового оціню-
вання діяльності професійно-тех-
нічних навчальних закладів. Метою 
розроблення цих рекомендацій було 
стимулювання підвищення якості 
ПТО та проведення моніторингу й 
визначення оптимальних характе-
ристик діяльності як ПТНЗ зокрема, 
так і системи професійно-технічної 
освіти України в цілому. Слід заува-
жити, що у процесі дослідження ав-
тору не вдалося виявити конкретної 
інформації про результати впрова-
дження названої методики у прак-
тику.

З метою формування інтерактив-
ної інформаційної бази в галузі ПТО, 
висвітлення її діяльності в цілому, а 
також окремих навчальних закладів 
та установ у 2008 р. створено веб-пор-
тал професійно-технічної освіти 
України (http://proftekhosvita.org.
ua). Цей веб-портал призначений для 
оперативного обміну інформацією 
між департаментом професійно-тех-
нічної освіти, управліннями освіти і 
науки обласних (міських) державних 
адміністрацій, ПТНЗ. У листі МОН від 
19.01.2009 № 1/9-30 зазначалось, що 
моніторинг відвідування порталу 
управліннями і ПТНЗ свідчить, що 
цей інтернет-ресурс використовуєть-
ся не повною мірою та не всіма регіо-
нальними управліннями освіти і нау-
ки, навчальними закладами й устано-
вами ПТО. На сьогодні інтерактивна 
інформаційна база в галузі ПТО не на-

була поширення, веб-портал (http://
proftekhosvita.org.ua) не працює.

З 2010 р. в Україні започаткова-
но Туринський процес. Туринський 
процес Європейського фонду освіти 
(ЄФО)  – це аналіз політики у сфері 
професійної освіти і навчання, що 
реалізується у 29 державах  – парт-
нерах ЄФО. Його мета подвійна: от-
римувати актуальну інформацію 
про програмні засади, на яких функ-
ціонує система в країні, та про їхні 
наслідки, а також посилювати від-
чуття відповідальності, залучення 
до розроблення політики, підготу-
вати фактичні дані, що сприятимуть 
такому розробленню з метою підви-
щення результативності політики. У 
2016 р. у контексті децентралізації 
системи ПТО в Україні Туринський 
процес реалізовано на двох рівнях  – 
національному та регіональному. 
Систему ПТО кожного регіону проа-
налізовано з позиції бачення її ста-
ну й перспектив розвитку; резуль-
тативності в реагуванні на потреби 
економіки та ринку праці; ефектив-
ності врахування демографічних, 
соціальних та інклюзивних потреб; 
якості системи ПТО; аспектів управ-
ління і фінансування. Окрему увагу 
приділено розрахункові кількісних 
показників діяльності професійної 
освіти та навчання. 

Протягом 2013–2015 рр. розробле-
но два найважливіших законопроек-
ти: Національну стратегію розвитку 
освіти в Україні на 2012–2021 роки, 
схвалену Указом Президента України 
від 25.06.2013 № 344/2013, та про-
ект нового Закону «Про професійну 
освіту». Обидва документи акценту-
ють увагу на важливості якісного ін-
формаційного забезпечення системи 
ПТО. Так, п. 5.6.1 Стратегії розвитку 
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освіти в Україні на 2012–2021 роки 
передбачено створення Національ-
ної системи якості освіти (НСЯО) та 
запровадження єдиної системи ста-
тистики й параметрів вимірювання 
якості освіти. Стаття 18 нового Зако-
ну «Про професійну освіту» вказує на 
необхідність проведення моніторин-
гу, аналізу й прогнозування потреб у 
кваліфікованих кадрах на ринку пра-
ці [9; 10].

Прийняття дієвих управлінських 
рішень щодо вирішення проблем ста-
ну системи ПТО може забезпечити 
якісне інформаційне забезпечення, 
яке базується на єдиній платформі 
збору та обробки статистичної ін-
формації.

Проведений автором аналіз пока-
зав, що на сьогодні існує чотири дже-
рела статистичних даних про діяль-
ність системи ПТО в Україні: 

І. Статистична звітність, що збира-
ється МОН України.

ІІ. Статистична інформація, що 
публікується у виданнях Державної 
служби статистики. 

