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ДИНАМІКА ГАЛУЗЕВОЇ СТРУКТУРИ ЗАКЛАДІВ ПРОФЕСІЙНОЇ 
(ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Анотація. Стаття присвячена пошуку та аналізу зміни галузевої структури закла-
дів професійної (професійно-технічної) освіти (ЗП(ПТ)О). Наведено аналіз статис-
тичних даних про цю категорію учнів і офіційної інформації державних вебсайтів 
освіти. Застосовано методи огляду сучасних інструментів для використання й пере-
вірки актуальних даних, що є у відкритому доступі та вільно поширюються. Проана-
лізовано сильні й слабкі сторони ЗП(ПТ)О Львівської області. Наведено результати 
кількісного та якісного аналізу в реальному часі за 10 років 72 закладів професійно- 
технічної освіти різних типів, у т. ч. 5 вищих професійних училищ (ВПУ), а також 
67 професійно-технічних училищ (ПТУ), які поступово реорганізовано в 53 ЗП(ПТ)О. 
Вказано на необхідність забезпечення регіону працездатними молодшими спеціаліс-
тами. Описано переваги й недоліки графічних зображень у ЗП(ПТ)О, обґрунтовано 
зміни вибору спеціальностей молоддю для подальшого працевлаштування. Забезпе-
чення підприємств робітниками уможливлює комплектування кадрами підприємств 
за основними видами економічної діяльності Львівщини (промисловість, торгівля, 
сільське господарство, будівництво, IT-сфера). Враховано факт повномасштабного 
вторгнення рф в Україну, що призвело до переміщення як людей, так і підприємниць-
ких структур зі східно-центральної частини на Західну Україну, а це означає створен-
ня додаткових робочих місць. Рекомендовано впровадження практики реорганізації 
та створення навчально-практичних центрів Львівщини із залученням коштів гран-
тів і роботодавців й у інших регіонах України.
Ключові слова: заклади професійної (професійно-технічної) освіти, учні, сучасна осві-
та, науково-практичні центри, ринок праці, Львівська область.
JEL classification: J44, О15.
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На Львівщині велика увага приді-
ляється профтехосвіті. Утім, рівень 
наших ЗП(ПТ)О часто не відповідає 
сучасними реаліям, адже є розриви 
між тим, які спеціальності пропону-
ють заклади, й тим, чого потребує 
бізнес. Тож постає завдання зменши-
ти такі розриви та готувати фахівців, 
у яких будуть зацікавлені роботодав-
ці-підприємці. Це дасть змогу змен-
шити відплив кадрів за кордон і пра-
цювати для бізнесу, який відгукнувся 
на пропозицію разом розвивати про-
фесійно-технічну освіту, особливо в 
умовах російсько-української війни.

Війна вплинула на процес навчан-
ня в усіх закладах освіти України, ба-
гато з них пошкоджено або повністю 
зруйновано. В умовах воєнного стану 
навчання організовано дистанційно, 
частково у змішаному чи очному ре-
жимі, залежно від ситуації в кожно-
му регіоні. Зокрема, на Львівщині на 
базі окремих ЗП(ПТ)О організовано 
пункти реєстрації й надання гумані-
тарної допомоги внутрішньо перемі-
щеним особам, для переселенців пе-
редбачено можливість проживання в 
гуртожитках. У свою чергу, викладачі 
та учні долучаються до волонтер-
ської діяльності та в різний спосіб 
надають допомогу й підтримку. 

Серед дослідників проблематики 
професійної освіти в Україні варто 
виокремити К. К. Краснолуцького, 
який досліджує сучасні тенденції та 
перспективи розвитку професійної 
освіти в Україні [1]. Т. М. Пащенко, 
Н. М. Ваніна, С. Г. Кравець, Ю. І. Кра-
вець, Т. В. Пятничук, Н. В. Колісник, 
Т. В. Новацкі та Б. Бараняк вивчають 
її особливості в Україні й зарубіжний 
досвід [2–4]. А. Р. Дуб та Н. Є. Дуб про-
понують першочергово підтримувати 
розвиток підготовки кадрів на базі 

професійно-технічної освіти за на-
прямами, що відповідають смарт-спе-
ціалізації регіону [5]. С. В. Мельник у 
своїх працях детально аналізує стан 
і перспективи розвитку вітчизняної 
системи підготовки кадрів [6]. 

