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Наскільки ви знайомі з ESCO?

ⓘ Почати презентацію для демонстрації результатів опитування на цьому слайді.



Які види умінь включає ESCO?

ⓘ Почати презентацію для демонстрації результатів опитування на цьому слайді.



Наскільки класифікації подібні до ESCO є 
корисними для аналізу даних про ринок 
праці?

ⓘ Почати презентацію для демонстрації результатів опитування на цьому слайді.



• Потреба в аналізі ринку 
праці та умінь в режимі 
реального часу

• Потреба в оновленні 
навчальних програм на 
основі доказових даних

• Потреба у сумісності та 
обміні інформацією на 
основі спільних 
стандартів

• Важко забезпечити 
відповідність умінь,  що 
надаються під час освіти 
та навчання, потребам 
роботодавців

• ІТ-системи служб 
зайнятості не розуміють 
одна одну

• Роботодавці не завжди 
розуміють, що дипломи 
означають на практиці

Спільна мова для забезпечення кращого 
функціонування ринку праці

Онтології професій 
та умінь як 
стандартна спільна 
мова

• Потреба сформулювати 
результати навчання в 
рамках кваліфікацій як 
уміння/знання

• Органи управління та 
наукові установи не бачать 
цілісної картини 
дисбалансів на ринку праці



ESCO працює як словник, описуючи, ідентифікуючи та класифікуючи
професії, уміння та компетенції, актуальні для ринку праці та освіти і
навчання в ЄС.

Європейська класифікація умінь, 
компетентностей та професій (ESCO)

Безкоштовно

28 мов

Підлягає машинному 
зчитуванню



Цільова аудиторія

Державні та 
приватні служби 
зайнятості та 
портали 
працевлаштування

Відділи кадрів 
компаній

Дослідники та спеціалісти зі статистики

Розробники ПЗ та ІТ-
компанії

.

Міжнародні 
організації та 
організації ЄС

Освітні заклади

Органи 
державного 
управління

ESCO



Компонент професій
3008 Професії

Компонент умінь
13890 Уміння/Компетентності

Структура ESCO



Презентація порталу ESCO

https://esco.ec.europa.eu/en

https://esco.ec.europa.eu/en


Застосування ШІ для управління класифікацією

• 2 основна версія ESCO 

Версія ESCO 1.1 (запущена у лютому 2022 р.)

Екологізація

Екологічні 
уміння

Цифровізація

Цифрові уміння

Наскрізні 
уміння

Нова модель 
наскрізних 

умінь

Нові 
технології

Дослідницькі  
уміння



Наскрізні уміння та ієрархія вмінь

Наскрізні вміння не пов’язані безпосередньо з конкретними професіями, оскільки вони є 
актуальними для всіх галузей та професій

ESCO skills hierarchy:



Цифрові та екологічні уміння для подвійної 
трансформації
Сфера екологізації включає професійно-технічні уміння (специфічні для конкретної 
професії) та загальні (комунікативні) уміння. 
ESCO виділяє екологічні та цифрові уміння з загального масиву ~14.000 існуючих умінь

Категорії екологічних умінь та знань 
в ESCO

Категорії цифрових умінь та знань в 
ESCO

571 концепції

• оцінка екологічності туристичної 
діяльності

• екологічні монтажні матеріали
• стандарти викидів
• інформування стосовно небезпечних 

відходів
• програми навчання персоналу з 

питань вторинної переробки 

1201 концепції

• управління забезпеченням ІТ-безпеки
• оцінка інтегрованих систем домової 

електроніки
• надання онлайн-навчання
• допоміжні технології в галузі освіти
• пошук в інтернеті



Склад умінь по професіям

Частка цифрових умінь в рівні 1 ISCO



Склад умінь по професіям

Частка екологічних умінь в рівні 1 ISCO



Склад умінь по професіям

• 23% екологічних умінь
• 18% цифрових умінь



Професії – матриця вмінь
Зв’язок між групами професій ISCO-
08 (а не окремими професіями) та 
ієрархічними групами умінь ESCO (а 
не окремими уміннями)

Групи умінь об’єднують уміння, які є 
галузевими і мають такі особливості:
• використовувані інструменти та 

обладнання
• вид об’єктів, на яких виконується 

робота 
• функція або результати виконання 

завдань або діяльності. 