ІІІ. Статистичні індикатори за ре-
зультатами проведеного в 2010 р. до-
слідження в регіональному розрізі в 
рамках Туринського процесу.

ІV. Статистична інформація Єдиної 
державної електронної бази з питань 
освіти (ЄДЕБО).

Зупинимось докладніше на кож-
ному з них.

 І. Статистична звітність, що зби-
рається МОН України.

Незалежно від підпорядкуван-
ня та форм власності ПТНЗ подають 
МОН України, а також управлінням 
освіти обласних та Київської міської 
державної адміністрації статистичну 
звітність за дев’ятьма статистични-
ми формами:

Форма № 1 (профтех)  – зведена, 
«Зведений звіт про підсумки роботи 
професійно-технічних навчальних 
закладів» (річна). Містить показни-
ки руху контингенту учнів, слухачів 
протягом навчального року, показни-
ки кількості учнів, слухачів, які взяли 
участь у державних кваліфікаційних 
іспитах, захисті дипломних проектів, 
показники рівня працевлаштування, 
випуску за професіями, спеціальнос-
тями, спеціалізаціями, навчально-ма-
теріальну базу, а також кількість пе-
дагогічних працівників залежно від 
посади на початок та кінець навчаль-
ного року. 

Форма № 2 (профтех) «Звіт профе-
сійно-технічного навчального закла-
ду про приймання учнів та слухачів» 
(річна) подається 1-го вересня поточ-
ного року. Складається з трьох роз-
ділів та містить кількісні показники 
прийнятих випускників шкіл, незай-
нятого населення, працівників. 

Форма № 3 (профтех) «Звіт профе-
сійно-технічного навчального закла-
ду про контингент учнів та слухачів» 
(подається наприкінці календарного 
року). Містить кількісні показники 
руху контингенту учнів, слухачів про-
тягом календарного року. Наводять-
ся дані про кількість учнів, слухачів  – 
випускників шкіл із зазначенням їх 
відповідного рівня середньої освіти, 
котрі проходили первинну професій-
ну підготовку у ПТНЗ, що звітують за 
галузями промисловості, статтю, со-
ціальним станом, наявністю особли-
вих потреб.

Форма № 4 (профтех) «Звіт пофе-
сійно-технічного навчального закла-
ду сільськогосподарського та меліо-
ративного профілів про виробничу 
діяльність учбових господарств (річ-
на)» подається наприкінці поточно-
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го року. Складається з п’яти розділів 
і містить показники виробництва і 
реалізації продукції рослинництва, 
продукції тваринництва, наявності 
сільськогосподарських будівель, еко-
номічні показники діяльності учбо-
вого господарства, зокрема розміри 
доходу, чистого прибутку, рентабель-
ності, наявності учбових господарств 
у ПТНЗ. 

Форма № 5 (профтех) «Зведений 
звіт про наявність тракторів, авто-
мобілів, сільськогосподарських та 
меліоративних машин у професій-
но-технічних навчальних закладах 
сільськогосподарського та меліора-
тивного профілів станом на 1 січня 
поточного року» (річна). Міститься 
інформація про наявність на звіт-
ну дату, а також вибуття кількості 
тракторів, машин та обладнання, яке 
використовується в рослинництві, 
машин та обладнання, що використо-
вується у тваринництві, транспорту, 
машин для меліоративних робіт.

Форма № 6-В (профтех) «Опера-
тивний звіт про прийом до профе-
сійно-технічних навчальних закладів 
МОН на початок навчального року» 
(річна). Містяться статистичні показ-
ники обсягів державного замовлення 
з урахуванням молодших спеціаліс-
тів, а також інформація щодо фактич-
ного виконання обсягів державного 
замовлення.

Форма № 7-В (профтех) «Опера-
тивний звіт про підготовку профе-
сійно-технічних навчальних закладів 
МОН до навчального року» (півріч-
на). Розкриваються обсяги державно-
го замовлення з урахуванням молод-
ших спеціалістів (відповідно до обся-
гів, доведених постановою Кабінету 
Міністрів України та наказу Міністер-
ства освіти і науки України), інфор-

мація щодо фактичного виконання 
обсягів державного замовлення.

Форма № 8-В (профтех) «Звіт про-
фесійно-технічного навчального за-
кладу МОН України про професійне 
навчання незайнятого населення за 
направленням служби зайнятості за 
півріччя року» (піврічна). Кількість 
випускників за назвами професій. Об-
сяги надходження коштів від служби 
зайнятості за професійне навчання 
незайнятого населення.