Проблеми якості освіти дослід-
жують Т. Г. Васильців, О. П. Мульска, 
Н. В. Магас, які обґрунтували підходи 
до впровадження нових, більш сучас-
них і ефективних форм співпраці вла-
ди, представників підприємництва 
та професійно-технічної освіти задля 
задоволення спільних інтересів і по-
треб у руслі розвитку системи освіт-
ніх послуг та національної економіки 
[7]. Критичною є думка С. В. Мельни-
ка, що, незважаючи на великі зусил-
ля ключових стейкхолдерів у сфері 
підготовки кадрів та чималі обсяги 
задіяних ними ресурсів, вітчизня-
на модель цієї системи залишається 
неефективною й потребує комплекс-
ної модернізації, передусім стосовно 
досягнення збалансованості обсягів 
і напрямків підготовки кадрів відпо-
відно до потреб національного та ре-
гіональних ринків праці [6]. 

Мета статті – дослідити реоргані-
заційні дії, що охоплювали кількісні 
зміни в мережі ЗП(ПТ)О, зміну спеціа-
лізації освітніх закладів та їх типів, за 
матеріалами Львівської області. 

Заклад професійної (професійно- 
технічної) освіти – це заклад освіти, 
що забезпечує реалізацію потреб гро-
мадян у професійній (професійно-тех-
нічній) освіті, опануванні робітничих 
професій, спеціальностей, кваліфіка-
ції відповідно до їхніх інтересів, здіб-
ностей, стану здоров’я [8, ст. 17]. 

Порівняно з показниками України 
за кількістю ЗП(ПТ)О та здобувачів 
освіти Львівщина посідає друге міс-
це. Освітня інфраструктура облас-
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ті у 2021 р. представлена мережею, 
яка охоплює 872 заклади дошкільної 
освіти (де навчається 77,8 тис. дітей), 
1194 заклади загальної середньої 
освіти (282 219 учнів), 53 заклади 
професійної освіти (21,9 тис. учнів) 
і 43 заклади вищої освіти (120,6 тис. 
студентів). Мережа позашкільної 
освіти налічує понад 79 об’єктів, де 
навчається 72 556 тис. учнів. 

У перші роки після здобуття 
Україною незалежності у Львівській 
області діяло 72 заклади професій-
но-технічної освіти різних типів, 
у т. ч. 5 вищих професійних училищ 
(ВПУ), 67 професійно-технічних учи-
лищ (ПТУ) [9]. Структуру ЗП(ПТ)О 
Львівщини станом на 2021 р. зобра-
жено на рис. 1.

Мережа закладів професійної 
освіти Львівщини не раз реорганізо-
вувалася, що в результаті привело до 
створення 53 ЗП(ПТ)О (рис. 2).

Станом на початок 2000 р. систе-
ма професійної (професійно-техніч-
ної) освіти Львівщини охоплювала 
55 закладів (15 ВПУ, 36 ПТУ, 4 худож-
ніх ПТУ) і 4 філії. Упродовж 20 років 
звичайні ПТУ (36) реорганізовано 
в один ЗП(ПТ)О, натомість створе-
но й розширено мережу професій-
них ліцеїв (з одного ліцею у 2002 р. 
до 25-и у 2015 р. та 21-го у 2021 р.), 
вищих професійних училищ (24 у 
2015 р.), професійних коледжів (один 
у 2015 р.), що показано в таблиці.

Найбільше ЗП(ПТ)О, а саме 21  
заклад станом на 2021 р., тобто 

Міжрегіональні 
центри  

професійно- 
технічної освіти

Професійні 
ліцеї

Художнє  
професійно-

технічне 
училище  

ім. Й. Станька

Вищі 
професійні 

училища

Заклади професійної 
(професійно-

технічної) освіти, 
підпорядковані 
закладам вищої 

освіти

Навчальні 
центри  

при установах 
виконання 
покарань

Професійні 
коледжі

1 21 1 24 2 3 1

 

Вищі  
професійні училища

 

Міжрегіональні вищі  
професійні училища

 

Вищі професійні 
художні училища

20 2 2

Рис. 1. Система ЗП(ПТ)О Львівської області станом на 2021 р., од. 
Побудовано авторами за: [9–11].

Рис. 2. Динаміка кількості ЗП(ПТ)О у Львівській області за 10 років  
порівняно з 2011 р., од., %

Побудовано авторами за: [9; 10].
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Т а б л и ц я
Гуртимізація мережі ЗП(ПТ)О Львівщини протягом 2000–2021 рр.  

