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ЗП(ПТ)О – заклад професійної (професійно-технічної) освіти
ДНЗ – державний навчальний заклад
ЗФПО – заклад фахової передвищої освіти
ФПО – фахова передвища освіта
НПЦ – навчально-практичний центр
ОДА – обласна державна адміністрація
УОН ОДА – управління освіти і науки обласної державної адміністрації
ПЕОМ – персональна електронно-обчислювальна машина, комп’ютер
ДБН – державні будівельні норми
ПОН – професійна освіта та навчання
ВРП – валовий регіональний продукт 
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1. ТЕНДЕНЦІЇ ЕКОНОМІЧНОГО  
РОЗВИТКУ РЕГІОНУ
Львівська область – конкурентоспроможний реґіон із високим рівнем інвестиційної та туристичної привабли-
вості, інноваційної активності, розвиненими креативними індустріями, соціальною, транспортною та інже-
нерною інфраструктурою. 

Львівська область займає площу 21,8 тис. кв. км (3,6% території України). Згідно з типологізацією регіонів 
України, Львівська область належить до реґіонів з орієнтацією на сферу послуг. Тип економіки регіону є сталим. 

Визначальну роль у формуванні валової доданої вартості області відіграють такі сфери економічної діяльності, 
як оптова та роздрібна торгівля (17 %), обробна промисловість (11 %), сільське та лісове господарство (9 %), 
транспорт і зв’язок (9 %), освіта (9 %), операції з нерухомим майном (9 %). 

За даними Державної служби статистики ВРП Львівщини становить 4,4 % від валового національного про-
дукту України. У його структурі валова додана вартість за основними галузями економіки Львівщини скла-
дає: сільське господарство – 9,6 %, промисловість – 22,9 %, послуги – 67,5 %. 
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Рис. 1. Динаміка ВРП на одну особу, тис. грн
(Джерело: розрахунки на основі даних Державної служби статистики України, www. ukrstat. gov. ua)

Промисловий комплекс Львівщини представлений різноманітними галузями від видобутку корисних копалин 
до машинобудування та харчової промисловості. 

Серед напрямів промислової спеціалізації: харчова промисловість (34 % промислової продукції), дерево- 
обробна (9 %), машинобудування (7 %), виробництво гумових та пластмасових виробів, іншої неметалевої 
мінеральної продукції (8,5 %). 

В економіці України Львівську область вирізняє виробництво харчових продуктів, виробів з дерева, маши-
нобудування та текстильна промисловість, які за показниками частки виду економічної діяльності регіону у 
загальнонаціональних показниках є найбільшими. 

Вподовж останніх років Львівська область поступово збільшує потенціал сільськогосподарського виробни-
цтва, про що свідчить позитивна динаміка індексу виробництва валової сільськогосподарської продукції. 
За темпами зростання виробництва валової сільськогосподарської продукції Львівщина посідає 3 місце, за 
обсягами виробництва – 14 місце серед регіонів України. В основі нарощення обсягів випуску є продукція із 
низькою доданою вартістю – виробництво зернових, олійних і технічних культур та додаткового залучення 
в сільськогосподарське виробництво земель, які не використовувались. 
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У Львівській області запроваджується кластерний підхід до організації виробництва та надання послуг. На 
сьогодні у Львівській області діють 4 промислові кластери, учасниками яких є ЗП(ПТ)О. 

Із 2017 року діє WEST CHEF GROUP (ГО «Західна Шеф Група») – асоціація, що об’єднує поціновувачів мистец- 
тва приготування їжі, до яких приєдналися провідні фірми та перукарські салони Львівщини – члени спілки 
перукарів Львівщини та Спілки перукарів України. 

Наразі у Львові активно працює Західноукраїнський кластер індустрії моди, який об’єднує галузі 
легкої промисловості, виробництва, дизайну одягу із закладами П(ПТ)О, що здійснюють підготовку фа-
хівців для даної галузі. 

В області реалізується ініціатива «Львівський промисловий ХАБ» – багатогалузеве об’єднання, що надає 
широкі можливості вибору фаху та місця роботи, а бізнес-сервіси дозволяють робітникам і роботодавцям 
зосередитись на покращенні робочих навичок та вдосконаленні виробничих процесів. 

Складовою частиною промислового кластеру став освітньо-промисловий хаб, де створено освітянські під-
кластери за участю ЗП(ПТ)О: будіндустрія (17 закладів), деревообробка і меблеве виробництво (9 закладів), 
механообробка (5 закладів), машинобудування (10 закладів), агропереробка (12 закладів), легка промисло-
вість (10 закладів), поліграфія (4 заклади), транспорт і логістика (8 закладів), сфера послуг (24 заклади). 

Один із найбільш успішних кластерів у сфері ІТ-індустрії, яка належить до креативних індустрій та демон-
струє високі темпи зростання в реґіоні: кількість нових ІТ-компаній щороку зростає майже на 30 %, а чисель-
ність фахівців збільшується на 25 %. ІТ-галузь зосереджена у м.  Львів, а факторами успішності її розвитку 
є наближеність міста до країн ЄС, розвиток авіасполучення, наявність висококваліфікованих кадрів, спри-
ятливий інвестиційний клімат, співпраця із освітніми закладами та владою міста, а також стрімкий розвиток 
ІТ-інфраструктури в Україні загалом. 

З метою координації роботи ІТ-компаній було утворено Львівський ІТ-Кластер – об’єднання компаній 
у галузі інформаційних технологій, які разом із ЗП(ПТ)О, університетами і місцевою владою розвивають 
бізнес-середовище галузі. Саме ІТ-кластером проведено аналітичне дослідження ринку, результати якого 
свідчать про значний потенціал галузі для смарт-спеціалізації області. 

Ще один перспективний напрямок – туристично-рекреаційна сфера, що впродовж останніх років має 
сталу позитивну динаміку та знаходить відображення в зростанні туристичних потоків, розвитку туристичної 
й рекреаційної інфраструктури реґіону, розширенні спектру туристичних послуг, зростанні якості сервісу 
сфери обслуговування туризму і курортів. У 2018 році область посіла 2 місце (серед реґіонів України) за об-
сягом туристичного збору, за кількістю розміщених у готельних закладах та за кількістю туристів з України. 
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 Великі підприємства Малі підприємтва Мікропідприємтсва Середні підприємства

2016 27,4 45,2 11,1 16,3

2017 26,9 44,6 12,3 16,2

2018 26,4 46,1 11,8 15,7

2016 12,8 54,1 13,3 19,8

2017 14,7 52,1 14,1 19,1

2018 13,9 56,2 12,3 17,6

Рис. 2. Структура розподілу зайнятих працівників на підприємствах регіону
(Джерело: розрахунки на основі даних Державної служби статистики України, www. ukrstat. gov. ua)

За підсумками 2019 року у Львівській області налічувалося 19233 суб’єкта господарювання, на яких працює 327,7 
тис. осіб. Із них кількість великих підприємств складає лише 20 одиниць, середніх підприємств – 974 (5 %), а ма-
лих – 18239 одиниць (95 %). При цьому на малих підприємствах зайнято 98,1 тис. осіб (30 % від загальної кількості 
зайнятих), на середніх підприємствах реґіону зайнято 184,1 тис. осіб (56 %), а на великих – 45,5 тис. осіб (14 %). 
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Львівська область є регіоном із високою інвестиційною привабливістю. За інвестиційною активністю і соціа- 
льно-економічним ефектом від інвестицій Львівщина посіла друге місце серед регіонів України, поступив-
шись лише Київській області. 

Найбільша концентрація капітальних вкладень за період 2010–2019 років спостерігається в промисловості, бу-
дівництві, торгівлі, транспорті, сільському господарстві та операціях з нерухомістю. При цьому основними дже-
релами для здійснення цих інвестицій залишаються власні кошти підприємств (51,5 %) та кредитні ресурси 
(17,6 %); у загальній структурі капітальних інвестицій зростає частка коштів місцевого бюджету (з 3 % до 8,2 %). 

Розвиток інноваційних видів економічної діяльності з високою доданою вартістю, що передбачено Стратегі-
єю розвитку Львівської області на період 2021–2027 років (далі – Стратегія), потребує: 

 � підтримки тих видів та напрямів діяльності, які характеризуються високим інноваційним потенціалом та 
зростаючою продуктивністю (машинобудування та приладобудування, текстильна та фармацевтична 
промисловість; стимулювання бізнесу до збільшення/диверсифікації високотехнологічного експорту); 

 � підтримки профільних видів розвитку біоекономіки (деревообробна та меблева промисловість; полігра-
фія; харчова промисловість; органічне сільське господарство; біоенергетика; біотехнології); 

 � сприяння розвитку креативних індустрій та платформ координації креативного потенціалу регіону. 

Ці види та напрями економічної діяльності в перспективі можуть сформувати основу для смарт-спеціалізації 
регіону, враховуючи науково-дослідний та інноваційний потенціал області, розвиненість необхідної інфра-
структури, потенціал суміжних галузей та інвестиційну привабливість. 

Нові акценти в напрямках розвитку економіки області потребують нових підходів в підготовці кадрів. 

Стратегія розвитку Львівської області до 2027 року передбачає заходи з розвитку професійної (профе-
сійно-технічної) освіти, які містяться в Стратегічній цілі 1. Конкурентоспроможна економіка на засадах 
смарт-спеціалізації та оперативних цілях: 1. 1. Стимулювання інноваційних видів економічної діяльності з 
високою доданою вартістю та 1. 2. Інвестиційна привабливість. В межах реалізації цих завдань передбачено:

 � Створення фешн-інкубатора (креативної зони);
 � Реформування професійно-технічної освіти з впровадженням елементів дуальної форми навчання;
 � Відкриття сучасного багатофункціонального навчально-практичного центру на базі Вищого професійного 
училища № 29 м.  Львова;

 � Створення на базі існуючих закладів Центру професійної підготовки фермерів на Львівщині «Галицький 
господар». 

В Стратегічній цілі 2. ЯКІСНЕ ЖИТТЯ, оперативній цілі 2. 3. Освічені громади передбачено завдання 2. 3. 3. 
Підтримка освіти впродовж життя, в межах реалізації якого передбачено:

 � створення на базі окремих закладів професійної (професійно-технічної) освіти центрів професійної доско-
налості для працівників будь-якого віку;

 � оптимізація мережі закладів професійної (професійно-технічної) освіти шляхом створення багатопрофіль-
них реґіональних центрів. 

Висновок: 
Економіка реґіону характеризується достатньо високим рівнем індустріалізації з акцентом на харчову 
промисловість в порівнянні з іншими регіонами України. Область характеризує прискорений розвиток 
сфери послуг, високий потенціал для створення креативного класу та розвитку креативних індустрій, 
розвинений сектор інформаційно-комунікаційних технологій, що увійшли елементами смарт-спеціалі-
зації до Стратегії розвитку області. 

Львівська область має найбільший серед областей Західної України науково-технічний потенціал, 
мережу наукових та освітніх закладів, які є порівняльною перевагою в умовах глобального розвитку 
ІТ-сектору та залучення іноземних інвестицій у високотехнологічні галузі. 

Львівщина має високий потенціал для інтенсивного розвитку туристично-рекреаційної сфери, 
зокрема курортів, сільського, ділового та медичного туризму. 

Сільське господарство області є достатньо диверсифікованим.  Це може бути використано для роз-
витку органічного сільського господарства за умови розвитку економічних зв’язків між Україною та ЄС. 
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2. ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ ТА  
РЕГІОНАЛЬНИЙ РИНОК ПРАЦІ 
Населення Львівської області станом на 1 січня 2020 року складало 2510,1 тис. осіб, що становить 6 % від за-
гального населення України (для порівняння: на 1 січня 2019 кількість населення складала 2522,0 тис. осіб). 

Оцінка демографічних процесів у 2019 році підтверджує тенденцію до зменшення населення області, при 
цьому зберігається від’ємний природний приріст населення (-) 11036 осіб (народилося 21803 особи, померло 
32839 осіб) та певного приросту населення внаслідок міграційних процесів – 1099 осіб (прибуло – 35083 
особи, вибуло – 33984 особи), переважно за рахунок внутрішньо переміщених осіб внаслідок військового 
конфлікту. 

Таблиця 1. Показники демографічного стану населення Львівської області, тис. осіб
(Джерело: Дані Головного управління статистики у Львівській області)

Рік Населення Міське населення Сільське населення Чоловіки Жінки

2016 2534,2 1544,9 989,3 1192,1 1323,7

2017 2534,0 1544. 7 989,3 1192,4 1323,3

2018 2529,6 1542,1 987,5 1190,5 1320,7

2019 2522,0 1537,7 984,3 1186,7 1317,0

Важливим аспектом, що впливає на розвиток економіки, став процес урбанізації: за останні 16 років міське 
населення області зменшилось лише на 1,1 % (16,6 тис. осіб), тоді як сільських жителів стало менше на 7,5 % 
(80,3 тис. осіб). Унаслідок цього відбулись структурні зміни розподілу населення за типом поселення: якщо у 
2001 році у містах проживало 59 % усього населення Львівської області, то у 2019 році – 61 %, тобто внутрішні 
потоки міграції спрямовані з сіл у міста. 

Демографічне навантаження на осіб працездатного віку зростає переважно за рахунок осіб старших від 
працездатного віку, оскільки у працездатний вік вступає менше населення, ніж вибуває з нього, а віднос-
на частка молодого населення складає 16,5 %, тобто на 1000 осіб у віці 15–64 роки припадає тільки 240 
молодих людей. 

Одним із факторів, що впливає на якісний склад працездатного населення Львівщини, є переселення в об-
ласть на постійне проживання внутрішньо переміщених осіб з Автономної Республіки Крим та зони проведен-
ня операції Об’єднаних сил, зокрема у 2018 році кількість внутрішніх мігрантів становила 1886 осіб, кількість 
біженців – 3257 осіб. 

У 2019 році спостерігається певна позитивна тенденція щодо міграційного руху населення у Львівській 
області. 