Форма № 9 (профтех) «Звіт про 
навчально-виробниче обладнання 
і техніку професійно-технічних на-
вчальних закладів МОН України за 
рік», (річна). Кількість найменувань 
обладнання на кінець року, зокрема 
за термінами експлуатації, отрима-
них та вибулих за рік.

Слід зазначити, що ці форми, за-
тверджені спільними наказами МОН 
і Державної служби статистики у 
2000 р.

ІІ. Статистична інформація, яка 
публікується у виданнях Державної 
служби статистики України.

Державна служба статистики пу-
блікує статистичну інформацію про 
ПТНЗ у вигляді узагальненої інфор-
мації щодо функціонування націо-
нальної системи ПТО у формі дина-
мічних рядів, починаючи з 1990 р. 
Динамічні ряди містять кількісні 
показники: навчальні заклади; учні, 
що вибули; скільки прийнято учнів; 
підготовлено (випущено) кваліфіко-
ваних робітників. У методологічних 
положеннях зі статистики освіти, 
затверджених наказом Державно-
го комітету статистики України від 
09.11.2011 № 288, зазначається, що 
для підготовки узагальненої інфор-
мації про функціонування націо-
нальної системи освіти відповідно до 
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Закону України «Про освіту» та від-
повідно до ст. 1 Закону України «Про 
державну статистику» в інформацій-
ній роботі використовуються    адмі-
ністративні дані МОН України. Для 
підготовки узагальненої інформації 
щодо діяльності ПТНЗ використову-
ються такі форми звітності: форма 
№ 1 (профтех)  – зведена «Зведений 
звіт про підсумки роботи професій-
но-технічних навчальних закладів», 
форма No2 (профтех)  – зведена «Зве-
дений звіт про приймання учнів та 
слухачів до професійно-технічних 
навчальних закладів»; форма № o3 
(профтех)  – зведена «Зведений звіт 
про контингент учнів та слухачів 
професійно-технічних навчальних 
закладів»; форма № 1-ЗСО «Звіт про 
продовження навчання для здобут-
тя повної загальної середньої освіти 
випускниками 9-х класів загальноос-
вітніх навчальних закладів». Термі-
ни надання адміністративних даних 
Держстату визначаються щорічними 
планами державних статистичних 
спостережень, що затверджуються 
нормативними актами Кабінету Мі-
ністрів України.

Основними статистичними публі-
каціями, в яких містяться статистич-
ні показники з ПТО, є:

– статистичний бюлетень «За-
гальноосвітні навчальні заклади 
України»;

– статистичний бюлетень «Про-
довження навчання та здобуття про-
фесії»;

– статистичний бюлетень № 2;
– статистичний збірник «Захист 

дітей, які потребують особливої ува-
ги суспільства».

Розмір витрат на ПТО з урахуван-
ням міжнародних порівнянь нада-
ється в сателітному рахунку осві-

ти  – порівнянному в міжнародному 
масштабі статистичному індикаторі 
з освіти для актуалізації основного 
джерела даних «Запитальника по 
системах освіти» (UOE), який під-
готовлено Інститутом статистики 
ЮНЕСКО, Організацією економічного 
співробітництва та розвитку (ОЕСР) і 
Євростатом. Джерелом даних для по-
будови є адміністративні дані Мініс-
терства освіти і науки за формою № 3 
(профтех). З метою визначення роз-
поділу коштів, спрямованих на ПТО 
за постачальниками (провайдерами) 
послуг освіти використовуються: 
звіт про виконання державного та 
місцевих бюджетів за функціональ-
ною класифікацією, код 0930 (Про-
фесійно-технічні заклади освіти; про-
фесійно-технічні училища соціальної 
реабілітації) + відсоток (експертно) 
витрат бюджетів за кодом 0970+кош-
ти роботодавців (відповідно до EF.2.1 
лише за видом економічної діяльно-
сті 80.22.2 (КВЕД)) + кошти домаш-
ніх господарств (відповідно до EF.2.2 
лише за видом економічної діяльно-
сті 80.22.0 (КВЕД)) + кошти домашніх 
господарств на супутню продукцію 
для здобуття освіти відповідного 
ступеня. 