за типами закладів, од.

Тип закладів 2000 2005 2010 2015 2020 2021
2021  

до 
2015, 

%
Професійно-технічні училища 36 17 6 – – – –
Професійно-технічні художні училища 4 1 1 1 1 1 100
Професійні ліцеї - 19 30 25 21 21 84
Професійні художні ліцеї – 2 1 – – – –
Вищі професійні училища 15 14 12 20 20 20 100
Міжрегіональні вищі професійні училища – 1 3 2 2 2 100
Вищі професійні художні училища – – 1 2 2 2 100
Міжрегіональні центри професійно-технічної освіти – 1 1 1 1 1 100
Навчальні центри в установах виконання покарань – 4 6 7 3 3 43
Професійні коледжі – – – 1 1 1 100
Заклади професійної освіти, підпорядковані 
закладам вищої освіти – – – 2 2 2 100

Усього 55 59 61 61 53 53 87
Складено авторами за: [9–11].

близько 40 % їх загальної кількості, 
зосереджено у Львові, решта розта-
шовані в районних центрах облас-
ті та селищах міського типу. Щодо 
контингенту здобувачів освіти: 
7 % осіб – з інших областей, 23 % – 
мешканці Львова, 70 % – області.  
У закладах професійної освіти Львів-
щини сільського населення вдвічі 
більше, ніж міського (66 і 34 % від-
повідно).

Відповідно до зміни, відображе-
ної на рис. 2, за період 2011–2021 рр. 

у Львівській області чисельність 
прийнятих здобувачів ЗП(ПТ)О 
оптимізовано (рис. 3).

Як бачимо, у ЗП(ПТ)О області 
станом на 1 січня 2020 р. навчалося 
19 892 особи, а на відповідну дату 
2021 р. – 19 876 осіб, тобто на 16 осіб 
менше.

У 2021 р. Львівщина була лідером 
за набором вступників до ЗП(ПТ)О 
серед інших областей України. Здобу-
вати робітничі спеціальності цьогоріч 
буде майже 8,5 тис. першокурсників. 

Рис. 3. Динаміка загального контингенту здобувачів освіти ЗП(ПТ)О  
Львівської області порівняно з 2011 р., осіб, %

Побудовано авторами за: [9; 10].
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За період 2010–2020 рр. чисель-
ність здобувачів освіти ЗП(ПТ)О 
зменшилася на 40 % (рис. 4). При 
виборі професії дівчата віддають 
перевагу навчанню на кухарів, кон-
дитерів, швей, перукарів, манікюр-
ниць, стилістів. Хлопці ж обирають 
технічні спеціальності, такі як водії, 
будівельники, слюсарі, електрозва-
рювальники, майстри з ремонту ав-
томобілів, ІТ-тестувальники.

За останніх п’ять років частка 
ЗП(ПТ)О сягнула 87 %, тобто змен-
шилася на 8 пунктів унаслідок ре-
організації. Зокрема, відповідно до 
наказу МОН від 31.07.2018 № 828, 
припинено діяльність ДНЗ «Самбір-
ський професійний політехнічний 
ліцей» шляхом приєднання його до 
ДПТНЗ «Самбірський професійний 
ліцей сфери послуг». Згідно з на-
казами МОН від 04.05.2020 № 588 і 
589, припинено діяльність Поморян-
ського професійного ліцею шляхом 
приєд нання його до ДПТНЗ «Черво-
ненське вище професійне училище» 
зі створенням на базі вказаного лі-
цею територіально відокремленого 
спеціалізованого відділення, а також 
припинено діяльність Дрогобиць-
кого професійного політехнічного 

ліцею шляхом приєднання його до 
ВПУ № 19 м. Дрогобича.

У системі професійної (професій-
но-технічної) освіти на основі страте-
гії розвитку Львівської області на пе-
ріод 2021–2027 рр. [11] та відповідно 
до Концепції реалізації державної 
політики у сфері професійної (профе-
сійно-технічної) освіти «Сучасна про-
фесійна (професійно-технічна) осві-
та» на період до 2027 року [12] уже 
створено 33 навчально-практичних 
центри (рис. 5).