Таблиця 2. Територія і щільність населення Львівської області
(Джерело: розрахунки на основі даних Головного управління статистики у Львівській області)

Рік 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Територія, кв. км 21831 21831 21831 21831 21831 21831

Щільність наявного 
населення, осіб на 1 
кв. км

116,3 116,2 116,1 116,1 115,9 115,5
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Таблиця 3. Наявне населення Львівська область, осіб
(Джерело: розрахунки на основі даних Головного управління статистики у Львівській області)

Рік 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Міські поселення та 
сільська місцевість 2538436 2537799 2534174 2534027 2529608 2522021

 міські поселення 1545862 1547007 1544862 1544665 1542118 1537677

 сільська місцевість 992574 990792 989312 989362 987490 984344

Таблиця 4. Середній вік населення Львівська область, років
(Джерело: розрахунки на основі даних Головного управління статистики у Львівській області)

Рік 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Міські поселення та сільська місцевість

Обидві статі 39,4 39,5 39,6 39,7 39,9 40,1

 чоловіки 36,9 37,0 37,1 37,3 37,5 37,6

 жінки 41,6 41,7 41,8 41,9 42,1 42,3

Міські поселення

Обидві статі 39,3 39,5 39,6 39,8 40,0 40,1

 чоловіки 37,0 37,2 37,3 37,4 37,7 37,8

 жінки 41,4 41,5 41,7 41,9 42,1 42,2

Cільська місцевість

Обидві статі 39,5 39,5 39,5 39,6 39,7 39,9

 чоловіки 36,8 36,8 36,9 37,0 37,2 37,4

 жінки 42,0 41,9 41,9 42,0 42,0 42,1

Упродовж останніх 16 років від часу перепису, темп скорочення населення у Львівській області є значно мен-
шим (-3,7 %), ніж в середньому по Україні (-7,9 %), та одним із найнижчих серед областей після Закарпат-
ської, Рівненської, Чернівецької, Волинської, Івано-Франківської, Одеської областей та м.  Києва – єдиного 
регіону, де кількість населення збільшилась. 
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Рис. 3. Динаміка сальдо природного та міграційного руху населення на 10 тис. мешканців регіону 
у 2017–2019 роках
(Джерело: розрахунки на основі даних Державної служби статистики України, www. ukrstat. gov. ua)
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Демографічна ситуація має значний вплив на формування трудового потенціалу області, оскільки кількість 
населення області щорічно зменшується, також не сприяє покращенню демографічної ситуації і зростаюча 
освітня та трудова міграція населення реґіону в країни Європи. 

Висновок: 
Серед головних демографічних проблем Львівської області є:

 � зменшення чисельності населення у період з 2001 по 2019 рік на понад 104,5 тис. осіб (4,0 %,  
середньоукраїнський показник – 7,9 %);

 � структурні зміни за типом населення: за останні 17 років міське населення зменшилося лише на 
1,4 %, проте сільське – на 7,9 %;

 � постійне «старіння» населення, зростання частки населення віком 65+;

 � статево-вікові диспропорції: переважання жіночого населення та зменшення середньої тривалості 
життя чоловіків;

 � природне скорочення населення через зниження народжуваності та зростання смертності;

 � активізація міграційного руху населення, зокрема через виїзд за кордон. 
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3. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ  
РЕГІОНАЛЬНОГО РИНКУ ПРАЦІ
У Львівській області періодично здійснюється дослідження перспективних потреб регіонального ринку праці 
у кваліфікованих кадрах у розрізі видів діяльності. 

Таблиця 5. Перспективна потреба підприємств Львівської області у робітничих  
кадрах за видами економічної діяльності у 2017–2019 роках

(Джерело: розраховано за результатами обстеження підприємств усіх видів діяльності  
та розмірів у Львівській області, що проведені НУ «Львівська Політехніка»)

Код Назва виду економічної діяльності Перспективна  
потреба, осіб

A Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство 254

В Добувна промисловість і розроблення кар'єрів 281

C Переробна промисловість 6 752

D Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря 179

F Будівництво 900

G Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів 682

H Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність 677

I Тимчасове розміщування й організація харчування 711

J Інформація та телекомунікації 43

K Фінансова та страхова діяльність 4

L Операції з нерухомим майном 171

M Професійна, наукова та технічна діяльність 44

N Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 373

O Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування 375

P Освіта 153

Q Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги 87

R Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 58

ВСЬОГО 11 744

Результати досліджень підтверджують існуючий дисбаланс між потребами ринку праці та пропозицією ро-
бочої сили відповідно до видів економічної діяльності, що призводить до проблеми забезпечення трудовими 
ресурсами економіки області. 

У Львівській області, згідно з даними вибіркових обстежень населення з питань економічної активності за 
методологією Міжнародної організації праці, чисельність економічно активного населення віком 15–70 років 
становить 1139,9 тис. осіб. Чисельність осіб працездатного віку за вказаний період збільшилась на 0,2 тис. 
осіб та складає 1119,9 тис. осіб, з них 10612 тис. осіб (або 93,1 %) були зайняті економічною діяльністю. 

Рівень економічної активності населення у порівнянні з 2018 роком незначно зріс і становив 61,1 %. Серед 
осіб працездатного віку цей показник досягнув 70,8 % (для порівняння у 2016 році – 70,2%). 

Чисельність зайнятого населення у віці 15–70 років, у порівнянні з 2017 роком, збільшилася на 10,4 тис. осіб 
та становила 1061,2 тис. осіб, або 6,5 % від загальної кількості зайнятих в Україні. 
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Таблиця 6. Стан сфери зайнятості Львівської області, тис. осіб і %
(Джерело: Дані Головного управління статистики у Львівській області)

Рік Робоча  
сила

% від  
загальної кількості  

населення

Зайняте  
населення

% від  
загальної кількості  

населення

Безробітне  
населення

% від  
загальної кількості  

населення

2016  1116,3  69,5  1029,0  64,0  87,9  7,9

2017  1119,7  70,2  1033,9  64,8  85,8  7,7

2018  1119,9  70,8  1041,2  65,9  78,7  7,0

2019  1122,5  71,8  1047,4  67,0  75,1  6,7

Серед регіонів за рівнем зайнятості Львівська область разом з Вінниччиною та Рівненщиною посідає чо-
тирнадцяте місце, проте зниження рівня безробіття не вирішує проблему забезпечення економіки області 
трудовими ресурсами. 

Станом на 31 грудня 2019 року у центрах зайнятості Львівської області отримали статус безробітних 
13952 особи, з них:

 � за гендерною ознакою: чоловіки – 43,3 %, жінки – 56,7 %;
 � за віковими групами: 34 % у віці до 35 років, 26 % – 35–45 років, 40 % – понад 45 років;
 � за освітою: 59,5 % мають вищу освіту, 30 % – професійно-технічну, 10,5 % – загальну середню освіту;
 � за видами економічної діяльності: по 19 % були зайняті в державному управлінні, обороні, обов’язковому 
соціальному страхуванні, у сфері торгівлі та ремонту; 18 % – на підприємствах переробної промисловості; 
6 % – у сфері охорони здоров’я та надання соціальної допомоги;

 � за професійними групами переважають: законодавці, вищі державні службовці, керівники; робітники з 
обслуговування, експлуатації устаткування та машин; працівники сфери торгівлі та послуг. 

За видами економічної діяльності: 20 % вакансій пропонувалися на підприємствах та установах переробної 
промисловості; 16% – в оптовій та роздрібній торгівлі; 10% – у сільському, лісовому та рибному господар-
стві. У розрізі професій найбільший попит роботодавців спостерігається на кваліфікованих робітників (водіїв, 
трактористів, швачок, електромонтерів, слюсарів, електрогазозварників, токарів, дорожніх робітників, муля-
рів, продавців, кухарів, молодших медичних сестер, соціальних робітників тощо). 

При загальній кількості 471,6 тис. штатних працівників на кінець 2019 року кількість зареєстрованих без-
робітних складала 13952 особи, а кількість заявлених вакансій – 4841 одиниць, тобто навантаження на 1 
вакансію – 3 особи. Середній розмір заробітної плати у вакансіях становив 7,7 тис. грн. (на початок квітня 
2019 року – 6,6 тис. грн. ), у 88,5 % вакансій розмір заробітної плати вищий за мінімальний. 

Рівень безробіття населення у віці 15–70 років (за методологією Міжнародної організації праці (МОП) змен-
шився з 7,9 % до 6,7 % економічно активного населення, середньоукраїнській показник становив 8,8 %. 

Львівська областьЛуганська область Україна Харківська область
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Рис. 4. Динаміка зареєстрованого безробіття за методологією МОП, %
(Джерело: розрахунки на основі даних Державної служби статистики України, www. ukrstat. gov. ua)
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Однією з проблем ринку праці Львівської області є збереження певних обсягів неформальної зайнятості. За 
результатами вибіркового обстеження населення (домогосподарств) із питань щодо економічної активності, 
чисельність неформально зайнятого населення в реґіоні становила у 2018 році 150,8 тис. осіб, що на 54,0 
тис. осіб менше, ніж у 2017 році. У 2019 році кількість громадян у віці 15–70, що зайняті у неформальному 
секторі економіки зменшилась на 8,6 % (середньоукраїнский показник 2,3 %) та становила 137,8 тис. осіб (у 
2018 році – 150,8 тис. осіб). Питома вага зайнятих у неформальному секторі (серед усього зайнятого насе-
лення) зменшилася з 14,2 % до 12,8 % (в Україні – з 21,6% до 20,9% відповідно). 

21,1
Запорізька

область

14,2
Львівська

область

53,5
Рівненська

область

21,6Україна

Рис. 5. Рівень неформально зайнятого населення у віці 15–70 років, %
(Джерело: розрахунки на основі даних Державної служби статистики України, www. ukrstat. gov. ua)

Серйозним ризиком для забезпечення сталого економічного розвитку є збільшення масштабів міграції насе-
лення за кордон. Безвізовий режим з країнами ЄС суттєво спростив виїзд українців з метою працевлаштуван-
ня та отримання освіти за кордоном. 

Попри наявність певних позитивних тенденцій на ринку праці Львівщини, зберігається низка структурних 
дисбалансів, зокрема склад економічно активного населення області за освітнім рівнем має такий розподіл: 
низький рівень – 48,5 %, середній – 20,2 %, високий – 31,3 %. 

Про існуючі диспропорції попиту і пропозиції кваліфікованих кадрів на ринку праці області свідчить суттєва 
невідповідність рівня отриманої освітньої кваліфікації працюючого населення рівню кваліфікаційних вимог 
до чинного місця праці. 

Таблиця 7. Освітня структура професійних груп у Львівській області та масштаби дисбалансу  
між кваліфікаційним рівнем працівників та кваліфікаційними вимогами до робочих місць, %

(Джерело: розрахунки Інституту економіки та прогнозування НАН України)

Показник
Повна та 

базова вища 
освіта

Неповна 
вища  
освіта

Професійно- 
технічна  
освіта

Повна  
загальна  

середня освіта

Базова 
загальна  

середня освіта
Усього

Законодавці, вищі державні 
службовці, керівники,  
менеджери (управителі)

83,8 8,3 6,0 1,9 0,0 100,0

Професіонали 98,2 1,8 0,0 0,0 0,0 100,0

Фахівці 26,4 70,2 2,7 0,7 0,0 100,0

Технічні службовці 54,0 18,3 22,5 5,3 0,0 100,0

Працівники сфери торгівлі та 
послуг 15,9 18,4 49,3 16,3 0,1 100,0

Кваліфіковані робітники сіль-
ського господарства 16,5 11,1 34,1 38,3 0,0 100,0

Кваліфіковані робітники з 
інструментом 5,4 17,5 68,2 8,5 0,3 100,0

Робітники з обслуговування, 
експлуатації та контролю за 
роботою технологічного  
устаткування

6,0 13,5 71,2 9,3 0,0 100,0

Найпростіші професії 4,5 11,0 51,6 30,9 2,0 100,0

 масштаби надмірної формальної підготовки працівників, порівняно із рівнем кваліфікації фактичних робочих місць
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На підприємствах спостерігається нестача робітників за традиційними професіями, що вимагають базового 
кваліфікаційного рівня, водночас відчутно зростає потреба у висококваліфікованих кадрах та запит на нові 
професії. Упродовж 2019 року у базі даних центру зайнятості налічувалося 6239 вільних робочих місць і ва-
кантних посад, а перехід від безробіття до працевлаштування складав 46,5 %. 

Підтвердженням професійно–кваліфікаційного дисбалансу ринку праці Львівської області є те, що 59,5 % 
безробітних мають вищу освіту, тоді як у банку вакансій, зареєстрованих у Львівському обласному центрі 
зайнятості 76,3 % пропозицій працевлаштування для представників робітничих професій. 

За видами економічної діяльності більшість вакансій налічується на підприємствах переробної промисловості 
(27 %), на транспорті (16 %), в оптовій і роздрібній торгівлі, ремонті (13%). 

За професійними групами: найбільший попит роботодавців спостерігається на кваліфікованих робітників з 
інструментом (32 %) та на робітників з обслуговування, експлуатації устаткування та машин (23,5 %), а та-
кож працівників сфери торгівлі та послуг (15 %). 

Волинська область Львівська область Україна Харківська область
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Рис. 6. Динаміка рівня зайнятості населення у 2016–2019 роках, %
(Джерело: розрахунки на основі даних Державної служби статистики України, www. ukrstat. gov. ua) 
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Рис. 7. Структура зайнятості населення за видами економічної діяльності, %
(Джерело: розрахунки на основі даних Державної служби статистики України, www. ukrstat. gov. ua)

Основну роль у забезпеченні професійного навчання та перенавчання незайнятого та дорослого насе-
лення відіграють Центр професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості (далі – ЦПТО ДСЗ) та 
13 закладів ЗП(ПТ)О різної форми власності, де щорічно здобувають робітничі професії та перенавчають-
ся понад 3 тис осіб. 
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Висновок: 
 � У регіоні приділяється достатня увага дослідженням питань розвитку економіки та забезпечення 

ринку праці необхідними кваліфікованими кадрами. 

 � Важливою проблемою на ринку праці Львівської області є значні обсяги неформальної зайнятості 
населення. За результатами вибіркового обстеження населення (домогосподарств) з питань еконо-
мічної активності, чисельність неформально зайнятого населення в реґіоні становила у 2019 році 
150,8 тис. осіб, що на 54,0 тис. осіб менше, ніж у 2018 році. 

 � Досить активну роль у врегулюванні потреб ринку праці відіграє Львівський центр професійно-тех-
нічної освіти Державної служби зайнятості, де постійно оновлюється перелік затребуваних профе-
сій на ринку праці. 

 � Демографічна ситуація має негативний вплив на формування трудового потенціалу області, оскіль-
ки чисельність населення області зменшується внаслідок природного скорочення, що зумовлене 
зниженням рівня народжуваності та зростанням рівня смертності. Не сприяє покращенню демогра-
фічної ситуації і зростаюча освітня та трудова міграція населення реґіону. 

 � Зниження рівня безробіття не вирішує проблему забезпечення трудовими ресурсами економіки 
області. 
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4. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ  
РЕГІОНАЛЬНОГО РИНКУ ПРАЦІ
На Львівщині за ініціативи Департаменту економічної політики Львівської ОДА проведено дослідження якості 
професійної освіти за оцінками випускників і роботодавців у рамках реалізації Проєкту регіонального розвитку 
«Моніторинг реалізації інтелектуального потенціалу випускників закладів вищої освіти і закладів професій-
но-технічної освіти прикордонного регіону: соціальне партнерство, державне і регіональне замовлення». 

До складу робочої групи Проєкту увійшли представники НУ «Львівська Політехніка», Львівського націо-
нального університету імені Івана Франка, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені Мар’яна Долішньо-
го» НАН України, представники IT-сектору. Безпосередній збір даних забезпечив Навчально-методичний 
центр професійно-технічної освіти у Львівській області. 