Набір даних доступний на нашому 
порталі

https://esco.ec.europa.eu/en/publication/skills-occupations-matrix-tables


Приклади використання ESCO



Використання ESCO

Використання в ЄС та інших країнах



Кристувачі ESCO - Європейська служба 
зайнятості EURES

• Обмін інформацією про 
ринок праці в ЄС відповідно 
до Регламенту EURES

• Сприяння створенню 
оголошень про роботу та 
характеристик 
посад різними мовами

• Покращення результатів 
підбору роботи на основі 
умінь



Користувачі ESCO - EUROPASS

• Сприяє створенню 
професійних профілів 
онлайн різними мовами 

• Сумісність EURES-EUROPASS 
стосовно пропозицій 
працевлаштування

• Можливості розширеного 
пошуку роботи



Використання ESCO – аналіз великих даних

• Дев’ять державних служб зайнятості ЄС планують 
використовувати або вже використовують ESCO для аналізу 
великих даних.

• Зацікавлені особи з різних країн використовують ESCO для 
такого аналізу

Національна платформа розширеної 
аналітики структури та динаміки ринку 
праці, Хорватія



В чому переваги використання ESCO для 
аналізу великих даних

Багате джерело метаданих

ESCO містить описи, 
альтернативні назви та зв’язки 
між концепціями

Відслідковування тенденцій та 
термінології на ринку праці

Багатомовне середовище, 
залежне від мови

Машинні програми можуть 
інтерпретувати концепції ESCO
на основі семантичної подібності 
та будувати мовні моделі ринку 
праці

~4000 публікацій на Google 
scholar з використанням ESCO

Забезпечення сумісності

Існує відповідність між ESCO та 
іншими класифікаціями (ISCO, 
ISCED-F, O*NET, NACE, 
національні класифікації країн 
ЄС)



Застосування аналітичного підходу на основі 
статистичного аналізу, аналізу даних та машинного 
навчання для:

більш 
ефективного 
технічного 

обслуговування
ESCO

розширення
ESCO

спрощення 
використання

ESCO для 
користувачів

Використання штучного інтелекту в ESCO



Застосування аналітичного підходу на основі
статистичного аналізу, аналізу даних та машинного 
навчання для:

більш 
ефективного 
технічного 

обслуговування
ESCO

розширення 
ESCO

спрощення
використання

ESCO для 
користувачів

Використання штучного інтелекту в ESCO



Виявлення можливих 
дуплікованих умінь
Методологія: модель машинного навчання (МН) для виявлення дуплікованих умінь в класифікації

1. Вхідні дані: окреме уміння, визначене в ESCO
2. Вихідні дані: проранжовані уміння ESCO на основі індикатора семантичної подібності
3. Фільтрування за найвищим показником і перевірка правильності результатів в ручному режимі: один співробітник 

перевіряє, другий контролює. Далі йде обговорення, і у випадку незгоди підключається третій співробітник для перевірки.
4. Видалення дуплікатів та врахування вихідних умінь як застарілих

Мета: уникнути умінь з 
однаковим значенням в ESCO

Вхідний 
термін, що має 
перевагу

Вхідний опис Показник 
МН

Вихідний бажаний 
термін

Вихідний опис

Сприйняття 
критики та 
вказівок

Сприйняття негативного 
зворотного зв’язку від 
інших та відкрита реакція 
на критику, намагання 
знайти в цьому 
можливості для росту.

0,97 Сприйняття 
конструктивної критики

Позитивно реагує на доречну та обґрунтовану думку 
інших про свою роботу.

0,92 Ентузіазм Докладає великих зусиль за відсутності  зовнішнього 
тиску завдяки інтересу до роботи та задоволенню від 
неї.

0,92 Враховування інших Діє з розумінням та надає підтримку іншим, враховуючи 
їхні потреби та почуття. 