Актуальною є співпраця навчально- 
практичних центрів (НПЦ) із конкрет-
ними підприємствами, такими як:

 • НПБЦ компанії «Хенкель-Бау-
технік» (Україна), Міжрегіональний 
НПЦ інноваційних будівельно-рес-
тавраційних і деревообробних тех-
нологій на базі ДНЗ «Львівське вище 
професійне художнє училище»; 

 • НПБЦ від фірм «Knauf», «Robert 
Bosh LTD», «Triora», «Polimin Hub» на 
базі ДНЗ «Львівське ВПУ дизайну та 
будівництва» [13]; 

 • НПБЦ компанії «Хенкель-Баутех-
нік» (Україна) на базі ДПТНЗ «Мико-
лаївський професійний ліцей», НПБЦ 
фірми «Sniezka» на базі ДНЗ «Ставро-
пігійське ВПУ м. Львова» [14].

Рис. 4. Динаміка здобувачів освіти в ЗП(ПТ)О на кінець року  
у Львівській області протягом 2010–2020 рр., осіб

Побудовано авторами за: [9–11].
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У 2020/2021 н. р. роботу розпоча-
ли 9 НПЦ. 20 жовтня 2020 р. на базі 
ДНЗ «Ставропігійське ВПУ м. Льво-
ва» відкрито Міжрегіональний НПЦ 
комп’ютерних технологій «Digital 
Learning», де Lviv IT School (LITS) на-
даватиме можливість опановувати 
поглиблені знання у сфері новітніх 
комп’ютерних технологій здобува-
чам освіти, педагогічним працівни-
кам і всім охочим [14].

11 листопада 2020 р. на базі ВПУ 
№ 29 м. Львова відкрито НПЦ за 

напрямком «Автомобільний тран-
спорт». Новостворений НПЦ – це 
інноваційний, практичний простір, 
ідеальне місце для набуття професій-
них навичок для учнів та підвищення 
кваліфікації дорослих; можливість 
для майбутніх молодих спеціалістів 
здобути якісні знання, опанувати 
новітні технології, бути конкуренто-
спроможними на ринку праці й від-
повідати вимогам сучасності.

15 грудня 2020 р. на базі Міжре-
гіонального ВПУ автомобільного 

Рис. 5. Реорганізація ЗП(ПТ)О та створення навчально-практичних центрів  
на Львівщині станом на кінець 2021 р.

Побудовано авторами за: [9–11].
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транспорту та будівництва м. Львова 
відкрито НПЦ з підготовки монтаж-
ників санітарно-технічних систем і 
устаткування «Інсталятор». 29 груд-
ня 2020 р. на базі Львівського ВПУ 
технологій та сервісу відкрито НПЦ 
інноваційних швейних технологій. 
Підготовка й підвищення кваліфі-
кації робітників із професії «кра-
вець-закрійник» проходитимуть в 
оновлених і реконструйованих при-
міщеннях-майстернях, обладнаних 
сучасними швейними машинами 
«Shanggong» та комп’ютерами [15]. 

30 грудня 2020 р. відкрито Центр 
професійної досконалості індустрії 
гостинності Львівського професійно-
го коледжу готельно-туристичного 
та ресторанного сервісу. Це «іннова-
ційний, практично-орієнтований, на-
уково-освітній професійний простір 
з реалізації завдань щодо практич-
ної підготовки та цілісного розвитку 
здобувачів освіти, перепідготовки 
незайнятого населення, підвищен-
ня кваліфікації, навчання впродовж 
життя, незалежного оцінювання 
кваліфікацій та визнання підтвер-
дження результатів неформального 
навчання з використанням прийомів 
діджиталізації освіти, високотехно-
логічного матеріального забезпе-
чення та новітніх технологій» [16, 
с. 214]. Центр об’єднує НПЦ іннова-
ційних ресторанних технологій і НПЦ 
готельного комплексу «Діамант». 
Основними напрямками навчання в 
зазначеному центрі є: ресторанний і 
готельний сервіс, харчові технології, 
індустрія розваг, туризм.

27 січня 2021 р. на базі ВПУ № 19 
м. Дрогобича розпочав роботу НПЦ з 
ремонту колісних транспортних за-
собів та зварювальних робіт. Сучас-
не обладнання цього центру дасть 

змогу здобувачам освіти набувати 
практичні навички й можливість за-
робляти кошти на потреби освітньо-
го закладу.