За результатами анкетування встановлено, що середній рівень зайнятості випускників ЗП(ПТ)О у Львівській 
області становить 77 %, частка осіб, які працевлаштовані за фахом – 81 %. На умовах офіційного працев-
лаштування зайнято 79 % випускників, з них 95 % працюють у статусі найманого працівника протягом 
першого року після завершення навчання. Середній рівень доходу випускника від найманої праці складає 
7000 грн. Найвищі показники оплати праці мають електрогазозварники, слюсарі з ремонту колісних тран-
спортних засобів, трактористи-машиністи. 

Працевлаштування випускників ЗПТО Львівщини має територіальні особливості: половина (50,3%) з тих, 
хто навчався у ЗП(ПТ)О міста Львова, працюють в обласному центрі. 

Рівень задоволення випускників якістю здобутої робітничої професії у ЗП(ПТ)О складає майже 92 % і лише 
6,8 % осіб не змогли однозначно відповісти на це запитання. Найвищий рівень працевлаштування за фа-
хом, за оцінками випускників, зафіксовано для офіціантів, барменів, кухарів, кравців, закрійників, перука-
рів, слюсарів з ремонту колісних транспортних засобів. 

В анкетуванні роботодавців брали участь 1538 підприємств різних видів економічної діяльності і розмірів. Об-
стеження роботодавців здійснено за підтримки Львівського обласного центру зайнятості. Анкетування прово-
дилося протягом вересня-листопада 2019 року (додаткова інформація про проєкт на сайті IntellectLviv. com). 

Крім того, в рамках проекту «Допомога в управлінні ПТО на основі доказів», що був складовою Програми 
«U-LEAD з Європою», у 2018 році ГО «Волинський ресурсний центр» були проведені дослідження ринку 
праці Львівської області (Джерело: дослідження ринку праці kariera. in. ua/work-search/labour-market). Під 
час дослідження за вибіркою опитано 1068 підприємств, у яких сумарно зайнято 112 тис. працівників. За 
результатами дослідження визначено найбільш перспективні професії та ті, за якими підготовка поки не 
проводиться, але попит на які є значним. 

Таблиця 8. ТОП-10 робітничих професій, підготовку яких не здійснює система ПТО регіону

№ Професія Потреба у працівниках у 2019 році, осіб
1. Покоївка [5142] 271
2. Сомельє [5123] 199
3. Машиніст дорожньо-транспортних машин [8332] 140
4. Дорожній робітник [8332] 140
5. Гірник з ремонту гірничих виробок [7111] 128
6. Птахівник [6122] 126
7. Тваринник [6121] 109
8. Шліфувальник [8211] 102
9. Гірник очисного забою [7111] 96
10. Рамник [8141] 89
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Проведення дослідження дозволило отримати інформацію про більш ніж 1300 професій, які наявні в регіо-
ні. Більша половина цих даних підлягає інтерпретації з достатньою мірою достовірності. Далі наведені ко-
роткі рейтинги професій за окремими показниками. 

Таблиця 9. ТОП-10 професій за кількістю працівників у 2018 році

№ Назва професії Розрахункова кількість працівників, осіб

1. Директори та їх заступники [0001] 38483

2. Водій автотранспортних засобів [8290] 30509

3. Вчитель [2340] 27687

4. Сестра медична [3231] 21607

5. Начальники та завідувачі (відділів, служб, завсклад, тощо), 
майстри бригадири [0002] 19719

6. Бухгалтер [3433] 19509

7. Прибиральник службових приміщень [9132] 16715

8. Молодша медична сестра (санітарка, санітарка-прибиральниця, 
санітарка-буфетниця та ін. ) [5132] 12614

9. Продавець продовольчих товарів [5220] 9393

10. Охоронник [5169] 9031

 

Таблиця 10. ТОП-10 професій за кількістю нових робочих місць у 2019 році

№ Назва професії Нові робочі місця, од. 

1. Швачка [7436] 1058

2. Водій автотранспортних засобів [8290] 927

3. Продавець продовольчих товарів [5220] 892

4. Бармен [5123] 827

5. Директори та їх заступники [0001] 722

6. Тракторист [8331] 522

7. Підсобний робітник [9322] 452

8. Інженер з нагляду за будівництвом [2142. 2] 411

9. Прибиральник службових приміщень [9132] 372

10. Електрогазозварник [7212] 369

 

Таблиця 11. ТОП-10 професій за кількістю вакансій через вихід на пенсію у 2019 році

№ Назва професії Вакансії через вихід на пенсію, од. 

1. Водій автотранспортних засобів [8290] 476

2. Начальники та завідувачі (відділів, служб, завсклад, тощо),  
майстри бригадири [0002] 221

3. Директори та їх заступники [0001] 192

4. Сестра медична [3231] 170

5. Бармен [5123] 159

6. Бухгалтер [3433] 145

7. Державний аудитор [2419. 3] 143

8. Гірник з ремонту гірничих виробок [7111] 103

9. Гірник очисного забою [7111] 96

10. Гірник підземний [7111] 78
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Таблиця 12. ТОП-10 професій за кількістю скорочень у 2019 році

№ Назва професії Скорочення, од. 

1. Вчитель [2340] 891

2. Вихователь дитячого садка (ясел-садка) [2332] 459

3. Фахівець [3439] 324

4. Директори та їх заступники [0001] 300

5. Касир (в банку) [4212] 186

6. Начальники та завідувачі (відділів, служб, завсклад, тощо),  
майстри бригадири [0002] 160

7. Молодша медична сестра (санітарка, санітарка-прибиральниця, 
санітарка-буфетниця та ін. ) [5132] 157

8. Водій автотранспортних засобів [8290] 137

9. Підсобний робітник [9322] 101

10. Продавець продовольчих товарів [5220] 99

Частина опитаних роботодавців вказує на готовність розвитку співпраці із закладами професійно-технічної 
освіти. Майже третина (32 %) готові до співпраці в тій чи іншій формі: приймати на практику учнів (18,6%), 
надавати поради щодо розробки та вдосконалення навчальних програм (8,9 %). Слід зауважити, що неве-
лика частина роботодавців зазначили можливості матеріальної допомоги закладам профтехосвіти, зокрема 
у наданні матеріалів та обладнання. Найбільшу готовність до співпраці зазначали підприємства сільського 
господарства, добувної промисловості та інших, де частка робітничих професій є найбільшою. 
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Рис. 8. Готовність роботодавців внести свій вклад у покращення системи ПТО області за ВЕД, %
(Джерело: дослідження ринку праці, kariera. in. ua/work-search/labour-market)
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Головні висновки за результатами  
дослідження ринку праці 2018 року:

1. Тенденції, що спостерігаються в Україні протягом останніх двох років свідчать про економічне 
пожвавлення та відновлення після тривалої кризи. Загальне зростання обсягів виробництва та 
споживання, а також позитивні оцінки стану та перспектив розвитку підприємств відзначаються 
у зв’язку з відносною стабільністю у фінансовому секторі, підвищенням інвестиційної активності, 
заходами державної політики легалізації зайнятості та підвищення мінімальної заробітної плати. 
Водночас ризики посилення агресії РФ та очікування майбутніх виборчих баталій звужують оцін-
ки сталості розвитку. 

2. В цілому можна відзначити позитивні кадрові перспективи підприємств – відсутність значних ско-
рочень та очікування розширення штату працівників вперше за багато років дають можливість 
сподіватись на припинення сталого тренду скорочення робочих місць. Перспективна потреба в 
кадрах перевищує зазначені обсяги скорочення працівників. Дослідження доводить, що у струк-
турі перспективної потреби в кадрах, вихід працівників на пенсію кількісно поступається новим 
робочим місцям, що безумовно варто розглядати як позитив. 

3. Істотно впливають на ринок праці регіону міграційні орієнтації населення. Відкриття кордону з 
ЄС та різниця в оплаті праці спричинили масовий виїзд працівників найпростіших та робітничих 
професій, а також створили ситуацію конкуренції роботодавців за працівників. 

4. Підвищений попит на працівників робітничих професій за останні роки набув ознак дефіциту, а 
подекуди і «кадрового голоду». У загальній структурі робочих місць робітничі професії складають 
44 %; очікується, що частка робітничих професій буде зростати. Тенденція збільшення попиту на 
працівників робітничих професій буде зберігатись у 2019–2020 роках в межах 2 % від загальної 
кількості робочих місць у 2019 році та в межах 4 % до 2020 року. Це пояснюється наявними пер-
спективами створення нових робочих місць у регіоні, а також виходом частини працівників на пен-
сію. Скорочення фактично не торкнуться робочих місць для робітничих професій. 

5. Заходи з легалізації зайнятості та підвищення мінімальної заробітної плати дали позитивний 
ефект та водночас спричинили невдоволення малого – та мікробізнесу, які втратили частину 
тіньових та/або напівтіньових доходів. 

6. Можливості розвитку підприємств обмежуються наявним кадровим дефіцитом, що зумовлений 
значним міграційним відтоком через нижчий рівень оплати праці в регіоні по відношенню до про-
позиції за кордоном, передусім, у східних країнах ЄС. Дефіцит інженерних, технічних, робітничих 
та найпростіших професій буде зростати. Для державних підприємств дефіцит робітничих профе-
сій може перетворитися на «голодомор», що загрожуватиме стабільності роботи аварійних служб 
тощо. При цьому можна констатувати, що для підприємств із конкурентною заробітною платою 
дефіциту кадрів немає. Інтенсивність та складність виконуваних українськими мігрантами робіт 
у Польщі, а також вимоги до робочого навантаження на успішних українських підприємствах, 
які сплачують високу заробітну плату, доводять, що українці готові працювати більше за більші 
гроші. 

7. Високі обсяги міграції та наявний кадровий дефіцит стимулює підприємства постійно перегля-
дати заробітні плати працівників та розширювати спектр використання HR-технологій (соціальні 
пакети, медичне страхування в окремих випадках, програми лояльності, нематеріальна мотива-
ція тощо). Згідно експертних оцінок переважна частина підприємств переглядає заробітні плати 
щоквартально, на окремих підприємствах заробітні плати зростають щомісячно. В цілому варто 
очікувати істотного підвищення рівня заробітних плат для робітничих професій, що в перспективі 
3–5 років матиме позитивний вплив на пропозицію робітничих професій. 
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8. Роботодавцями позитивно оцінюється якість підготовки молоді системою професійної освіти, а та-
кож зазначається низька мотивація молоді до праці й завищенні вимоги до рівня заробітної плати. 
Як наслідок, у даний час на підприємствах працює надзвичайно мала кількість молоді. Фактично від-
сутні молоді фахівці на державних підприємствах будівельної та транспортної галузей. Виключен-
ня становлять підприємства торгівлі, готельно-ресторанного бізнесу та сфери високих технологій.  
Молодь більш активно шукає місця де платять більше. Роботодавці вказують, що освіта все ча-
стіше перестає бути принциповою вимогою до молодого працівника – головне місце займає мо-
тивація та готовність працювати. Значна частина підприємств самостійно забезпечує навчання 
персоналу, створює стимули для передачі досвіду в межах організації. 

9. Значний сегмент забезпечення професійної підготовки та перепідготовки під замовлення робото-
давців з числа безробітного населення виконує Державна служба зайнятості. Понад 24 % робо-
тодавців скористались її послугами з підготовки робітничих кадрів. 

10. Лише 9 % роботодавців мають домовленості з ЗП(ПТ)О щодо підготовки працівників. Водночас 
понад 32 % роботодавців готові сприяти удосконаленню навчання та підготовки молоді в ЗП(ПТ)О. 
Це стосується можливої участі у розробці навчальних програм, організації виробничої практики та 
стажування. Частина роботодавців відзначила готовність допомагати матеріалами та сировиною, а 
також надавати обладнання для навчання. Окремі підприємства відзначили готовність фінансової 
допомоги ЗП(ПТ)О. 

Результати дослідження щодо більш ніж 1100 професій наявних на ринку праці Львівської об-
ласті відкриті для ознайомлення та використання на сайті ГО «Волинський ресурсний центр»:  
www. vrc. rv. ua/labour-market/doslidzhennya-rynku-pratsi. Зокрема за кожною з досліджених професій 
можна отримати інформацію щодо загальної кількості працівників, кількості підприємств, на яких на-
явна дана професія, імовірность найму працівників, рівня заробітної плати, оцінку якості підготовки 
випускників за даною професією. 



19Стратегічний аналіз системи професійної освіти Львівської області

5. СТАН СИСТЕМИ ЗАКЛАДІВ П(ПТ)О 
ТА ФПО ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Мережа закладів професійної (професійно-технічної) освіти Львівської області складається з 55 державних 
закладів: 1 професійний коледж та 25 закладів (центри та вищі професійні училища), що належать до вищо-
го рівня, 24 заклади (професійні ліцеї та училища) надають освітні послуги, що відповідають базовому рівню, 
3 навчальних центри при установах виконання покарань і 2 структурні підрозділи закладів вищої освіти. 

За останні два десятиліття мережа ЗП(ПТ)О Львівщини постійно перебуває в стадії реорганізації, що змінює 
структуру мережі, спеціалізацію та типи закладів освіти. За кількістю ЗП(ПТ)О Львівщина посідає друге міс-
це, а за кількістю учнів – перше, при цьому найбільше закладів зосереджено у м.  Львові (33 % загальної 
кількості), решта розташовані у районних центрах області та селищах міського типу. 

На 1 січня 2020 року у мережі перебувають 2 заклади із контингентом понад 800 осіб, у 6 закладах навчаєть-
ся від 600 до 800 осіб, у 14 закладах – від 400 до 600 осіб, у 12 закладах – від 300 до 400 осіб, втім контингент 
до 300 осіб має 21 ЗП(ПТ)О, включно із навчальними центрами при установах покарань. 

Щорічно у ЗП(ПТ)О області навчається понад 20 тис учнів, які можуть обрати одну або декілька з більш ніж 
100 робітничих професій та 17 спеціальностей за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста/
молодшого бакалавра. 

Станом на 1 січня 2020 року у ЗП(ПТ)О області навчалося 19 892 учні. 

Таблиця 13. Контингент здобувачів освіти у ЗП(ПТ)О та ЗФПО
(Джерело: розрахунки на основі даних досліджень ДОН Львівської ОДА)

Категорії закладів / Показник, тис. осіб 2016 2017 2018 2019
Кількість закладів
 З(ПТ)О 61 58 56 55
 ФПО 21 20 20 20
Загальний контингент/випускники ЗЗСО
 З(ПТ)О 28,1 26,0 23,2 20,9
 ФПО 13,7 13,5 11,6 10,6
На базі повної загальної освіти 
 З(ПТ)О 8,0 6,2 5,3 4,7
На базі базової загальної середньої освіти з отримання середньої освіти
 З(ПТ)О 17,5 16,8 16,0 15,2
На базі базової загальної середньої освіти без отримання середньої освіти
 З(ПТ)О 0,2 0,2 1,2 0,4
На базі незавершеної базової загальної середньої освіти 
 З(ПТ)О - 0,02 0. 04 0,03
Підготовка молодших спеціалістів та/або молодших бакалаврів
 З(ПТ)О 0,5 0,7 0,4 0,5
Прийом на навчання
 З(ПТ)О 13,3 11,1 9,8 9,6
 ФПО 3,9 3,6 2,9 2,7
Випуск здобувачів освітніх послуг
 З(ПТ)О 14,1 12,3 11,2 9,5
 ФПО 4,3 4,1 3,4 3,2
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Рис. 10. Контингент ЗФПО у 2020 році, осіб
(Джерело: результати аудиту мережі ЗПО, vrc. rv. ua/case_study/analiz-diialnosti-rehionalnykh-system-profesijnoi-osvity)
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Рис. 9. Контингент ЗП(ПТ)О у 2020 році, осіб
(Джерело: результати аудиту мережі ЗПО, vrc. rv. ua/case_study/analiz-diialnosti-rehionalnykh-system-profesijnoi-osvity)
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Упродовж останніх років зберігається тенденція до зменшення кількості випускників закладів загальної се-
редньої освіти, які обирають навчання у ЗП(ПТ)О та суттєве збільшення осіб, що продовжують навчання у 
сфері вищої освіти. 

