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КАТЕГОРІЯ “МЕРЕЖА 

НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ” К.С. 

Охоплює 

усі заклади професійної освіти, 

включаючи, як професійно-

технічні заклади, так і в.н.з. 

заклади І-ІІ р.а. (коледжі, 

технікуми, училища), які надають 

кваліфікацію “кваліфікований 

робітник” та “молодший 

спеціаліст” 

 



МЕТА ІНТЕРВЕНЦІЙ 

КАТЕГОРІЇ “М.Н.З.” К.С. 

Створити мережу навчальних 

закладів професійної освіти, які б 

відповідали як потребам окремої 

особистості (в аспекті 

професійного розвитку та 

реалізації освітніх категорій у 

системі навчання протягом життя), 

так і ринку праці на основі 

ефективного використання 

ресурсів 

 



ІНТЕРВЕНЦІЇ КАТЕГОРІЇ 

“М.Н.З.” К.С.  

Інтервенція 1. Перехід частини ВНЗ І-ІІ р.а. в 

систему ПТО 

Інтервенція 2. Раціоналізація мережі навчальних 

закладів ПТО, закриття деяких з них з 

критично малою кількістю учнів. Створення 

нових багатопрофільних професійних 

навчальних закладів на основі об’єднання 

частини ВНЗ І-ІІ р.а та ПТНЗ 

Інтервенція 3. Децентралізація та модернізація 

менеджменту навчальних закладів 



МЕТОДОЛОГІЯ 

ОЦІНЮВАННЯ ВПЛИВУ 

1. Первинне оцінювання 

Критерії: 

- Ефективність (Е) - “у разі реалізації – як це буде 

сприйнято та підтримано національною та 

регіональною владою?” 

- Політична прийнятність (ПП) - у разі реалізації – як це 

буде сприйнято та підтримано представниками 

системи професійної освіти та суспільством?” 

- Соціальна прийнятність (СП) - “ у разі реалізації – чи 

буде досягнуто поставленої мети?” 

Судження: доцільний (Д); амбівалентний (А); 

проблематичний (П) 



МЕТОДОЛОГІЯ 

ОЦІНЮВАННЯ ВПЛИВУ (2) 

2. Вторинне оцінювання 

Числове значення Д – 1,0; А – 0,5; П – 0,0 

 

Індекс вигоди та витрат  (ІВВ) 

 

 



ВПЛИВ: ПОЛІТИЧНА 

ПРИЙНЯТНІСТЬ 

- Раціоналізація мережі є складовою національної 

стратегії підвищення якості освіти 

- Раціоналізація мережі ґрунтується на діючому 

законодавстві 

- Раціоналізація мережі підтримується регіональною 

владою у контексті підвищення рівня задоволення 

потреб регіонального ринку праці 

Висновок: ІВВ – 1,0  

З точки зору політичної прийнятності усі з інтервенції є 

доцільними 



ВПЛИВ: СОЦІАЛЬНА 

ПРИЙНЯТНІСТЬ 

 

Перехід частини ВНЗ І-ІІ р.а.  в систему ПТО, 

закриття/злиття деяких н.з. буде негативно сприйнято 

представниками системи ПО в аспектах: 

 Втрати педагогами роботи, 

 Погіршення доступу молоді до отримання професійної 

освіти; 

 Зниження соціального статусу учнів  

Висновок:  ІВВ 0,5 

З точки зору соціальної прийнятності та ефективності усі 

з інтервенції є амбівалентними та проблематичними 



ВПЛИВ: ЕФЕКТИВНІСТЬ 

Перехід частини ВНЗ І-ІІ р.а.  в систему ПТО є складним 

питанням з точки зору ефективності: 

- чи буде отримано достаньо фінансування для 

інституційного розвитку н.з.?  

- чи буде новий н.з. відповідати потребам ринку праці в 

умовах відсутності середньо-довгострокової стратегії 

розвитку економіки? 

- В умовах, коли деякі н.з. готують кадри для декількох 

регіонів, закриття таких н.з. знижує ефективність 

зазначеної інтервенції 

Висновок: ІВВ 0,5 

З точки зору ефективності усі з інтервенції є 

амбівалентними та проблематичними 
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