28 січня 2021 р. на базі Черво-
ноградського професійного гірни-
чо-будівельного ліцею відкрито НПЦ 
«Технології зварювальних робіт», 
що забезпечуватиме підготовку ви-
сококваліфікованих робітників із 
професій «Електрозварник ручного 
зварювання» та «Електрогазозвар-
ник». Створення центру дасть змогу 
застосовувати інноваційні виробничі 
технології в навчально-виробничому 
процесі й підвищувати рівень профе-
сійної підготовки здобувачів освіти, 
а також співпрацювати з ПП «Авто-
центр-Червоноград».

2 лютого 2021 р. на базі ВПУ № 34 
м. Стрия відкрито НПЦ із професій 
«Кухар», «Кондитер». НПЦ передба-
чає чітку орієнтацію на здобувача 
освіти, швидке реагування на потре-
би ринку праці, а також посилення 
зв’язків між професійною освітою 
та роботодавцями. Здобувачі освіти 
зможуть отримати досвід роботи із 
сучасним обладнанням, розвинути 
й закріпити теоретичні знання на 
практиці, матимуть можливість роз-
робляти рецептури на власні стра-
ви та вдосконалювати навички при 
приготуванні страв європейської 
кухні.

На рис. 6–11 відображено динамі-
ку чисельності учнів, які навчалися 
в ЗП(ПТ)О у Львівській області впро-
довж 2010–2020 рр., що вказує на по-
пит молоді в регіоні. 

У межах реформування профе-
сійної (професійно-технічної) освіти 
у Львівській області було створено 
та оптимізовано функціонування 
33 НПЦ, оснащених сучасним облад-
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Рис. 6. Динаміка чисельності здобувачів освіти щодо первинної професійної 
підготовки випускників шкіл на базі повної загальної середньої освіти  

у Львівській області, 2010–2020 рр., осіб
Побудовано авторами за: [9; 11].
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Рис. 7. Динаміка чисельності здобувачів освіти щодо первинної професійної 
підготовки випускників шкіл на базі базової загальної середньої освіти  

з отриманням повної загальної середньої освіти у Львівській області,  
2010–2020 рр., осіб

Побудовано авторами за: [9; 11].
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Рис. 8. Динаміка чисельності здобувачів освіти в ЗП(ПТ)О  
на кінець року у Львівській області (первинна професійна підготовка 

випускників шкіл на базі базової загальної середньої освіти без отримання 
повної загальної середньої освіти), 2010–2020рр., осіб

Побудовано авторами за: [9; 11].
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Рис. 9. Динаміка чисельності здобувачів освіти в ЗП(ПТ)О на кінець року  
у Львівській області (первинна професійна підготовка випускників шкіл на базі 

незавершеної базової середньої освіти), 2010–2020 рр., осіб
Побудовано авторами за: [9; 11].
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Рис. 10. Динаміка чисельності слухачів і здобувачів освіти на кінець року  
у Львівській області, 2010–2020 рр., осіб

Побудовано авторами за: [9; 11].
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Рис. 11. Динаміка чисельності вступників до закладів ЗП(ПТ)О  
у Львівській області, 2010–2020 рр., осіб

Побудовано авторами за: [9; 11].
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нанням і технікою, де навчання про-
водиться з упровадженням сучасних 
виробничих технологій, зокрема бу-
дівельного напряму – 8 центрів, з ме-
тало- й деревообробки – по 5, сфери 
послуг та громадського харчування – 

5, з автомобільного транспорту, лег-
кої промисловості й поліграфії – по 
2 центри.

Щороку набір вступників Львів-
щини охоплює понад 100 робітни-
чих професій і 11 спеціальностей за 
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освітньо-кваліфікаційним рівнем 
«молодший спеціаліст» або «фаховий 
молодший бакалавр». 

Як уже зазначалося, у 2021 р. 
Львівщина була лідером за набором 
вступників до закладів профтехосві-
ти. Однак спостерігаються певні дис-
пропорції. Так, спеціальність кухаря 
обрали 1600 осіб, тобто майже 20 % 
загальної чисельності вступників. 

Завершили професійну підготов-
ку у 2020 р. та стали кваліфіковани-
ми робітниками 7634 випускники. 
5619 осіб (73,6 %) здобули дві й біль-
ше професій, 388 (5 %) – кваліфіка-
цію молодшого спеціаліста. 

Динаміку чисельності випущених 
слухачів і здобувачів освіти у Львів-
ській області у 2010–2020 рр. відо-
бражено на рис. 12.