Таблиця 14. Вибір освітньої траєкторії випускниками закладів загальної середньої освіти, тис. осіб
(Джерело: розрахунки на основі даних досліджень ДОН Львівської ОДА)

Рік випуску 
ЗЗСО

Всього  
випускників ЗЗСО

Із них: Вступили до:

9 клас 11 клас ЗВО Коледжі ЗП(ПТ)О

2016 38,4 23,5 14,9 23,1 3,9 13,3

2017 36,8 23,2 13,6 22,1 3,6 11,1

2018 36,3 22,8 13,5 23,1 2,9 9,8 

2019 37,4 24,2 13,2 22,4 2,7 9,6 

Заклади професійної освіти надають можливість набувати професійні кваліфікації за наскрізними програма-
ми на різних рівнях освіти, здобувати ступнево по 2–3 професії за період навчання та успішно працевлаш-
товуватися. 

Так, у 2018/2019 н. р. у ЗП(ПТ)О області навчалося 20988 учнів, підготовка велася за понад 100 робітничими 
професіями та 17 спеціальностями за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст». Завершили 
професійну підготовку та стали кваліфікованими робітниками (молодшими спеціалістами) 8212 випускників 
ЗП(ПТ)О, у навчальних центрах при установах виконання покарань випуск становив 333 особи; при цьому 
6510 осіб (79 %) із числа випускників здобули дві та більше професій, 412 осіб (5 %) – кваліфікацію молод-
шого спеціаліста. За професією працевлаштовано 78,4 %, продовжують навчання у закладах вищої освіти 
9,2 % випускників, призвано до лав Збройних сил України – 1,5 %, не працевлаштовано – 10,9 %. Проте 
кількість молоді, що обирають для своєї подальшої кар’єри робітничі кваліфікації, постійно знижується. 
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Рис. 11. Обсяги здобувачів за видами освіти на 10 тис. населення 
(Джерело: розрахунки на основі даних ЄДЕБО, registry. edbo. gov. ua, власне дослідження)

ЗП(ПТ)О здійснюють підготовку для різних галузей економіки: 21 заклад (із контингентом 28 % від загальної 
кількості здобувачів освіти) – для промисловості, 10 закладів (6 % контингенту) – для сільського господар-
ства, 4 заклади (11 % контингенту) – для будівництва, 11 закладів (28 % контингенту) – для торгівлі та 
громадського харчування, 7 закладів (15 % контингенту) – для транспорту та зв’язку, 2 заклади (12 % кон-
тингенту) – для ЖКГ і невиробничих видів обслуговування. 

Серед ЗП(ПТ)О, які впродовж останніх років зберігають популярність серед молоді та приймають на навчан-
ня понад 200 учнів щорічно: Львівський професійний коледж готельно-туристичного та ресторанного сервісу 
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(258 осіб), Вище професійне училище № 34 м.  Стрия (256 осіб), Новояворівське вище професійне училище 
(208 осіб), Міжрегіональний центр професійно-технічної освіти художнього моделювання та дизайну (234 
особи), Вище професійне училище № 29 м.  Львова (236 осіб), Вище професійне училище № 20 м.  Львова 
(213 осіб), Львівське вище професійне училище комп’ютерних технологій та будівництва (250 осіб) та інші. 

ЗП(ПТ)О досить оперативно реагують на зміни потреб ринку праці шляхом упровадження нових професій; 
упродовж останніх років започатковано навчання за професіями: «Оформлювач вітрин, приміщень та бу-
дівель», «Монтажник систем утеплення будівель», «Рихтувальник кузовів», «Соціальний робітник. Нянь-
ка. Гувернер», «Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення», «Покрівельник сталевих 
покрівель», «Покрівельник рулонних покрівель та покрівель зі штучних матеріалів», «Візажист-стиліст», 
«Майстер ресторанного обслуговування» та за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста зі 
спеціальностей: «Дизайн», «Декоративно-прикладне мистецтво», «Зварювальне виробництво», «Будівниц-
тво та експлуатація будівель і споруд», «Швейне виробництво», «Перукарське мистецтво та декоративна 
косметика», «Моделювання та конструювання промислових виробів». 

Заклади зберігають підготовку за унікальними ремісничими професіями: «Художник розмалювання по дере-
ву», «Реставратор виробів з дерева», «Реставратор декоративних штукатурок та ліпних виробів», «Рестав-
ратор декоративно-художніх фарбувань», «Різьбяр по дереву та бересту» та розробляють нові освітні стан-
дарти, зокрема «Майстер-налагоджувальник з технічного обслуговування машинно-тракторного парку». 

Проте, продовжують діяльність і заклади із найменшим контингентом здобувачів освіти, серед них Погірців-
ське вище професійне училище (185 осіб), Поморянський професійний ліцей (211 осіб), Перемишлянський 
професійний ліцей (201 особа), Стебницький професійний ліцей (207 осіб), Художнє професійно-технічне 
училище імені Станька (177 осіб), Жидачівський професійний ліцей (215 осіб), Миколаївський професійний 
ліцей (217 осіб), Новороздільський професійний ліцей будівництва та побуту (219 осіб). (Джерело: дані ау-
диту мережі ЗП(ПТ)О Львівської області)

Перевагу за кількістю учнів мають заклади, що здійснюють підготовку за популярними серед молоді профе-
сіями, зокрема за професією «Кухар. Кондитер» здобувають освіту понад 4,2 тис осіб (20 % від загального 
контингенту), «Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів» та «Водій автотранспортних засобів» – 
понад 2,8 тис. осіб, «Перукар» – понад 1,4 тис. осіб, професій в галузі зварювальних технологій – 1,3 тис. 
осіб, «Тракторист-машиніст сільськогосподарських машин і устаткування» – понад 1,1 тис. осіб, ІТ-технології 
та офісні професії – більше 1,3 тис. осіб (в інтеграції), професій залізничного транспорту – понад 800 осіб, 
професій для здійснення електромонтажних та будівельних робіт – понад 700 осіб за кожним напрямом, що 
разом становить 70 % від контингенту. 

Підготовка здобувачів професійних кваліфікацій за іншими професійними угрупуваннями здійснюється за 
обсягами від 30 до 500 осіб. 

На базі функціонуючих державних та комунальних закладів фахової передвищої освіти мають право нада-
вати освітні послуги:

 � За робітничими кваліфікаціями: для транспортної галузі, сільського господарства, сфери послуг, маши-
нобудування, будівництва. Основний обсяг підготовки припадає на такі професії, як тракторист, водій 
автотранспортних засобів, електротехнічні професії, кухар, перукар, оператор комп’ютерного набору. 

 � За галузевими напрямками підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста: сільське 
господарство – на базі 4 коледжів; ІТ-технології – 16 коледжів; будівництво – 4 коледжі; сфера послуг – 6 
коледжів; транспортні технології – 8 коледжів; торгівля – 2 коледжі; освіта – 2 коледжі; медицина – 4 ко-
леджі; культура – 2 коледжі. Серед найбільш масових спеціальностей: ІТ-технології (близько 4 тис. осіб), 
сфера будівництва та енергетики (понад 1,2 тис. осіб), автомобільний та залізничний транспорт (понад 
1,5 тис. осіб), агроінженерія та харчові технології (1,3 тис. осіб), але переважають спеціальності із області 
права, фінансування, менеджменту, культури, медицини, дизайну, мистецтва, обліку і аудиту, банківської 
справи, підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. 

(Джерело: дані ЄДЕБО)

Мережа закладів фахової передвищої освіти Львівської області включає 42 заклади, з яких 17 державних 
і комунальних (фінансуються з обласного бюджету), 3 – приватні навчальні заклади, 22 – є структурними 
підрозділами закладів вищої освіти. 
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За останні два роки спостерігається незначна тенденція до скорочення мережі ЗФПО, так у 2018 році було 
ліквідовано Дрогобицький коледж статистики, а у 2019 році Вищий навчальний комунальний заклад Львів-
ської обласної ради «Львівський медичний коледж імені Андрея Крупинського» було реорганізовано в Ви-
щий навчальний комунальний заклад Львівської обласної ради «Львівська медична академія імені Андрея 
Крупинського». 

Контингент студентів закладів фахової передвищої освіти становить 26028 осіб. На перший курс в 2019 році 
було зараховано 6087 осіб, з яких 4343 учнів отримали базову середню освіту, 1096 – на базі загальної се-
редньої освіти, 661 – після закладів професійної (професійно-технічної) освіти. 

Навчальний процес в закладах забезпечують 2979 педагогічних та науково-педагогічних працівників, з яких 
272 – кандидати наук. 

З метою забезпечення матеріального стимулювання обдарованої студентської молоді Львівською обласною 
радою в 2019 році було призначено 38 стипендій розміром 6000 грн (на загальну суму 228000 грн). 

Висновок: 
Мережа ЗП(ПТ)О та ЗФПО потребує оптимізації задля забезпечення функціонування найбільш ефек-
тивних закладів, що здійснюють підготовку за професіями/спеціальностями, що найбільш затребувані 
на ринку праці та серед здобувачів професійних кваліфікацій. 

Мережа ЗП(ПТ)О та ЗФПО займає 2 місце в Україні за обсягом загального контингенту здобувачів про-
фесійної освіти. 

ЗФПО, зокрема відокремленні структурні підрозділи Національного університету «Львівська політехні-
ка», мають добре визначені напрями спеціалізації, що в значній мірі відповідає галузевому спрямуван-
ню розвитку економіки регіону. 
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6. ВСТУП ТА ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ 
У РОЗРІЗІ ЗАКЛАДІВ ТА  
ПРОФЕСІЙ/СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
У Львівській області зберігається тенденція до зменшення кількості бажаючих здобувати кваліфікації профе-
сійної освіти, що призводить до невиконання показників державного та регіонального замовлення. 

У 2019 році планові показники регіонального замовлення становили 10035 осіб, з них 9535 осіб кваліфікова-
них робітників та 500 молодших спеціалістів, замовлення на підготовку кваліфікованих кадрів за професіями 
загальнодержавного значення – 1089 осіб. 

З 1 вересня 2019 року приступило до навчання у ЗП(ПТ)О 7156 осіб, із них 6709 осіб здобуватимуть кваліфі-
кації кваліфікованого робітника, 447 осіб – освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста (71,3 % 
виконання показників замовлення, середньоукраїнський показник – 84%). За державним замовленням при-
ступило до навчання 810 осіб (74,4 %, середньоукраїнський показник – 85%). Загалом розпочали нав-
чання на І курсі 7966 осіб. 

Таблиця 15. Динаміка виконання показників державного  
та регіонального замовлення за 2016–2019 роки

(Джерело: розрахунки на основі даних досліджень ДОН Львівської ОДА)

Рік Планові показники регіонального та 
державного замовлення, осіб

Виконання показників  
замовлення, осіб Виконання, %

2016 10864 10821 99,6

2017 12116 9249 76,3

2018 11503 8185 71,2

2019 11124 7966 71,6

Про зростаючий дефіцит на кваліфіковані робітничі кадри свідчать результати працевлаштування випускни-
ків ЗП(ПТ)О. За інформацією ЗП(ПТ)О, яка формується на підставі наказів підприємств про зарахування на 
перше робоче місце, ці показники упродовж останніх років покращуються. 
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46Перемишлянський професійний ліцей

Угнівський аграрно-будівельний ліцей

Погірцівське ВПУ

Нижанковицький професійний ліцей

Художнє ПТУ ім. Станька

Поморянський професійний ліцей

Стебницький професійний ліцей

Львівське ВПУ транспортних
 технологій та сервісу НТУ

Судововишнянський професійний ліцей

Львівське ВПУ дизайну та будівництва

Миколаївський професійний ліцей

Новороздільський професійний ліцей

ВПУ №8 м. Стрия

Бориславський професійний ліцей

Львівський професійний
 ліцей залізничного транспорту

Сокальський професійний ліцей

Добротвірський професійний ліцей

ВПУ №11 м. Червонограда

ВПУ №71 м. Кам'янка-Бузька

Олеський професійний ліцей

Меденицький професійний ліцей

Жидачівський професійний ліцей

Львівське вище професійне художнє училище

ВПУ №35 м. Стрия

Львівське ВПУ технологій та сервісу

Боринський професійний ліцей
 народних промислів і ремесел

Новороздільський професійний
 ліцей будівництва та побуту

Рава-Руський професійний ліцей

Ставропігійське ВПУ м. Львова

Турківський професійний ліцей

Львівське ВПУ інформаційно-
комп'ютерних технологій

Золочівський професійний ліцей

Червоноградський професійний
гірничо-будівельний ліцей

Самбірський професійний ліцей сфери послуг

Стрийське вище художнє професійне училище

Львівське міжрегіональне
 ВПУ залізничного транспорту

Львівське вище професійне політехнічне училище

Червоненське вище професійне училище

Міжрегіональне ВПУ автотранспорту та будівництва

Львівське ВПУ харчових технологій

Львівський коледж Інфокомунікації
 НУ Львівська політехніка

Дрогобицький механіко-технологічний коледж

Новояворівське вище професійне училище

ВПУ №20 м. Львова

Львівське ВПУ комп'ютерних
 технологій та будівництва

Львівське ВПУ торгівлі та сфери послуг

Міжрегіональний ЦПТО художнього
 моделювання і дизайну

Львівське ВПУ побутового обслуговування

ВПУ №34 м. Стрия

ВПУ №29 м. Львова

ВПУ №19 м. Дрогобича 

Львівський професійний коледж готельно-
туристичного та ресторанного сервісу

Рис. 12. Обсяги вступу до ЗП(ПТ)О та ЗФПО в 2019/2029 н. р., осіб 
(Джерело: результати аудиту мережі ЗПО, vrc. rv. ua/case_study/analiz-diialnosti-rehionalnykh-system-profesijnoi-osvity)
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Львівський професійний коледж готельно-
туристичного та ресторанного сервісу

Рис. 12. Обсяги вступу до ЗП(ПТ)О та ЗФПО в 2019/2020 н. р.  
(Джерело: результати аудиту мережі ЗПО, vrc. rv. ua/case_study/analiz-diialnosti-rehionalnykh-system-profesijnoi-osvity)
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Про зростаючий дефіцит на кваліфіковані робітничі кадри свідчать результати працевлаштування випускни-
ків ЗП(ПТ)О. За інформацією ЗП(ПТ)О, яка формується на підставі наказів підприємств про зарахування на 
перше робоче місце, ці показники упродовж останніх років покращуються. 

