
Звіт про періодичне відстеження 

результативності постанови Кабінету Міністрів України 

від 27.08.2010 № 784 « Про затвердження Порядку працевлаштування 

випускників професійно-технічних навчальних закладів, підготовка яких 

здійснювалась за державним замовленням» 

 

1. Вид та назва регуляторного акта  

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 784 «Про 

затвердження Порядку працевлаштування випускників професійно-технічних 

навчальних закладів, підготовка яких здійснювалась за державним 

замовленням». 

 

2. Назва виконавця заходів з відстеження результативності 

Міністерство освіти і науки України. 

 

3. Цілі прийняття акта 

Удосконалення механізму забезпечення випускників закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти першим робочим місцем відповідно 

до отриманої професії, визначення ролі і відповідальності регіональних органів 

управління професійною освітою, закладів освіти та роботодавців за 

працевлаштування випускників закладів професійної (професійно-технічної) 

освіти, підготовка яких здійснювалась за державним замовленням.  

 

4. Строк виконання заходів з відстеження 

З 3 вересня по 28 вересня 2021 року. 

 

5. Тип відстеження 

Періодичне відстеження. 

 

6. Методи одержання результатів відстеження результативності 

Для проведення періодичного відстеження використовувався 

статистичний метод одержання результатів. 

 

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась 

результативність, а також способи одержання даних 

Даними відстеження результативності регуляторного акта є статистичні 

показники, а саме кількість працевлаштованих випускників закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти. 

 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта 

Для визначення кількісного значення показників результативності 

використовувалась державна статистична звітність за формою № 1 (профтех) 

«Про підсумки роботи професійно-технічних навчальних закладів» 

Міністерства освіти і науки України. 
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Показники результативності 2018 рік 2019 рік 2020 рік 

Випуск, всього  122 249 110 779 113 556 

Працевлаштовано, всього 101 740 

(83 %) 

88 428 

(80 %) 

90 081 

(79 %) 

Випуск осіб з числа дітей-сиріт 

та дітей, позбавлених 

батьківського піклування 

3 611 3 289 3 338 

Працевлаштовано осіб з числа 

дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського 

піклування 

3 207 

(89 %) 

2 846 

(87 %) 

2 888 

(87 %) 

Випуск осіб з інвалідністю  1 421 1 418 1 436 

Працевлаштовано осіб з 

інвалідністю 

1 216 

(86 %) 
1 130 

(80 %) 

1 145 

(80 %) 

 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня 

досягнення визначених цілей 

У зв’язку з реалізацією регуляторного акта протягом 2018-2020 років 

зберігається задовільний рівень працевлаштування випускників закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти, у тому числі з числа соціально-

незахищених категорій населення. 

 

 

Міністр освіти і науки України     Сергій ШКАРЛЕТ 