За професією працевлаштовані 
71,8 % випускників, продовжують нав-
чання в закладах вищої освіти 11,4 %, 
призвані на військову службу 1,4 %, не 
працевлаштовані 15,3 % випускників.

Із загального контингенту в за-
кладах професійної освіти налі-
чувалося здобувачів освіти: на кі-
нець 2010 р. – 1330, 2015 р. – 1017, 
2020 р. – 675 осіб (рис. 13).

Водночас є професії (адміністра-
тори, лаборанти, взуттьовики з ре-
монту, кравці-закрійники, столяри 
по дереву), затребувані на ринку, на 
які вступає вкрай мало дітей. Варто 
визнати, що окремі професії є відвер-
то архаїчними («Оператор електро-
зв’язку», «Оператор поштового зв’яз-
ку»), а процес ліцензування нових 
професій інколи затягується на роки, 
й це також впливає на рівень вступу. 
Про важливість промоції та популя-
ризації професійно-технічної освіти 
ми зауважили ще на етапі підготовки 
Стратегії розвитку освіти області. Що-
року міжнародний форум «Людський 
капітал 2030» розкриває в Україні 
тренди щодо інновацій, технологій, 
упровадження цифровізації [17].

Залученість бізнесу до популяри-
зації профтехосвіти й участь власни-
ків у наглядових радах дадуть змогу 
покращити діяльність ЗП(ПТ)О щодо 
підготовки потрібних кадрів за про-
фесіями. Зацікавленим представ-
никам бізнесу Львівщини варто ак-
тивніше включатися в процес ство-
рення наглядових рад при закладах 
профтехосвіти, щоб упроваджувати 
в цих закладах методи поліпшення 
практичного навчання безпосеред-

Рис. 12. Динаміка чисельності випущених слухачів і здобувачів освіти  
у Львівській області, 2010–2020 рр., осіб

Побудовано авторами за: [9; 11].
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ньо на їхньому обладнанні в примі-
щенні майбутнього роботодавця. 

Є досвід реалізації проєктів освіт-
ньої реформи [18] у різних закладах 
освіти, що допомагають у навчанні 
викладачів, брати на практику самих 
студентів, покращувати матеріаль-
ну базу закладів і якість навчання, 
зокрема за рахунок «забезпечення 
навчальних природничо-математич-
них кабінетів і STEM-лабораторій 
засобами навчання та обладнанням» 
[19]. 

У 2020 р. було подано понад 
20 заяв на проєкти й гранти Львів-
ської області, стосовно шести з яких 
прийнято позитивне рішення. При 
цьому бралися до уваги обсяги ви-
робничої діяльності, 10 найкращих 
професій в обласному порядку, особ-
ливості регіональної економіки, 
квота здобувачів, рівень професій-
ності керівників закладів, співфі-
нансування та соціальні партнери, й 
оціночна комісія враховує ці показ-
ники при розподілі бюджетних місць 
і кош тів. Також є партнери, готові 
співфінансувати створення НПЦ за 
галузевим спрямуванням, – заклади 

з підготовки робітників різних про-
фесій. Активно розвивається агробіз-
нес. Тому народилась ідея створити 
в області один великий центр сіль-
ського господарства. 

Львів вважається IT-столицею 
України. Від облдержадміністрації 
надійшов великий запит на підготов-
ку за спеціальностями для ІТ-класте-
ра та партнерів. Одному закладу було 
запропоновано створити на їх базі 
ВПУ № 29 м. Львова – навчально-тре-
нувальний центр з комп’ютерної тех-
ніки. Перед поданням проєктів про-
ведено дослідження ринку праці. 

Також представлено проєкт в 
один заклад, який готує висококлас-
них спеціалістів у галузі шиття, що 
особливо актуально сьогодні, під час 
російсько-української війни, та важ-
ливо в контексті як розбудови облас-
ті, так і її повоєнного відновлення. 
Підготовка столярів, деревооброб-
ка – ці напрямки теж близькі Львів-
ській області. Крім того, спостеріга-
ється гострий дефіцит електриків, 
слюсарів, сантехніків у регіоні.