Табл. 16. Обсяги вступу до ЗП(ПТ)О та ЗФПО в 2019/2029 н. р. 
(Джерело: розрахунки на основі даних досліджень ДОН Львівської ОДА)

Рік випуску Кількість випускників, осіб Кількість працевлаштованих, осіб Працевлаштування, %

2016 12225 9395 76,8

2017 10896 8741 80,2

2018 9270 7321 79,0

2019 8545 6703 78,4

Як результат: кількість підготовлених кваліфікованих кадрів щорічно зменшується, а рівень працевлашту-
вання є досить стабільним, що підтверджує зростаючий попит ринку праці на професійні кваліфікації. 

Серед професій, які гарантують найкращий рівень працевлаштування: тракторист-машиніст (до 90 %), 
верстатник широкого профілю (до 100 %), професії з електромонтажних та зварювальних технологій  
(87–100 %), столяр будівельний (до 90 %). 

5123 Офіціант

5141 Перукар (перукар-модельєр)

7212 Електрогазозварник 

7412 Кондитер 

7231 Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів

8322 Водій автотранспортних засобів

5122 Кухар 4512

3278

3275

2969

2322

1728

1516

Рис. 13. Найбільш масові професії в ЗП(ПТ)О, осіб
(Джерело: результати аудиту мережі ЗПО, vrc. rv. ua/case_study/analiz-diialnosti-rehionalnykh-system-profesijnoi-osvity)

208 Агроінженерія

123 Комп'ютерна інженерія

025 Музичне мистецтво

172 Телекомунікації та радіотехніка

013 Початкова освіта

121 Інженерія програмного забезпечення

022 Дизайн

274 Автомобільний транспорт

181 Харчові технології

081 Право

223 Медсестринство

192 Будівництво та цивільна інженерія 1050

1015

967

931

826

824

749

747

742
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660
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Рис. 14. Найбільш масові спеціальності в ЗФПО, осіб
(Джерело: результати аудиту мережі ЗПО, vrc. rv. ua/case_study/analiz-diialnosti-rehionalnykh-system-profesijnoi-osvity)
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Серед основних проблем, що впливають на працевлаштування: 

 � дисбаланс між попитом та пропозицією робочої сили за відповідною професією та рівнем кваліфікації;
 � зовнішня міграція;
 � наявність тіньової зайнятості та відсутність офіційного працевлаштування;
 � відсутність соціального пакету для випускників ЗП(ПТ)Оп на першому робочому місці;
 � проблема зайнятості сільського населення;
 � неготовність до самозайнятості, започаткування власного бізнесу. 

Важливим фактором, що впливає на працевлаштування є рівень фахової підготовки випускників ЗП(ПТ)О. 
Для забезпечення відповідності кваліфікацій професійної освіти вимогам і потребам роботодавців розпочато 
активне упровадження дуальної форми освіти. 

Експеримент із упровадження дуальної форми освіти розпочався у 2015 році за професією «Маляр», у 
2017/2018 н. р. до експерименту долучено професії «Пекар» та «Кравець». Із 2018 року до дуальної форми 
навчання приєдналися ще 28 закладів П(ПТ)О, де здійснювалося навчання із 23 робітничих професій, а з 
2019 року – дуальна освіта запроваджена у 37 закладах освіти за 25 робітничими професіями. 

Станом на 1 грудня 2019 року закладами П(ПТ)О укладено 599 тристоронніх угод із 127 підприємствами, 
організаціями та установами, кількість наданих учнівських робочих місць становить 952. Від роботодавців 
отримано устаткування, обладнання, машин, механізмів, інструменту, інвентарю на суму 156900 грн, над-
ходження коштів на рахунки закладів освіти від навчання на виробництві та виробничої практики склали 
432416,79 грн. Але головним результатом є висока якість підготовки кваліфікованих кадрів та високий рівень 
працевлаштованих випускників (90–95 %) на підприємствах, що долучалися до дуальної форми освіти. 

Важливим чинником вибору професії, напрямів трудової діяльності та закріплення випускників на першому 
робочому місці є рівень заробітної плати відповідно до сфер економічної діяльності. 

Таблиця 17. Динаміка середньомісячної заробітної плати за видами економічної діяльності, грн
(Джерело: дані Головного управління статистики у Львівській області)

Сфери діяльності 2016 2017 2018 2019

Сільське господарство 4559 6391 8001 9271

Промисловість 5535 7379 9421 10904

Добувна промисловість 6761 9038 12685 14083

Постачання електроенергії, 
газу, водопостачання 6955 7811 9729 12762

Торгівля і ремонт 4455 5611 6969 8254

Транспорт 5200 6913 8916 10539

Харчові технології 2834 4217 5146 5663

ІТ-технології 8900 8407 9624 10622
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7. ПЕРВИННА ПРОФЕСІЙНА  
ПІДГОТОВКА У РОЗРІЗІ ЗАКЛАДІВ 
ТА ПРОФЕСІЙ/СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
Перелік професій, за якими здійснюється первинна підготовка кваліфікованих кадрів має досить традиційне 
спрямування, проте відзначається більшою відповідністю галузевих напрямів підготовки кадрів у ЗП(ПТ)О та 
ЗФПО і наближенням їх до реальних напрямів розвитку економіки регіону. 

Таблиця 18. Показники первинної професійної підготовки 
у розрізі закладів та професій/спеціальностей

(Джерело: розрахунки на основі даних ЄДЕБО)

№  
з/п Професія/спеціальність Кількість закладів Кількість здобувачів, 

осіб

1. Кухар. Кухар-Кондитер  
Харчові технології

30 П(ПТ)О  
4 ФПО

4 237  
639

2 Тракторист-машиніст  
Агроінженерія

10 П(ПТ)О  
4 ФПО

1 139  
569

3 Муляр. Маляр. Штукатур  
Будівництво

21 П(ПТ)О  
4 ФПО

625  
874

4 Професії для залізничного транспорту  
Залізничний транспорт

2 П(ПТ)О  
4 ФПО

705  
804

5 Електрозварник. Газоелектрозварник 31 П(ПТ)О 1 259

6 Перукар (Перукар-модельєр)  
Перукарське мистецтво

12 П(ПТ)О  
1 ФПО

1 402  
251

7 Електромонтер. Електромонтажник  
Енергетика

15 П(ПТ)О  
3 ФПО

475  
246

8 Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів  
Транспорт

29 П(ПТ)О  
4 ФПО

2 797  
690

9 Оператор з обробки інформації  
ІТ-технології

17 П(ПТ)О  
16 ФПО

1 227  
3 909

10 Агент з організації туризму  
Туризм.  Ресторанно-готельний бізнес

4 П(ПТ)О  
4 ФПО

152  
344

11 Токар. Фрезерувальник. Верстатник  
Машинобудування

1 П(ПТ)О  
4 ФПО

38  
340
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8. ПРОФЕСІЙНА ПЕРЕПІДГОТОВКА 
ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ
Серед важливих складових, які можуть сформувати структуру пожиттєвої або безперервної освіти в країні, 
належать шість нижченаведених сегментів: 

1. Система навчання у загальноосвітніх школах (допрофесійна підготовка), в професійно-технічних і вищих 
учбових закладах;

2. Система післядипломного навчання, що розуміється як отримання нової кваліфікації, спеціальності або 
професії на основі раніше отриманої, а також поглиблення раніше отриманих професійних знань; 

3. Самоосвіта; 

4. Система перепідготовки персоналу, корпоративного навчання, яке проводиться для співробітників всере-
дині компанії/підприємства; 

5. Система професійного навчання безробітних громадян за направленням служби зайнятості; 

6. Неформальна освіта дорослих, яка складається з неформальної та спонтанної освіти дорослих, система 
якої знаходиться у процесі становлення. 

Зберігається тенденція до зменшення показників підготовки та перепідготовки дорослого та незайнятого 
населення на базі ЗП(ПТ)О. 

Жидачівський професійний ліцей

Львівське вище професійне художнє училище

Львівське ВПУ торгівлі та сфери послуг

Львівське ВПУ харчових технологій

Турківський професійний ліцей

Рава-Руський професійний ліцей

Поморянський професійний ліцей

Олеський професійний ліцей

Львівський професійний коледж готельно-
туристичного та ресторанного сервісу

ВПУ №20 м. Львова

Добротвірський професійний ліцей

Дрогобицький механіко-
технологічний коледж

Золочівський коледж ЛНАУ

Львівський техніко-економічний
 коледж НУ Львівська політехніка

Погірцівське ВПУ 

Львівський медичний коледж
 післядипломної освіти

Професійно-технічне навчання Професійна перепідготовка Підвищення кваліфікації

5223

280

205

70

60

60

41

25

20

17

17

30 30

40 21

7320

63 23

183165

Рис. 15.  Обсяг підготовки дорослого населення у 2018/2019 н. р., осіб
(Джерело: результати аудиту мережі ЗПО, vrc. rv. ua/case_study/analiz-diialnosti-rehionalnykh-system-profesijnoi-osvity)
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Таблиця 19. Показники професійної перепідготовки та підвищення кваліфікації  
у розрізі закладів та професій/спеціальностей, осіб

(Джерело: розрахунки на основі даних досліджень ДОН Львівської ОДА)

Рік
Незайняте населення Працівники

Разом
Перепідготовка Підвищення кваліфікації Перепідготовка Підвищення кваліфікації

2017 141 22 959 173 1295
2018 126 0 783 173 1082
2019 48 0 536 221 805

4039

356

280

426

3221 Помічник і лаборант санітарний

7233 Слюсар з ремонту
 с/г машин та устаткування

9162 Оператор котельні

5122 Кухар

7212 Електрозварювальник

8322 Водій автротранспортних засобів

223 Медсестринство. Акушерська справа

3228 Фармацевт

7412 Кондитер

7129 Монтажник гіпсокартонних конструкцій

8331 Тракторист

7141 Маляр

Газовик

8331 Тракторист-машиніст
с/г (лісо) виробництва

3221 Лаборант (медицина)

3221 Фельдшер

5.12010102 Сестринська справа

Професійно-технічне навчання Професійна перепідготовка Підвищення кваліфікації

Рис. 16.  Обсяг підготовки дорослого населення у 2018/2019 н. р., осіб
(результати аудиту мережі ЗПО, vrc. rv. ua/case_study/analiz-diialnosti-rehionalnykh-system-profesijnoi-osvity)

Одним із факторів, що вплинули на зменшення кількості осіб, що проходять перепідготовку та підвищення 
кваліфікації на базі ЗП(ПТ)О області, є активне функціонування з 2009 року у структурі Львівського облас-
ного центру зайнятості Львівського центру професійно-технічної освіти (www. lcptodcz. lviv. ua), що має 
ліценції для підготовки спеціалістів за 60 професіями. У 2019 році професійне навчання, перепідготовку або 
підвищення кваліфікації на його базі пройшли 8,7 тис. безробітних, а за кошти фізичних та юридичних осіб 
навчалося понад 845 слухачів. 

Висновок: 

Демографічна ситуація в області потребує більш повнішого залучення дорослого населення до освітніх 
процесів, у тому числі пов’язаних із здобуттям нової професії/кваліфікації. 

Ринок праці, у зв’язку з не насиченістю професійними кадрами, сприяє включенню сегменту дорослого насе-
лення у виробничу і господарську сфери, сегмент освіти дорослого населення є постійно зростаючим. 
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9. УЧАСТЬ ЗАКЛАДІВ РЕГІОНУ 
У РЕГІОНАЛЬНИХ ТА ЗАГАЛЬНО- 
УКРАЇНСЬКИХ КОНКУРСАХ  
ФАХОВОЇ МАЙСТЕРНОСТІ
У 2019 році проведено 5 обласних етапів Всеукраїнських конкурсів фахової майстерності серед здобувачів про-
фесійної (професійно-технічної) освіти з професій: «Кухар», «Офіціант», «Маляр», «Електромонтер з ремонту 
та обслуговування електроустаткування», «Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва». 

Переможці обласних етапів конкурсів взяли участь у ІІІ етапі Всеукраїнського конкурсу, де здобули три 
призові місця: учениця Львівського професійного коледжу готельно-туристичного та ресторанного сервісу 
Мар’яна Кришталь завоювала I місце з професії «Кухар», учень цього ж закладу Михайло Новосьолов – ІІ 
місце з професії «Офіціант», учень Львівського вищого професійного художнього училища Орест Кузьма 
здобув ІІ місце з професії «Маляр». Три переможці отримали стипендії Президента України (наказ МОН від 
09 липня 2019 року №949 «Про призначення стипендій Президента України переможцям Всеукраїнських 
конкурсів фахової майстерності серед здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти у 2019 році»). 

У 2019 році на базі Художнього професійно-технічного училища ім.  Й. П. Станька відбувся Х (ювілейний) 
щорічний конкурс фахової майстерності серед учнів з професії «Різьбяр по дереву та бересту». У конкурсі 
брали участь 18 конкурсантів із 8 закладів освіти з 5 областей України: Івано-Франківської, Тернопільської, 
Волинської, Київської та Львівської. Учні ХПТУ ім.  Й. П. Станька здобули чотири призові місця (ІІ-V). 

У листопаді 2019 року проведено перші (відбіркові) етапи Всеукраїнського конкурсу професійної майстерно-
сті «WorldSkills Ukraine». Учні та майстри виробничого навчання вибороли право представляти Львівщину у 
семи компетенціях: кулінарне мистецтво, кондитерське мистецтво, технології моди, перукарське мистецтво, 
зварювальні роботи, електромонтажні роботи, експлуатація та обслуговування залізничного транспорту. 

Упродовж 2016–2019 років заклади швейного профілю ЗП(ПТ)О Львівщини брали участь у Всеукраїнському 
конкурсі «Прорив легкої промисловості». Конкурс ініційований національним галузевим партнерством в лег-
кій промисловості України «Fashion Globus Ukraine» та Асоціацією швейних училищ України. Щорічно колекції 
одягу ЗП(ПТ)О Львівщини здобувають призові місця, зокрема у 2018 році колекція «Moonlight» Львівського 
ВПУ побутового обслуговування зайняла III місце в номінації «Урочисті образи для соліста і солістки опер-
ного театру» (м.  Харків), у 2019 році колекція «Fashion pupils» цього ж закладу зайняла III місце в номінації 
«Сучасні шкільні колекції» (м.  Хмельницький). 