ІІІ. Статистичні індикатори за ре-
зультатами Туринського процесу.

Система кількісних статистичних 
показників містить 21 індикатор, 
запропонований ЄФО, Міжнарод-
ною організацією праці, ЮНЕСКО 
для оцінки професійної освіти і нав-
чання та можливості міжнародних 
порівнянь. Докладний перелік ста-
тистичних індикаторів наведено на 
рисунку. Однак слід зазначити, що 
основна складність при порівнянні 
даних професійної освіти та навчан-
ня на міжнародному рівні полягає у 
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використанні кожною країною влас-
них специфічних класифікацій та ви-
значень у сфері професійної освіти й 
навчання, які відповідають конкрет-
ному економічному становищу в кра-
їні. Тому основним пріоритетом роз-
витку Туринського процесу є покра-
щення якості статистичних даних, 
які використовуються при розрахун-
ку даних індикаторів. 

ІV. Статистична інформація ЕДЕ-
БО. Єдина державна електронна база 
з питань освіти (ЄДЕБО)  – автомати-
зована система накопичення, обро-
блення, зберігання та захисту даних, 

у тому числі персональних, щодо за-
кладів, які надають освітні послуги 
в Україні. ЄДЕБО є інформаційним 
джерелом для інформаційних рей-
тингових систем конкурсного відбо-
ру, отримання статистичних звітів, 
виготовлення документів про освіту. 
На сьогодні до ЄДЕБО підключено 
близько 3 тис. ВНЗ та ПТНЗ (з відо-
кремленими структурними підроз-
ділами), освітніх установ та органі-
зацій, у тому числі центральні орга-
ни управління освітою, а також усі 
обласні департаменти (управління) 
освіти і науки, більше ніж 50 район-

Рисунок. Статистичні показники ПТО

Складено автором.

Ринок праці Функціонування 
системи ПТО

Національні рахунки 
освіти

ступінь економічної 
активності (вікові групи: 
20–64, 15–64 або понад 
15років), за статтю;
рівень зайнятості (вікова 
група: 20-64 роки), за 
статтю;
рівень зайнятості 
нещодавніх випускників 
(вікова група: 20-34 роки), 
за статтю та напрямом 
підготовки;
рівень безробіття (вікова 
група: 15–64 роки або 
понад 15 років);
рівень безробіття серед 
молоді (вікова група: 
15–24 роки);
рівень освіти економічно 
активного населення 
(вікова група: 25–64 роки)

мережа ПТНЗ за типами та 
галузевим спрямуванням;
контингент учнів, слухачів 
ПТНЗ, за віком, статтю, 
соціальним станом;
педагогічні працівники;
забезпеченість 
підручниками, навчальною 
літературою;
випуск за галузями, 
напрямами підготовки, 
статтю, освітою;
працевлаштування 
випускників за видами 
професій;
матеріально-технічне 
забезпечення;
обладнання;
методичне забезпечення 
змісту ПТО;
фінансування ПТО

розподіл витрат на 
ПТО по провайдерах 
(постачальниках послуг) та 
функціях: медичні послуги, 
послуги харчування, 
адміністративні послуги; 
інвентар та обмундирування; 
транспортні послуги; 
підручники та канцелярські 
товари; фінансові послуги/
трансферти населенню, 
стипендії, субсидії, поточні 
трансферти, капітальні 
трансферти;
розподіл витрат на ПТО 
пофінансуючих організаціях 
(джерелах фінансування) 
та провайдерах 
(постачальниках послуг): 
центральний уряд, МОН 
України, інші міністерства та 
відомства, обласні бюджети/
місцевий уряд, недержавний 
сектор, приватні фірми 
та корпорації, домашні 
господарства;
розподіл витрат на ПТО по 
фінансуючих організаціях 
(фінансових агентах) 
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них та міських відділів освіти. В ЄДЕ-
БО реалізовано автоматизоване фор-
мування статистичного звіту  – Фор-
ма No2 (профтех). З 2015 р. ПТНЗ фор-
мують замовлення на виготовлення 
документів про професійно-технічну 
(вищу) освіту з використанням ЄДЕ-
БО на виконання вимог Порядку за-
мовлення, видачі та обліку докумен-
тів про професійно-технічну освіту 
державного зразка, затвердженого 
наказом Міністерства освіти і науки 
України від 02.04.2015 № 387 та за-
реєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 16.04.2015 за № 426/26871. 
У цій системі здійснюються облік та 
контроль руху бланків документів 
про ПТО (отримання, переміщення, 
видача).

