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Що таке Інформаційні інструментарії ЄФО?

Інформаційні інструментарії ЄФО  – це потужний засіб для візуалізації зібраних і оброблених даних на основі 
оголошень про роботув Інтернеті.

Візуалізація даних дозволяє легко відповідати на різноманітні аналітичні запитання.
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ЗМІННІ – АНАЛІЗОВАНІ, 
КОМБІНОВАНІ ТА ВІЗУАЛІЗОВАНІ
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Рід занять
Рівень 
освіти

Сектор / 
галузь

Знання, 
навички, 

ставлення

Тип
контракту

Досвід Місце Нові виміри



ІНСТРУМЕНТАРІЙ: 
НАВИЧКИ І  
ПРОФЕСІЇ

Змінні :
1. Рід занять

2. Навички

3. Освітній рівень

4. Досвід

5. Заробітна
плата

6. Розташування
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КЛАСИФІКАЦІЯ ДАНИХ
– ТАКСОНОМІЯ

• Професії:

ESCO/ISCO08

• Навички: ЕСКО

• Місцезнаходження: NUTS

та ISO

• Рівень освіти: 

ISCED

• Сектоr: NACE
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Що ми можемо знайти в інструментарії

(інформаційні панелі) ЄФО?

Аналітичні перспективи:

● Час

● Рід занять

● Сфера – освіта

● Сфера – промисловість

● Промисловість

● Від занять до майстерності

● Орієнтація на компанію

● Місцева мова

● Професійна інформаційна панель



Розширення та нові виміри

Аналітичні перспективи:

● Зелені навички

● Віддалена робота

● Аналіз пропозиції



Як отримати доступ до інструментарію ЄФО?

https://solutions.lightcast.io/
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https://solutions.lightcast.io/


Аналітична перспектива: час
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У цьому розділі ви можете 
знайти:

● кількість зібраних веб-

оголошень  про роботу

● остаточна кількість вакансій, 

проаналізованих після 

виконання кроків дедуплікації

● джерела, з яких 

надійшли вакансії

● місячна динаміка  

вакансій

ПОРАДА.Зміна періодуаналізу 

такожвідфільтровуєвсі наступні  

перегляди



Аналітична перспектива: час
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У цьому розділі ви можете 
знайти:

● кількість зібраних  

веб-вакансій

● остаточна кількість вакансій, 

проаналізованих після 

виконання кроків дедуплікації

● джерела, з яких 

надійшли вакансії

● місячна динаміка  

вакансій

ПОРАДА.Зміна періодуаналізу 

такожвідфільтровуєвсі наступні  

перегляди

Унікальна кількість веб-

оголошень про роботу 

після дедуплікації



Аналітична перспектива: професія
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У цьому розділі ви можете 
знайти:

● регіональний розподіл,

● кількість веб-вакансій за 

професіями першого та 

четвертого рівня 

класифікації ЕСКО,

● розподіл за видами  

робочого часу,

● розподіл за видами  

договорів

ПОРАДА. Вибір елемента діаграми 

призведе до фільтрування інших  

переглядів



Аналітична перспектива: професія – освіта
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У цьому розділі ви можете знайти:

● регіональний розподіл

● кількість веб-вакансій  

за професією (ISCO08 

рівень 1)

● розподіл за рівнем освіти 

(класифікація ISCED, рівень 1)

● розподіл за необхідним  

досвідом



Аналітична перспектива: професія – виробнича
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У цьому розділі ви можете 
знайти:

● регіональний розподіл

● кількість веб-вакансій за  

професіями (ESCO рівень 

4)

● кількість веб-вакансій для 

галузей першого рівня 

класифікації NACE



Аналітична перспектива: промисловість
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У цьому розділі ви можете 
знайти:

● регіональний розподіл

● кількість веб-вакансій  

для галузей макрорівня

● кількість веб-вакансій для  

галузей першого рівня  

класифікації NACE

● кількість веб-вакансій для  

топ-10 галузей 

промисловості  другого рівня 

класифікації  NACE



Аналітична перспектива: від професії до навичок
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У цьому розділі ви можете знайти:

● регіональний розподіл

● кількість веб-вакансій  за 

професіями (ISCO08/  

ESCO рівень 4)

● знання, навички, ставлення та 

цінності,  які найбільше 

затребувані в  оголошеннях 

про роботу в Інтернеті



Аналітична перспектива: акцент на компанії
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У цьому розділі ви можете знайти

діаграми, що відображають дані з  

підмножини компаній:

● регіональний розподіл,

● кількість веб-вакансій  за 

компаніями,

● кількість веб-вакансій за

професіями (ISCO08/ ESCO

рівень 4)



Місцева мова
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У цьому розділі ви можете 
знайти:

● регіональний розподіл

● розподіл по провінціях

● кількість опублікованих

онлайн-вакансій за 

мовою, яка  

використовується в 

публікації



Аналітична перспектива: інформаційна панель професій
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У цьому розділі ви можете 

знайти всі змінні, розглянуті 

раніше.

ПОРАДА. Виберіть професію, яка вас

цікавить, щоб отримати глобальний

огляд попиту на роботу в Інтернеті



Аналітична перспектива: екологічні навички
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У цьому розділі ви можете 

знайти  Green Share (частка 

вакансій, які  потребують  

екологічних  навичок) за:

● Екологічна родина

● Регіон

● Професія (ESCO рівень 4)

● Промисловість

● Місяць (хронологія)

ПОРАДА. Виберіть групу Green, яка вас

цікавить, щоб показати конкретні дані

для цієї підсекції навичок