Починаючи з 2011 року в рамках виставки-ярмарку «Львівський товаровиробник» проходить щорічний Все-
український конкурс серед студентів і учнів – дизайнерів одягу закладів освіти «Битва модельєрів», на якому 
демонструються понад 40 колекцій одягу молодих модельєрів з усіх куточків України. В конкурсі щорічно 
беруть участь ЗП(ПТ)О Львівської області швейного профілю. У 2018 році ВПУ №11 м.  Червонограда здобу-
ло I місце в номінації «Етностиль», Львівське ВПУ побутового обслуговування – I місце в номінації «Модний 
образ», у 2019 році Львівське ВПУ технологій та сервісу здобуло ІI місце в номінації «Етностиль». 

У рамках Національної виставки індустрії краси «Дзеркало моди – Львів» проходять Відкриті відбіркові тури 
чемпіонату України із перукарського мистецтва, нігтьової естетики та візажу «Чемпіонат Заходу «Золотий 
лев». У 2019 році професійну (професійно-технічну) освіту Львівщини представляли 98 учнів, 6 майстрів 
виробничого навчання та 1 викладач із 7 закладів. Учні та майстри виробничого навчання показали високий 
рівень підготовки і здобули 88 призових місць у різних номінаціях, зокрема, Львівське вище професійне учи-
лище побутового обслуговування здобуло 78 призових місць, Кубок найкращої команди, 7 дипломів «Кра-
щий тренер», 3 дипломи старійшин та диплом судді. 

Висновок: Значна кількість завойованих призових місць засвідчує належну якість 
надання освітніх послуг ЗП(ПТ)О Львівської області. 
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10. ВІКОВА, ГЕНДЕРНА СТРУКТУРА, 
РІВЕНЬ КВАЛІФІКАЦІЇ  
ПЕДАГОГІЧНОГО ПЕРСОНАЛУ  
ЗАКЛАДІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
У ЗП(ПТ)О області станом на 1 вересня 2019 року працює 2821 педагогічних працівників (викладачів, май-
стрів, вихователів гуртожитків, методистів, практичних психологів, соціальних педагогів тощо), із них понад 
1160 майстрів та 1069 викладачів, серед яких 640 викладачів загальноосвітньої підготовки, 429 викладачів 
професійної підготовки. 

6

Львівський техніко-економічний коледж НУ «Львівська політехніка»

Львівський музичний коледж ім. Людкевича

Дрогобицький коледж нафти і газу

Дрогобицький музичний коледж ім. Барвінського

Міжрегіональний ЦПТО художнього моделювання і дизайну

Технічний коледж НУ «Львівська політехніка»

Львівський коледж культури і мистецтв

Львівський державний коледж харчової
 і переробної промисловості НУХТ

Львівське училище фізичної культури

Золочівський коледж ЛНАУ

Львівський коледж індустрії моди КНУТД 

Львівський професійний коледж готельно-
туристичного та ресторанного сервісу

Львівський автомобільно-дорожній
 коледж НУ «Львівська політехніка»

ВПУ №19 м. Дрогобича 

Дрогобицький механіко-технологічний коледж

Новояворівське вище професійне училище

Львівський коледж будівництва, архітектури та дизайну

Бродівський педагогічний коледж ім. Шашкевича

Екологічний коледж ЛНАУ

Львівський коледж декоративного
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Рис. 17.  Загальна кількість працівників закладів П(ПТ)О та ФПО Львівської області, осіб
(Джерело: результати аудиту мережі ЗПО, vrc. rv. ua/case_study/analiz-diialnosti-rehionalnykh-system-profesijnoi-osvity)
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Таблиця 20. Структура педагогічних працівників за віком та стажем педагогічної діяльності
(Джерело: дані Головного управління статистики у Львівській області)

Стаж осіб % Вік осіб %
До 5 років 318 11 до 30 років 316 11
6–10 років 448 16 31–40 років 660 23
11–20 років 767 27 41–50 років 583 21
21–30 років 590 21 51–60 років 730 26
Понад 30 років 698 25 Понад 60 років 532 19

Аналіз засвідчує тенденцію до «старіння» педагогічних колективів ЗП(ПТ)О: якщо у 2016 році педагоги ві-
ком 30–40 років складали 43 % педколективів, то у 2019 – 33,3 %, а кількість педагогів віком понад 60 років 
зросла з 2016 року на 9 % та у 2019 році становила 19 %. 

За професійним рівнем підготовки майстри виробничого навчання мають робітничі розряди (частина профе-
сій не мають розрядності): 3-й розряд – 69 осіб (6 %), 4-й розряд – 344 особи (30 %), 5-й розряд і вище – 607 
осіб (52 %), що засвідчує високий фаховий потенціал педагогічних колективів. 
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Рис. 18. Середня кількість здобувачів освіти на одного працівника, осіб
(Джерело: результати аудиту мережі ЗПО, vrc. rv. ua/case_study/analiz-diialnosti-rehionalnykh-system-profesijnoi-osvity)

0

45

50

Рів
не

нс
ьк

а

Че
рн

іве
ць

ка

Ів
ан

о-
Фр

ан
ків

сь
ка

Су
мс

ьк
а

Те
рн

оп
іль

сь
ка

Кір
ов

ог
ра

дс
ьк

а

Хм
ел

ьн
иц

ьк
а

Во
ли

нс
ьк

а

По
лт

ав
сь

ка

Він
ни

ць
ка

м.
Ки

їв

Ук
ра

їна

Ми
ко

ла
ївс

ьк
а

Ки
ївс

ьк
а

За
ка

рп
ат

сь
ка

Лу
га

нс
ьк

а

Ж
ит

ом
ир

сь
ка

Че
рк

ас
ьк

а

Дн
іпр

оп
ет

ро
вс

ьк
а

Ль
вів

сь
ка

Хе
рс

он
сь

ка

Ха
рк

івс
ьк

а

За
по

різ
ьк

а

До
не

ць
ка

Че
рн

ігі
вс

ьк
а

Од
ес

ьк
а

48
,6

9

48
,5

4

48
,3

7

48
,3

5

48
,3

1

48
,2

7

48
,0

2

48
,0

1

47
,9

5

47
,7

8

47
,3

76

47
,6

7

47
,5

6

47
,5

6

47
,4

9

47
,2

4

47
,1

4

47
,1

3

47
,1

2

47
,1

1

47
,0

0

46
,5

9

45
,9

7

45
,9

3

45
,7

5

45
,6

6

Рис. 19. Середній вік персоналу ЗП(ПТ)О та ФПО Львівської області, років
(Джерело: результати аудиту мережі ЗПО, vrc. rv. ua/case_study/analiz-diialnosti-rehionalnykh-system-profesijnoi-osvity)
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Соціальний статус педагогічних працівників переважно середній та низький, що спричиняє зростання плин-
ності кадрів, серед причин – відсутність кар’єрного росту, соціального захисту, низький рівень оплати праці, 
високі вимоги до кваліфікаційного рівня, відсутність готовності працювати на сучасному високотехнологіч-
ному обладнанні. 

Таблиця 21. Структура педагогічних працівників за гендерною ознакою
(Джерело: дані ДОН Львівської ОДА)

Рік Педагогічних працівників всього, осіб Чоловіків, осіб Чоловіків, % Жінок, осіб Жінок, %
2016 3229 1132 35 2097 65
2017 3175 1203 38 1972 62
2018 3005 1074 36 1931 64
2019 2821 967 34 1854 66

ж до 30 ж 31-40 ж 41-50 ж 51-55 ж 56-60 ж 60+ ч до 30 ч 31-40 ч 41-50 ч 51-55 ч 56-60 ч 60+

16,22%

18,18% 12,12% 36,36%

16,33% 6,12% 8,16% 38,78% 8,16%

16,67% 10,00% 13,33% 20,00% 16,67%6,67%6,67%

18,33% 8,33% 10,00% 28,33% 13,33%8,33%

18,20% 14,75% 22,95% 18,03% 22,95%

21,21%
Львівський професійний ліцей 

залізничного транспорту

Львівське міжрегіональне ВПУ 
залізничного транспорту

Жидачівський професійний ліцей

ВПУ №20 м. Львова

Львівське ВПУ технологій
 та сервісу

Рава-Руський професійний ліцей

ВПУ №19 м. Дрогобича 

Міжрегіональний ЦПТО художнього 
моделювання і дизайну 

Львівське ВПУ побутового 
обслуговування

Дрогобицький професійний 
політехнічний ліцей

10,53% 22,81% 12,28% 10,53% 8,77% 7,02% 8,77%

13,13% 30,30% 19,19% 9,09% 6,06%

23,33% 21,67% 27,50% 9,17% 6,67%

38,24% 19,12% 7,35% 5,88% 13,24%

64,10% 7,69% 8,97%

Рис. 20. ЗП(ПТ)О з найстаршим та наймолодшим педагогічним персоналом
(Джерело: результати аудиту мережі ЗПО, vrc. rv. ua/case_study/analiz-diialnosti-rehionalnykh-system-profesijnoi-osvity)

ж до 30 ж 31-40 ж 41-50 ж 51-55 ж 56-60 ж 60+ ч до 30 ч 31-40 ч 41-50 ч 51-55 ч 56-60 ч 60+

7,41% 20,37% 7,41% 7,41% 9,26%

7,49% 12,99% 9,09% 10,39% 12,99% 27,27%

13,14% 10,86% 8,57% 9,71% 8,57% 27,43%8,00%

45,28% 26,42% 7,55%

18,72% 12,75% 6,71% 6,71%12,75% 30,20%

33,33%Технологічний коледж НЛУУ

Самбірський коледж 
культури і мистецтв

Львівський музичний 
коледж ім. Людкевича

Медичний коледж ЛНМУ

Дрогобицький музичний
 коледж ім. Барвінського

Коледж телекомунікацій  та
 комп'ютерних технологій 

НУ «Львівська політехніка»
Педагогічний коледж 
ЛНУ ім. Івана Франка
Природничий коледж 
ЛНУ ім. Івана Франка

Правничий коледж 
ЛНУ ім. Івана Франка
Золочівський коледж 

НУ «Львівська політехніка»

11,86% 6,78% 6,78% 8,47% 22,03% 6,78% 18,64%

13,51% 24,32% 32,43% 8,11%8,11%8,11%

38,10% 14,29% 9,52% 14,29%

23,91% 13,04% 6,52% 17,39% 21,74%

38,24%20,59% 5,88% 5,88% 5,88% 11,76% 5,88%

Рис. 21. ЗФПО з найстаршим та наймолодшим педагогічним персоналом
(Джерело: результати аудиту мережі ЗПО, vrc. rv. ua/case_study/analiz-diialnosti-rehionalnykh-system-profesijnoi-osvity)
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Висновки: 
Вікова структура педагогічних працівників в цілому досить збалансована, але в деяких закладах кіль-
кість педагогічних працівників пенсійного віку є більшим за третину. В найближчому майбутньому ці 
заклади можуть стикнутись з гострою кадровою проблемою. Серед закладів П(ПТ)О це: 

 � Львівський професійний ліцей залізничного транспорту;

 � Львівське міжрегіональне вище професійне училище залізничного транспорту;

 � Жидачівський професійний ліцей;

 � Вище професійне училище №20 м.  Львова;

 � Львівське вище професійне училище технологій та сервісу. 

Серед закладів ФПО це: 

 � Технологічний коледж Національний лісотехнічний університет України;

 � Комунальний заклад Львівської обласної ради «Самбірський коледж культури і мистецтв» ;

 � Комунальний заклад Львівської обласної ради «Львівський музичний коледж  
імені С. П. Людкевича» ;

 � Комунальний заклад Львівської обласної ради «Дрогобицький музичний коледж  
імені В. Барвінського» ;

 � Коледж телекомунікацій та комп’ютерних технологій Національного університету  
«Львівська політехніка». 

Частка педагогів із стажем роботи понад 10 років перевищує 70 %, а висококваліфікованих майстрів 
виробничого навчання понад 50 %, тому необхідно вжити мотиваційних заходів задля збереження 
потенціалу педагогічних колективів, більш активно залучати до педагогічної діяльності працівників із 
виробництва. 

Необхідно запроваджувати різноманітні форми підвищення кваліфікації педагогічних працівників, осо-
бливо в умовах виробництва для опанування сучасними виробничими технологіями. 
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11. СТАН ІНФРАСТРУКТУРИ  
ТА ОБЛАДНАННЯ ЗАКЛАДІВ  
ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
Підготовка кваліфікованих кадрів у ЗП(ПТ)О здійснюється на базі 1309 кабінетів, у тому числі 640 кабінетів 
з дисциплін професійно-технічного циклу, понад 228 лабораторій, 640 навчально-виробничих майстерень, 
27 полігонів, 15 автотрактородромів, 53 бібліотеки. 

Завдяки підтримці Львівської ОДА здійснюються планові заходи із модернізації та реконструкції матеріаль-
но-технічної бази, енергозбереження будівель і споруд ЗП(ПТ)О. 

Таблиця 22. Розподіл кошторисних призначень за галузевим спрямуванням
(Джерело: дані ДОН Львівської ОДА)

№ п/п Галузь підготовки Кількість, од. Сума закупівель, тис. грн
1 Будівельна галузь 32 465 
2 Автомобільна галузь 23 2 343
3 Деревообробка 34 731
4 Комп'ютерне та мультимедійне обладнання 191 2 451
5 Зварювальне виробництво 76 2 795
6 Сфера послуг 143 2 442
7 Швейне виробництво 42 805
8 Аграрне виробництво 16 6 330
9 Інше обладнання 17 1 728

У 2018 році проведено заходи з енергозбереження (заміна вікон, ремонт покрівлі дахів, ремонт теплотрас 
тощо) у навчальних корпусах на суму понад 21,9 млн грн та в гуртожитках – на суму 3,4 млн грн. 