Встановити зв’язок між уміннями 
та професіями

Методологія: проаналізувати взаємозв’язок між уміннями ESCO та професіями, вказаними в онлайн-вакансіях, за 
допомогою моделі МН

1. Набір даних, що містить зв’язки між уміннями та професіями з платформи EURES (уміння та професії ESCO, визначені в 
одному і тому ж оголошенні про роботу)

2. Ізольоване уміння визначається як вхідне і здійснюється ранжування професій на основі їхньої частоти у показнику 
вакансій та семантичної подібності EURES

3. Відфільтрувати найвищі частоти та показники і вручну перевірити правильність результату: один співробітник перевіряє, 
інший контролює. Потім йде обговорення, у випадки незгоди запрошується третій співробітник для перевірки. 
Враховуються інші уміння, пов’язані з запропонованими професіями.

4. Встановити зв’язок між ізольованим умінням та професією.

Мета: забезпечити відсутність
ізольованих умінь ESCO, тобто 

умінь, що не пов’язані з жодною 
професією ESCO

Вхідний 
термін, що 
має 
перевагу

Вхідний опис Показник 
МН

Вихідний термін, 
що має перевагу

Частота
(кількість 
вакансій)

Впровадити 
систему 
захисту 
доступу

Завантажити, встановити та оновлювати систему мережевого захисту 
доступу для попередження неавторизованого доступу до приватної 
мережі.

0,78 Адміністратор 
мережі ІКТ

297

0,73 Розробник 
архітектури 
мережі ІКТ

267

0,61 Радіотехнік 1



Встановити зв’язок між різними уміннями

Методологія: проаналізувати існуючі зв’язки між вміннями ESCO і використати модель МН для виявлення 
відповідності умінням, що не є наскрізними

1. Побудувати модель МН, навчену на основі існуючих зв'язків між уміннями ESCO
2. Задати одне нове наскрізне вміння в якості вхідного, проранжувати ненаскрізні вміння на основі результатів МН та 

додаткого набору правил (наприклад, існуючі зв’язки з іншими вміннями, і т.п.)
3. Відфільтрувати за найвищим показником та вручну перевірити правильність результату: один співробітник перевіряє 

правильність, інший контролює. Далі йде обговорення, в разі незгоди залучається третій співробітник для перевірки.
4. Встановити зв’язок між наскрізними та ненаскрізними уміннями

Вхідний 
термін, що 
має 
перевагу

Вхідний опис Показник 
МН

Вихідний термін, що 
має перевагу Вихідний опис

Бере активну 
участь в 
громадськом
у житті

Бере активну участь в 
діяльності на благо 
громади та суспільства, 
такій як громадянські 
ініціативи, ініціативи в 
місцевій громаді, 
волонтерство, діяльність 
неурядових організацій.

0,99 Підвищити 
поінформованість про 
пріоритети місцевої 
громади

Впроваджувати програми чи види діяльності з підвищення 
поінформованості про актуальні питання місцевої громади, 
такі як соціальна або економічна нерівність, гендерні питання, 
насилля та зловживання наркотиками. 

0,98 Сприяти 
інклюзивності
організацій

Сприяти різноманіттю та рівному ставленню в організаціях  до 
людей різних гендерів, національностей та етнічних меншин 
для попередження дискримінації та забезпечення 
інклюзивного та позитивного середовища.

0,98 Здійснювати вуличну 
соціальну роботу

Здійснювати просвітницьку роботу шляхом надання інформації 
та консультаційних послуг людям у громаді або ж на вулицях, 
з особливою увагою до молоді та бездомних.

Мета: встановити зв’язок між 
новими наскрізними вміннями 

та вміннями, що не є 
наскрізними



ISCO: Спеціалісти з ІКТ/
сфера техніків ІК

Група 
одини

ці

Дисперсія 
всередині 
кластеру

Відстань 
між 

кластера
ми

2511 0.158 0.072

2512 0.043 0.159

2513 0.124 0.106

2514 0.114 0.110

2519 0.120 0.122

2521 0.025 0.199

2522 0.068 0.152

2523 0.081 0.153

2529 0.101 0.150

3511 0.016 0.216

3512 0.122 0.117

3513 0.138 0.101

3514 0.019 0.194

3521 0.116 0.213

3522 0.032 0.215

Удосконалення розподілу професій в ієрархії ESCO



Визначити потенційні нові терміни щодо 
професій, які мають перевагу

Мета: 
Отримати потенційні нові терміни щодо професій 

на основі даних ринку праці

Методологія : 