Таким чином, система ПТО в 
Україні описується трьома блока-
ми взаємопов’язаних статистичних 
показників, які містять кількісну 
інформацію щодо діяльності профе-
сійно-технічних закладів, зокрема 
мережу, контингент педагогічних 
працівників, матеріально-технічне 
та методичне забезпечення ПТНЗ, 
фінансування ПТО. 

На підставі викладеного можна 
зробити такі висновки. Проведений 
аналіз запровадження та викори-
стання інформаційно-аналітичного 
забезпечення системи ПТО в Україні 
показав, що на сьогодні немає єдиної 
інформаційної системи, яка б займа-
лася збором статистичних даних у 
галузі ПТО. Крім того, через відсут-
ність локальної мережі збирання 
статистичних даних здійснюється 
вручну як на переносних електро-
нних, так і на паперових носіях, що 
знижує рівень оперативності збо-
ру й обробки статистичних даних і 
впливає на їх актуальність. Наявні 

форми статистичної звітності не 
повністю охоплюють основні аспек-
ти діяльності закладів освіти. Така 
ситуація суттєво знижує можливість 
формування стратегії розвитку га-
лузі, а також оперативного реагу-
вання на нагальні потреби закладів 
ПТО, визначення обсягів та напрямів 
підготовки кадрів у професійно-ква-
ліфікаційному розрізі відповідно до 
потреб регіональних ринків праці, 
ефективного формування регіональ-
ного замовлення на підготовку ка-
дрів, визначення переліку професій, 
підготовка за якими здійснюється за 
рахунок коштів державного бюдже-
ту тощо.

 З огляду на це основні шляхи вдо-
сконалення чинних форм звітності 
такі:

– уведення до форм статистичної 
звітності показника вартості здобут-
тя професійно-технічної освіти за 
професіями (або групами професій);

– уведення до форм статистичної 
звітності показника працевлашту-
вання випускників за набутими про-
фесіями;

– формування реєстру закладів 
ПТО в розрізі напрямів професійної 
підготовки;

– формування реєстру закладів 
ПТО за чисельністю осіб, котрі навча-
ються, та за чисельністю педагогіч-
ного персоналу.

Напрямами подальших дослі-
джень є розроблення проекту мето-
дики визначення обсягів та напря-
мів підготовки кадрів відповідно до 
потреб регіональних ринків праці 
та розроблення проекту методики 
визначення критеріїв відбору робіт-
ничих професій, підготовка за якими 
здійснюється за рахунок коштів дер-
жавного бюджету.
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ANALYSIS OF EXISTING INFORMATIONAL AND ANALYTICAL 
SUPPORT FOR VOCATIONAL EDUCATION SYSTEM IN UKRAINE, 

PROBLEMS AND WAYS OF IMPROVEMENT
Summary: The article considers the existing informational and analytical 

support of vocational education system in Ukraine. Since 2000, as a result of large-
scale European integration processes, the reform of the system of vocational 
education has been reformed, its legislative and regulatory support has been 
renewed. Much attention has been paid to the formation of information provision of 
the system of vocational education as for the main basis for making administrative 
decisions and the formation of an effective system for monitoring the quality of 
education. The article analyses statistical reporting in vocational education. Four 
sources of statistical reporting are described in detail: reports collected by the 
Ministry of Education and Science of Ukraine; Information from the publications of 
the State Statistics Service; Indicators based on the results of the Turin process; 
Information of the Uniform State Foundation for Electronic Education. Informational 
and analytical support of the system of vocational education should be understood as 
a set of forms of statistical observation (including processes of reception, processing, 
usage and storage), the regulatory framework and decisions on volumes, locations 
and forms of existence. Information is used in the system of vocational education. 
Areas of further research are the development of a methodology for determining the 
scope and direction of training in accordance with the needs of regional labour 
markets. 

Key words: vocational education system, statistics of vocational education, 
twinning (partnership) project, Turin process, employers, distance education, 
informational and analytical support of vocational education system in Ukraine.