Гуртожитки ЗП(ПТ)О Гуртожитки ЗФПО

Кількість осіб, що проживають
у гуртожитках

41,88 %
Частка здобувачів, що 

проживають у гуртожитку7880
140000

Кількість осіб, що проживають 
у гуртожитках

7057

34,61 %

100000

Частка здобувачів, що 
проживають у гуртожитку

Рівень завантаженності гуртожитків, % Рівень завантаженності гуртожитків, %

56,4 % 67,9 %

Рис. 22.  Завантаженість гуртожитків ЗП(ПТ)О та ЗФПО
(Джерело: результати аудиту мережі ЗПО, vrc. rv. ua/case_study/analiz-diialnosti-rehionalnykh-system-profesijnoi-osvity)

У 2019 році освоєно 42 млн грн, з них: на завершення заходів із енергозбереження в навчальних корпусах – 
на суму 17,5 млн грн, в гуртожитках – на суму понад 5,7 млн грн, на закупівлю обладнання для різних галу-
зей підготовки – на суму 15,4 млн грн, на закупівлю дрібного інвентарю і матеріалів – на суму 3,4 млн грн. 
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Деякі елементи інфраструктури закладів П(ПТ)О

Заклад Їдальня Гаряче  
харчування

Спортивний 
зал

Душові  
кабінки Роздягальні

Пристосованість 
до осіб  

з інвалідністю
Боринський професійний ліцей 
народних промислів і ремесел 
Бориславський професійний 
ліцей
ВПУ №11 м.  Червонограда

ВПУ №19 м.  Дрогобича 

ВПУ №20 м.  Львова

ВПУ №29 м.  Львова

ВПУ №34 м.  Стрия

ВПУ №35 м.  Стрия

ВПУ №71 м.  Кам'янка-Бузька

ВПУ №8 м.  Стрия
Добротвірський професійний 
ліцей
Дрогобицький професійний 
політехнічний ліцей
Жидачівський професійний ліцей

Золочівський професійний ліцей
Львівський професійний коледж 
готельно-туристичного та 
ресторанного сервісу
Львівське ВПУ транспортних 
технологій та сервісу НТУ
Львівське вище професійне 
політехнічне училище
Львівське ВПУ дизайну та 
будівництва
Львівське ВПУ інформаційно-
комп'ютерних технологій
Львівське ВПУ комп'ютерних 
технологій та будівництва
Львівське ВПУ побутового 
обслуговування
Львівське ВПУ торгівлі та  
сфери послуг
Львівське ВПУ технологій  
та сервісу
Львівське ВПУ харчових 
технологій
Львівське вище професійне 
художнє училище
Львівське міжрегіональне  
ВПУ залізничного транспорту
Львівський професійний ліцей 
залізничного транспорту
Міжрегіональне ВПУ 
автотранспорту та будівництва
Меденицький професійний ліцей

Миколаївський професійний ліцей
Міжрегіональний ЦПТО 
художнього моделювання 
і дизайну 
Нижанковицький  
професійний ліцей
Новороздільський  
професійний ліцей
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Заклад Їдальня Гаряче  
харчування

Спортивний 
зал

Душові  
кабінки Роздягальні

Пристосованість 
до осіб  

з інвалідністю
Новороздільський професійний 
ліцей будівництва та побуту
Новояворівське вище  
професійне училище
Олеський професійний ліцей
Перемишлянський  
професійний ліцей
Погірцівське ВПУ 
Поморянський 
професійний ліцей
Рава-Руський професійний ліцей
Самбірський професійний  
ліцей сфери послуг
Сокальський професійний ліцей

Ставропігійське ВПУ м.  Львова

Стебницький професійний ліцей
Стрийське вище художнє 
професійне училище
Судововишнянський 
професійний ліцей
Турківський професійний ліцей
Угнівський аграрно- 
будівельний ліцей
Художнє ПТУ ім.  Станька
Червоненське вище  
професійне училище
Червоноградський професійний 
гірничо-будівельний ліцей

Деякі елементи інфраструктури закладів ФПТО

Заклад Їдальня Гаряче  
харчування

Спортивний 
зал

Душові  
кабінки Роздягальні

Пристосованість 
до осіб  

з інвалідністю
Бориславський медичний 
коледж 
Бродівський педагогічний 
коледж ім.  Шашкевича» 

Вишнянський коледж ЛНАУ

Дрогобицький коледж  
нафти і газу
Дрогобицький механіко-
технологічний коледж
Дрогобицький музичний коледж 
ім.  Барвінського

Екологічний коледж ЛНАУ

Золочівський коледж ЛНАУ

Золочівський коледж НУ 
«Львівська політехніка»
Коледж телекомунікацій та 
комп'ютерних технологій  
НУ «Львівська політехніка»
Львівський автомобільно-
дорожній коледж НУ «Львівська 
політехніка» 
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Заклад Їдальня Гаряче  
харчування

Спортивний 
зал

Душові  
кабінки Роздягальні

Пристосованість 
до осіб  

з інвалідністю
Львівський коледж будівництва, 
архітектури та дизайну
Львівський коледж транспортної 
інфраструктури ДНУЗТ  
ім.  Лазаряна
Львівський коледж 
декоративного і ужиткового 
мистецтва ім.  Труша
Львівський коледж 
«Інфокомунікації»  
НУ «Львівська політехніка
Львівський коледж індустрії 
моди КНУТД 
Львівський коледж культури 
і мистецтв
Львівський коледж м'ясної та 
молочної промисловості НУХТ
Львівський державний 
коледж харчової і переробної 
промисловості НУХТ
Львівський медичний коледж 
післядипломної освіти
Львівський музичний коледж  
ім.  Людкевича
Львівський поліграфічний 
коледж Української академії 
друкарства
Львівський техніко- 
економічний коледж  
НУ «Львівська політехніка»
Львівське училище  
фізичної культури
Новороздільський  
політехнічний коледж
Педагогічний коледж ЛНУ  
ім.  Івана Франка
Правничий коледж ЛНУ  
ім.  Івана Франка
Природничий коледж ЛНУ  
ім.  Івана Франка
Самбірський коледж культури і 
мистецтв

Самбірський медичний коледж

Самбірський педагогічний 
коледж ім.  Филипчака
Самбірський технікум економіки 
та інформатики

Стрийський коледж ЛНАУ 

Медичний коледж ЛНМУ

Технічний коледж  
НУ «Львівська політехніка»

Технологічний коледж НЛУУ

Технологічний коледж  
НУ «Львівська політехніка»
Червоноградський гірничо-
економічний коледж
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Для забезпечення освітнього процесу за професіями аграрного спрямування діють навчальні господарства, 
площа сільськогосподарських угідь яких складає 1156,15 га, в тому числі орної землі – 787,65 га. 

Одним із ефективних шляхів модернізації матеріально-технічної бази є створення навчально-практичних 
центрів галузевого спрямування. В області діють 28 навчально-практичних центрів, які забезпечені сучасною 
технікою, обладнанням, можливостями підвищення кваліфікації та стажування педагогічних працівників, із 
них: будівельного профілю – 8, промислового – 5, ресторанного сервісу – 2, хлібопекарської промисловос-
ті – 1, поліграфії – 1, інформаційних технологій – 1, швейного виробництва – 2, транспортних технологій – 2, 
електротехнічного виробництва – 3, деревообробної промисловості – 3. 

Упродовж 12 років на базі Львівське вище професійне художнє училище діє спільний Німецько-Український 
модельний проект у сфері професійної освіти з професій: «Реставратор виробів з дерева, столяр», «Рестав-
ратор декоративно-художніх фарбувань, маляр» (договір про співпрацю між Фондом ім.  Ебергарда Шьока 
(ФРН) та ДОН Львівської ОДА). 

Також заплановано надати підтримку тим закладам, що запланували розширити впровадження елементів 
дуальної форми навчання в освітній процес, серед них 43 заклади планують здійснювати дуальну форму 
освіти за 27 професіями. 

Висновок: 

Модернізація матеріально-технічної бази ЗП(ПТ)О здійснюється досить активно, проте не передбача-
ється створення нового освітнього середовища для започаткування підготовки за новими професіями. 



42 Стратегічний аналіз системи професійної освіти Львівської області

12. ФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ  
ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДІВ
У 2018 році суттєво збільшено видатки на сферу професійної (професійно-технічної) освіти, зокрема виділе-
но 50 млн грн на модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази ЗП(ПТ)О, зокрема придбано облад-
нання для різних галузей підготовки на суму понад 20,8 млн грн та дрібного інвентарю і матеріалів майже на 
2,5 млн грн, також за рахунок коштів регіонального бюджету профінансовано заходи із енергозбереження 
(заміна вікон на енергозберігаючі, ремонт покрівлі дахів, ремонт теплотрас тощо) на суму понад 25,4 млн 
грн. Загалом закладами П(ПТ)О освоєно 48,8 млн грн, що становить 97,5 % від виділених коштів. 

На 2019 рік закладами професійної освіти було подано кошторисних пропозицій на загальну суму 156,5 
млн грн, проте після визначення пріоритетів розвитку ДОН визнав за доцільне профінансувати діяльність  
ЗП(ПТ)О на суму 42,3 млн грн, серед них:

 � завершення заходів з енергозбереження (заміна вікон на енергозберігаючі, ремонт покрівлі дахів, ремонт 
теплотрас тощо) в навчальних корпусах, на суму 17, 5 млн грн;

 � завершення заходів з енергозбереження (заміна вікон на енергозберігаючі, ремонт покрівлі дахів, тощо) 
в гуртожитках, на суму 5,8 млн грн;

 � закупівля обладнання для різних галузей підготовки на суму 15,5 млн грн;

 � закупівля дрібного інвентарю і матеріалів на суму 3,5 млн грн. 
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Рис. 23.  Обсяги фінансових надходжень в заклади ФПО Львівської області 
(Джерело: результати аудиту мережі ЗПО, vrc. rv. ua/case_study/analiz-diialnosti-rehionalnykh-system-profesijnoi-osvity)
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Рис. 24.  Обсяги фінансових надходжень в заклади П(ПТ)О Львівської області 
(Джерело: результати аудиту мережі ЗПО, vrc. rv. ua/case_study/analiz-diialnosti-rehionalnykh-system-profesijnoi-osvity)

Видатки з державного бюджету не передбачають кошторисних призначень на будівництво, ремонт при-
міщень, придбавання навчальної техніки і обладнання, комп’ютерів, видання підручників та навчальних 
посібників. 

Таблиця 23. Обсяг видатків на підготовку кваліфікованих робітників 
(Джерело:розрахунки на основі даних досліджень ДОН Львівської ОДА)

№ з/п Показники 2016 2017 2018 2019 2020, І кв. 

1 Кошти регіонального бюджету (тис. грн) 307 793,0 409 357,3 475 300,1 512 636,3 129 051,7

2 Кошти державного бюджету (тис. грн) 170 398,0 235 737,1 306 471,1 334 779,8 84 562,4

3 Кошти бюджету м.  Львів (тис. грн) 137 395,0 173 620,2 168 829,0 177 856,5 44 489,3

В рамках Програми розвитку освіти Львівщини на 2017–2020 роки у 2020 році передбачено видатки на про-
фесійну (професійно-технічну) освіту в розмірі 30 млн грн на модернізацію та оновлення матеріально-тех-
нічної бази ЗП(ПТ)О, зокрема на створення Центрів професійної досконалості. 

Фінансування Центру професійної досконалості здійснюватиметься за кошти державного бюджету (освітня 
субвенція), місцевих бюджетів (видатки на заробітну плату працівників, видатки на оплату комунальних 
послуг, стипендіальне забезпечення тощо) та інших джерел, не заборонених законодавством (кошти соці-
альних партнерів, роботодавців, інвестиційних фондів та здобувачів професійної освіти). Багатоканальне 
фінансування сприятиме модернізації освітнього середовища та навчально-дидактичної і методичної бази 
Центру з урахуванням вимог сучасних технологій. 
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За фінансової підтримки із різних джерел вже створено і діють 28 навчально–практичних центрів галузевого 
спрямування (далі – НПЦ) на базі закладів професійної освіти, із них:

 � 4 НПЦ – за кошти спеціального реєстраційного рахунку закладу освіти;
 � 9 НПЦ – за кошти державного бюджету;
 � 5 НПЦ – за кошти обласного бюджету;
 � 10НПЦ – за кошти спонсорської допомоги компаній із залученням коштів спеціального реєстраційного 
рахунку закладу освіти. 

Компанії, які фінансово долучилися до створення навчально–практичних центрів: «Кнауф», «Роберт Бош ЛТД», 
ТЗОВ «Snieźka», «Хенкель-Баутехнік», ТМ «Хerox», «Triora», NG Metal Ukraine, фонд Ергердта Шьока та ін. 

Позитивним прикладом державно-приватного партнерства є відкриття у 2018 році навчально-практичного 
центру «Європейські технології в зварювальному виробництві», бюджет якого становив 1111 тис. грн, з яких 
900 тис. грн – це кошти роботодавців. 

Посильну допомогу в оновленні освітнього середовища надають підприємства хлібопекарської галузі, ку-
лінарії, готельно-туристичного та ресторанного сервісу, галузі поліграфії та інформаційно-комунікаційних 
технологій, будівельної галузі, машинобудування та зварювальних технологій. 

Висновок: 
Фінансове забезпечення ЗП(ПТ)О носить фрагментарний характер, різні підходи до утримання закладів 
спостерігаються на рівні області та обласного центру, що впливає на рівень заробітної плати педагогіч-
них працівників міських та обласних закладів професійної освіти. 

Відзначається активна участь роботодавців, інвесторів в оновленні матеріально-технічної бази за-
кладів, забезпеченні витратними матеріалами освітнього процесу. 
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13. ДІЯЛЬНІСТЬ РЕГІОНАЛЬНОЇ 
РАДИ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ,  
НАГЛЯДОВИХ (ПІКЛУВАЛЬНИХ) РАД 
ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ
Унаслідок реформи професійної (професійно-технічної) освіти на регіональний рівень передано ряд управ-
лінських повноважень: управління, прогнозування, розміщення регіонального замовлення та моніторингу 
задоволення потреб ринку праці у професійних кваліфікаціях, розширено автономні права закладів освіти 
(розроблення і впровадження власних освітніх програм з дотриманням стандарту професійної освіти). 

Із 2016 року на підставі Положення про Регіональну раду професійної освіти при голові ОДА, затвердженого 
розпорядженням Голови Львівської обласної державної адміністрації від 06 травня 2016 року №260/0/5–16, 
утворена Регіональна рада професійної освіти при Голові Львівської ОДА як дорадчо-консультативний орган, 
основним завданням якого є формування та реалізація регіональної політики у сфері професійної освіти. 

Постановою Кабінету Міністрів України від 04 грудня 2019 року № 1002 введено в дію нове Положення про 
регіональну раду професійної (професійно-технічної) освіти, в якому розширено її основні повноваження та 
головні завдання, переглянуто склад та строк повноважень. 

Варто зазначити, що Львівська область була однією з пілотних областей в якій реалізовувався проєкт щодо 
реформування Регіональних рад за підтримки Міністерства освіти і науки України та ETF (Європейського 
фонду освіти). 

Серед основних завдань у сфері реформування професійної освіти на період 2020–2027 роки визначено:

 � формування оптимальної мережі закладів професійної освіти, що швидко реагуватиме на потреби ринку 
праці, забезпечуватиме навчання впродовж життя та здобуття професійних кваліфікацій;

 � створення багатопрофільних, багаторівневих закладів шляхом відкриття нових та реорганізації (злиття, 
приєднання, перетворення) існуючих закладів, що надають освітні послуги у сфері професійної освіти; 

 � модернізація матеріально-технічної бази закладів професійної освіти, створення навчально-практичних 
центрів, оснащених сучасним обладнанням;

 � підвищення якості та ефективності підготовки кваліфікованих кадрів у закладах професійної освіти шля-
хом запровадження фінансового стимулювання професійного розвитку педагогів закладу; 

 � популяризація професійної освіти серед дітей, молоді, дорослого населення, формування нового іміджу 
професійних кваліфікацій, їх переваг при побудові кар’єри та професійного зростання особистості; 

 � формування нових підходів до професійної орієнтації, професійної діагностики, планування професійного 
розвитку молоді та дорослого населення;

 � налагодження державно-приватного партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти та 
взаємозв’язку з ринком праці через впровадження механізмів стимулювання роботодавців до участі в 
освітньому процесі; створення умов для розвитку дуальної форми здобуття освіти. 