Значна за кількістю (53 ЗП(ПТ)О)  
й розгалуженістю в області сфера 

Рис. 13. Динаміка чисельності здобувачів освіти в ЗП(ПТ)О на кінець року 
у Львівській області (професійне навчання та підвищення кваліфікації 

працівників), 2010–2020 рр., осіб
Побудовано авторами за: [9–11].
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освіти дає змогу забезпечити рів-
ний доступ до освітніх послуг усім 
мешканцям. Однак через низьку по-
пулярність цих закладів і освітнього 
процесу коштів державної освітньої 
субвенції (у середньому 12 %) бракує 
для всіх адміністративних одиниць 
області. Ця мережа Львівщини є дру-
гою в Україні та вважається однією 
з найбільших за контингентом уч-
нів, що у воєнний період додатково 
прий няла внутрішньо переміщених 
осіб із інших регіонів країни. 

Одним із найважливіших засобів 
підвищення якості професійної осві-
ти й адаптації випускників ЗП(ПТ)О  
до нових економічних умов є соці-
альне партнерство. У галузі профе-
сійної освіти воно полягає у взаємо-
дії закладів освіти з центральними 
та місцевими органами виконавчої 
влади, об’єднаннями роботодавців, 
профспілок, підприємствами різних 
форм власності й підпорядкуван-
ня, органами служби зайнятості, ін-
шими зацікавленими партнерами, 
яка спрямована на максимальне уз-
годження інтересів усіх учасників 
цього процесу. Результатом такого 

партнерства є, зокрема, створення 
на базі ЗП(ПТ)О 33 НПЦ. Підготовка 
кваліфікованих робітників на базі 
навчальних центрів є найкращим 
прикладом інноваційних підходів до 
використання грантів та реоргані-
зації в професійній освіті, дуальної 
освіти.

Більшість підприємців наголошу-
ють на тому, що вони вже тривалий 
час відчувають брак робітничих кад-
рів, надалі готові активно долучати-
ся до співпраці із ЗП(ПТ)О, ладні взя-
ти зобов’язання, аби стимулювати 
продукування кадрів, які їм будуть 
потрібні. Варто врахувати факт пере-
міщення через війну підприємниць-
ких структур зі східно-центральної 
частини України на Львівщину, що 
створить нові робочі місця. Інвести-
ції в освіту найбільш вигідні, оскіль-
ки приносять чималу додану вар-
тість і дивіденди.

У подальших дослідженнях буде 
враховано зміни у вступній кампанії 
[20] та переміщення учнів як у межах 
України, так і за кордон унаслідок 
впливу фактора російсько-україн-
ської війни на міграційні процеси.
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DYNAMICS OF THE SECTORAL STRUCTURE OF VOCATIONAL 
(VOCATIONAL AND TECHNICAL) EDUCATION INSTITUTIONS  

IN THE LVIV REGION 
Abstract. This paper is devoted to the study of the problem of changing the sectoral structure 
of vocational education and training (hereinafter - VET) institutions in Ukraine. An analysis 
of the statistics of this category of students and official information from the state websites 
of education is presented. The strengths and weaknesses of vocational and technical 
education institutions in the Lviv region were analysed. The article provides a quantitative 
and qualitative analysis of the VET network as of today, namely 72 VET institutions of various 
types, including 5 higher vocational schools; 67 vocational and technical schools, which were 
gradually reorganized into 53 VET institutions. This confirms the need to provide the region 
with capable working junior specialists. Attention is focused on the problem that the level of 
Ukrainian VET institutions often does not correspond to the realities because there are gaps 
between them. With this in mind, education policy faces the challenge of reducing these gaps 
and developing the skills needed by entrepreneurs specialties are offered by institutions and 
those in need of business. Entrepreneurs note that they have long felt a shortage of workers, 
so they are ready to cooperate with the use of production facilities for student internships to 
stimulate the production of the necessary staff. This will reduce the outflow of personnel 
abroad, and work for the business that responded to the offer together to develop vocational 
education. The article also noted that business representatives should be more actively 
involved in the process of establishing Supervisory Boards at VET institutions. This will make 
it possible to introduce in institutions methods of improving practical training in which 
entrepreneurs are interested.  Providing enterprises with workers, namely car repairmen, 
builders, truck drivers, electric welders, cooks, confectioners, waiters, carvers, hairdressers, 
stylists, manicurists, and IT specialists allows forming personnel of enterprises for the main 
types of economic activity of Lviv region (industry, trade, agriculture, construction, IT-sphere). 
In this regard, we recommend the practice of reorganization and creation of educational and 
practical centers in the Lviv region with the involvement of grants and employers for other 
regions of Ukraine.
Keywords: vocational education and training institutions, students, modern education, 
educational and practical centers, labor market, Lviv region.
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