На виконання Закону України «Про фахову передвищу освіту» для здійснення функції управління навчаль-
ним закладом створюються наглядові ради. Наглядова рада закладу фахової передвищої освіти сприяє вирі-
шенню перспективних завдань його розвитку, залученню фінансових ресурсів для забезпечення його діяль-
ності з основних напрямів розвитку і здійснення контролю за їх використанням, ефективній взаємодії закладу 
фахової передвищої освіти з державними органами та органами місцевого самоврядування, громадськістю, 
громадськими об’єднаннями та суб’єктами господарської діяльності в інтересах розвитку, підвищення якості 
освітньої діяльності і конкурентоспроможності закладу фахової передвищої освіти. 
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Скорочена назва закладу Повна назва закладу

Вишнянський коледж ЛНАУ Вишнянський коледж Львівського національного аграрного університету

Золочівський коледж  
НУ «Львівська політехніка»

Відокремлений структурний підрозділ Золочівський коледж Національного 
університету «Львівська політехніка»

Дрогобицький механіко-технологічний коледж Державний вищий навчальний заклад «Дрогобицький механіко-
технологічний коледж»

Дрогобицький коледж нафти і газу Державний вищий навчальний заклад «Дрогобицький коледж нафти і газу»

Екологічний коледж ЛНАУ Екологічний коледж Львівського національного аграрного університету

Золочівський коледж ЛНАУ Золочівський коледж Львівського національного аграрного університету

Львівський музичний коледж ім. Людкевича Комунальний заклад Львівської обласної ради  
«Львівський музичний коледж імені С. П. Людкевича»

Львівський коледж культури і мистецтв Комунальний заклад Львівської обласної ради  
«Львівський коледж культури і мистецтв»

Львівський поліграфічний коледж  
Української академії друкарства Львівський поліграфічний коледж Української академії друкарства

Львівський автомобільно-дорожній коледж  
НУ «Львівська політехніка» 

Відокремлений структурний підрозділ Львівський автомобільно- 
дорожній коледж Національного університету «Львівська політехніка» 

Львівський коледж декоративного і ужиткового 
мистецтва ім. Труша

Комунальний заклад Львівської обласної ради «Львівський коледж 
декоративного і ужиткового мистецтва ім. 1. Труша»

Львівський державний коледж харчової і 
переробної промисловості НУХТ

Львівський державний коледж харчової і переробної промисловості 
Національного університету харчових технологій

Львівський коледж будівництва,  
архітектури та дизайну

Державний вищий навчальний заклад «Львівський коледж будівництва, 
архітектури та дизайну»

Львівський коледж індустрії моди КНУТД Львівський коледж індустрії моди Київського національного університету 
технологій та дизайну 

Львівський кооперативний коледж економіки 
і права

Вищий навчальний заклад «Львівський кооперативний коледж економіки і 
права»

ТОВ «Медичне училище «Медик» Товариство з обмеженою відповідальністю «Медичне училище «Медик»

Новороздільський політехнічний коледж Державний вищий навчальний заклад  
«Новороздільський політехнічний коледж»

Самбірський педагогічний коледж ім. 
Филипчака

Комунальний заклад Львівської обласної ради «Самбірський педагогічний 
коледж імені Івана Филипчака»

Самбірський медичний коледж Вищий навчальний комунальний заклад Львівської обласної ради 
«Самбірський медичний коледж»

Самбірський технікум економіки та 
інформатики Самбірський технікум економіки та інформатики

Технічний коледж НУ «Львівська політехніка» Відокремлений структурний підрозділ – Технічний коледж  
Національного університету «Львівська політехніка»

Технологічний коледж НЛУУ Технологічний коледж Державного вищого навчального закладу 
«Національний лісотехнічний університет України»

Червоноградський гірничо-економічний коледж Державний вищий навчальний заклад «Червоноградський гірничо-
економічний коледж» 

Львівський техніко-економічний коледж  
НУ «Львівська політехніка»

Львівський техніко-економічний коледж Національного університету 
«Львівська політехніка»

ТОВ Медичний коледж «Монада» Товариство з обмеженою відповідальністю Медичний коледж «Монада»

Довідник скорочень назв закладів
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Скорочена назва закладу Повна назва закладу

Львівський коледж м'ясної та молочної 
промисловості НУХТ

Львівський коледж м'ясної та молочної промисловості  
Національного університету харчових технологій

Бродівський педагогічний коледж  
ім. Шашкевича» 

Комунальний заклад Львівської обласної ради  
«Бродівський педагогічний коледж імені Маркіяна Шашкевича» 

Бориславський медичний коледж Вищий навчальний комунальний заклад  
Львівської обласної ради «Бориславський медичний коледж» 

Технологічний коледж  
НУ «Львівська політехніка»

Відокремлений структурний підрозділ  
Технологічний коледж Національного університету «Львівська політехніка»

Стрийський коледж ЛНАУ Стрийський коледж Львівського національного аграрного університету 

Самбірський коледж культури і мистецтв Комунальний заклад Львівської обласної ради  
«Самбірський коледж культури і мистецтв»

Львівський медичний коледж  
післядипломної освіти

Вищий навчальний комунальний заклад Львівської обласної ради 
«Львівський медичний коледж післядипломної освіти»

Дрогобицький музичний коледж  
ім. Барвінського

Комунальний заклад Львівської обласної ради  
«Дрогобицький музичний коледж імені В. Барвінського»

Коледж Львівського університету  
бізнесу та права

Структурний підрозділ Приватного вищого навчального закладу 
«Львівський університет бізнесу та права» –  
Коледж Львівського університету бізнесу та права

Львівський коледж Київського  
університету культури «Львівський коледж Київського університету культури»

Львівське училище фізичної культури Комунальний заклад Львівської обласної ради  
«Львівське училище фізичної культури»

Медичний коледж ЛНМУ Структурний підрозділ Медичний коледж Львівського національного 
медичного університету імені Данила Галицького 

Львівський коледж «Інфокомунікації»  
НУ «Львівська політехніка

Відокремлений структурний підрозділ – Львівський коледж 
«Інфокомунікації» Національного університету «Львівська політехніка»

Добротвірський професійний ліцей Добротвірський професійний ліцей

Дрогобицький професійний політехнічний 
ліцей Дрогобицький професійний політехнічний ліцей

Львівське ВПУ побутового обслуговування Державний навчальний заклад «Львівське вище професійне училище 
побутового обслуговування»

Міжрегіональне ВПУ автотранспорту  
та будівництва

Державний професійно-технічний навчальний заклад «Міжрегіональне 
вище професійне училище автомобільного транспорту та будівництва»

Сокальський професійний ліцей Державний професійно-технічний навчальний заклад  
«Сокальський професійний ліцей»

Червоненське вище професійне училище Державний професійно-технічний навчальний заклад  
«Червоненське вище професійне училище»

Новороздільський професійний ліцей Державний професійно-технічний навчальний заклад  
«Новороздільський професійний ліцей»

Жидачівський професійний ліцей Жидачівський професійний ліцей

Ставропігійське ВПУ м. Львова Державний навчальний заклад «Ставропігійське вище  
професійне училище м. Львова» 

ВПУ №8 м. Стрия Державний навчальний заклад «Вище професійне училище №8 м. Стрия»

Бориславський професійний ліцей Бориславський професійний ліцей

Судововишнянський професійний ліцей Державний навчальний заклад «Судововишнянський професійний ліцей»

Олеський професійний ліцей Олеський професійний ліцей
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Скорочена назва закладу Повна назва закладу

Погірцівське ВПУ Державний навчальний заклад «Погірцівське вище професійне училище» 

Львівський професійний коледж готельно-
туристичного та ресторанного сервісу

Львівський професійний коледж готельно-туристичного та ресторанного 
сервісу

Львівський професійний ліцей  
залізничного транспорту

Державний навчальний заклад  
«Львівський професійний ліцей залізничного транспорту»

Поморянський професійний ліцей Поморянський професійний ліцей

Нижанковицький професійний ліцей Державний професійно-технічний навчальний заклад  
«Нижанковицький професійний ліцей»

Миколаївський професійний ліцей Державний професійно-технічний навчальний заклад  
«Миколаївський професійний ліцей»

ВПУ №19 м. Дрогобича Вище професійне училище № 19 м. Дрогобича 

Стебницький професійний ліцей Стебницький професійний ліцей

Меденицький професійний ліцей Державний навчальний заклад «Меденицький професійний ліцей» 

ВПУ №34 м. Стрия Державний навчальний заклад «Вище професійне училище №34 м. Стрий»

Золочівський професійний ліцей Золочівський професійний ліцей

ВПУ №20 м. Львова Вище професійне училище №20 м. Львова

Львівське ВПУ інформаційно- 
комп'ютерних технологій

Державний навчальний заклад «Львівське вище професійне училище 
інформаційно-комп'ютерних технологій»

Львівське міжрегіональне  
ВПУ залізничного транспорту

Державний навчальний заклад «Львівське міжрегіональне вище професійне 
училище залізничного транспорту»

ВПУ №35 м. Стрия Вище професійне училище № 35 м. Стрия 

Перемишлянський професійний ліцей Перемишлянський професійний ліцей

Львівське ВПУ торгівлі та сфери послуг Державний навчальний заклад  
«Львівське вище професійне училище торгівлі та сфери послуг»

Львівське вище професійне художнє училище Державний навчальний заклад  
«Львівське вище професійне художнє училище»

Новояворівське вище професійне училище Державний навчальний заклад  
«Новояворівське вище професійне училище»

Самбірський професійний ліцей сфери послуг Державний професійно-технічний навчальний заклад  
«Самбірський професійний ліцей сфери послуг»

ПТУ-інтернат професійної реабілітації учнів-
інвалідів м. Самбора

Комунальний заклад Львівської обласної ради «Професійно-технічне 
училище-інтернат професійної реабілітації учнів-інвалідів м. Самбора» 

Львівське ВПУ дизайну та будівництва Державний навчальний заклад «Львівське вище професійне училище 
дизайну та будівництва»

Новороздільський професійний ліцей 
будівництва та побуту

Державний професійно-технічний навчальний заклад  
«Новороздільський професійний ліцей будівництва та побуту»

Стрийське вище художнє професійне училище Державний професійно-технічний навчальний заклад  
«Стрийське вище художнє професійне училище»

Міжрегіональний ЦПТО художнього 
моделювання і дизайну 

Міжрегіональний центр професійно-технічної освіти художнього 
моделювання і дизайну м. Львова 

Львівське ВПУ технологій та сервісу Державний навчальний заклад  
«Львівське вище професійне училище технологій та сервісу»
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Скорочена назва закладу Повна назва закладу

Львівське вище професійне  
політехнічне училище

Державний навчальний заклад  
«Львівське вище професійне політехнічне училище»

ВПУ №11 м. Червонограда Вище професійне училище №11 м. Червонограда

ВПУ №71 м. Кам'янка-Бузька Вище професійне училище №71 м. Кам'янка-Бузька Львівської області

Львівське ВПУ комп'ютерних  
технологій та будівництва

Державний професійно-технічний навчальний заклад «Львівське вище 
професійне училище комп'ютерних технологій та будівництва»

Боринський професійний ліцей  
народних промислів і ремесел Боринський професійний ліцей народних промислів і ремесел 

Рава-Руський професійний ліцей Рава-Руський професійний ліцей

Львівське ВПУ транспортних технологій та 
сервісу НТУ

Львівське вище професійне училище транспортних технологій та сервісу 
Національного транспортного університету

ВПУ №29 м. Львова Вище професійне училище №29 м. Львова

Львівське ВПУ харчових технологій Державний навчальний заклад  
Львівське вище професійне училище харчових технологій

Турківський професійний ліцей Турківський професійний ліцей

Червоноградський професійний  
гірничо-будівельний ліцей

Державний професійно-технічний навчальний заклад  
«Червоноградський професійний гірничо-будівельний ліцей» 

Художнє ПТУ ім. Станька Державний навчальний заклад «Художнє професійно-технічне  
училище ім. Й. П. Станька»

Коледж при Прикарпатському інституті ім. 
Грушевського МАУП

Коледж при Прикарпатському інституті імені Михайла Грушевського 
Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад 
«Міжрегіональна академія управління персоналом»

Угнівський аграрно-будівельний ліцей Державний навчальний заклад «Угнівський аграрно-будівельний ліцей»

Філія Угнівського аграрно-будівельного ліцею, 
м. Белз

Філія Державного навчального закладу  
«Угнівський аграрно-будівельний ліцей»

Львівський коледж транспортної 
інфраструктури ДНУЗТ ім. Лазаряна

Львівський коледж транспортної інфраструктури  
Дніпровського національного університету залізничного транспорту  
імені академіка В. Лазаряна 

Спортивно-технічний клуб ТСОУ  
НУ «Львівська політехніка»

Спортивно-технічний клуб первинної організації Товариства сприяння 
обороні України Державного університету «Львівська політехніка»

Центр комплексної реабілітації для осіб з 
інвалідністю «Галичина»

Державна реабілітаційна установа «Центр комплексної реабілітації для осіб 
з інвалідністю «Галичина»

Молодіжний навчальний центр ім. святого 
Івана Боско

Приватний заклад «Молодіжний навчальний центр  
імені святого Івана Боско»

Філія Добротвірського ПЛ, смт. Лопатин  
ПП «Гал-Безпека»

Філія Добротвірського професійного ліцею  
в смт. Лопатин Приватне підприємство «Гал-Безпека»

НМЦ цивільного захисту та безпеки 
життєдіяльності Львівської області 

Навчально-методичний центр цивільного захисту 
та безпеки життєдіяльності Львівської області 

Львівський ЦПТО ДСЗ Львівський центр професійно-технічної освіти державної служби зайнятості 

ПП Центр спецпідготовки «Аутпост» Приватне підприємство «Центр спецпідготовки Аутпост»

Загін технічної служби  
ГУ ДСУ НС Львівської області

Загін технічної служби Головного управління Державної служби України  
з надзвичайних ситуацій у Львівській області

Педагогічний коледж ЛНУ ім. Івана Франка Педагогічний коледж Львівського національного університету 
імені Івана Франка
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Скорочена назва закладу Повна назва закладу

НЦ Національної гвардії України (в/ч 3007) Навчальний центр Національної гвардії України (військова частина 3007)

Правничий коледж ЛНУ ім. Івана Франка Правничий коледж Львівського національного університету  
імені Івана Франка

Природничий коледж ЛНУ ім. Івана Франка Природничий коледж Львівського національного університету  
імені Івана Франка

Жовківський районний спортивно- 
технічний клуб ТСОУ

Жовківський районний спортивно-технічний клуб  
товариства сприяння обороні України

КП «Львівелектротранс» Львівське комунальне підприємство «Львівелектротранс»

Золочівська автомобільна школа ТСОУ Золочівська автомобільна школа Товариства сприяння обороні України

Коледж телекомунікацій та комп'ютерних 
технологій НУ «Львівська політехніка»

Відокремлений структурний підрозділ – Коледж телекомунікацій  
та комп'ютерних технологій Національного університету  
«Львівська політехніка»
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