•

Модель для порівняння багатомовних даних з ESCO 
та зовнішніх джерел

Дані:

• ESCO, кваліфікації QDR, онлайн оголошення про 
роботу EURES 

• 35 мільйонів пунктів даних
• 28 мов ESCO

Підхід:

• Налаштувати мовну модель XLM-RoBERTa
• Вирівняти вбудований простір по 28 мовам ESCO 
• Порівняти текст та концепції ESCO у 

вбудованому просторі



Визначити потенційні нові терміни щодо 
професій, які мають перевагу

Багатомовний вбудований простір, що містить 35000 унікальних назв посад з онлайн 
оголошень про роботу: 
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Insights: multilingual embedding space 

Area 1Зона 1
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Insights: multilingual embedding space 

Area 1Зона 1



Зворотній зв’язок стосовно ESCO в європейському масштабі завдяки мільйонам онлайн 
оголошень про роботу

Оператор фрезерного 
верстату

Слюсар і токар

Майстер з виготовлення 
інструментів та штампів

Назва вакансії: оператор 
фрезерного верстату з ЧПУ

встановлення 
металевого 

даху

Монтаж 
балочних 

конструкцій

металообробка

Встановлення 
токарного 
вурстату

Використання 
формувального 

обладнання

виготовлення 
металевої фурнітури 

для дверей

виготовлення 
металевих 

контейнерів

виготовлення легкої 
металевої упаковки

програмування ЧПУ-
контролера

виготовлення 
металевих частин

виготовлення 
металевих 

конструкцій

виготовлення 
дверей з металу

маніпуляції з 
металом обслуговування 

токарного верстатуОбслуговування токарного 
верстата з комп’ютерним 
числовим управлінням

Наша компанія має середній розмір і працює в галузі металоконструкцій. Ми виробляємо окремі вироби, прототипи,
інструменти та прилади. У липні 2021 р. ми переїдемо на нову площадку (до якої можна легко добратись на громадському
транспорті) і продовжимо працювати над розширенням пропозиції для наших споживачів. Для цього нам потрібно посилити
нашу команду працівників. Ми шукаємо оператора фрезерного верстату з ЧПУ. Ваше завдання полягатиме у виготовленні
окремих виробів, прототипів, інструментів та приладів за допомогою фрезерного верстату з ЧПУ. Експлуатація та
програмування наших верстатів з контролерами Heidenhain або Siemens буде основним завданням у вашій незалежній та
відповідальній роботі. Необхідною умовою є завершена професійна підготовка в машинобудівній галузі, а також початковий
досвід програмування верстатів з ЧПУ. Ми також будемо раді прийняти на роботу тих, хто лише починає свій професійний
шлях. Базові знання: металоконструкції, металообробка, токарство. Знання вищого рівня: знання ЧПУ, програмування ЧПУ,
фрезування.

EURES



Використання аналітичного підходу на основі 
статистичного аналізу, аналізу даних та машинного 
навчання для забезпечення: 

більш 
ефективного 
технічного 

обслуговування
ESCO

розширення
ESCO

спрощення 
використання

ESCO для 
користувачів

Застосування штучного інтелекту в ESCO



Вхідний 
термін, який 
має 
перевагу

Вхідний опис Показник МН
Вихідний термін, 
який має
перевагу

Запропо
нований
експерта
ми?

Менеджер 
послуг з 
мобільності

Менеджер послуг з мобільності відповідає за розробку 
та впровадження програм сприяння екологічній та 
взаємопов’язаній мобільності, зниження видатків на 
мобільність та забезпечення транспортних потреб 
споживачів, працівників та громади в цілому, зокрема 
спільного користування велосипедами, скутерами та 
автомобілями, сервісу попутних поїздок та управління 
паркуванням. […]

0,95 Менеджер з 
питань мобільності

ТАК

0,82 Координатор 
програм 
мобільності

НІ

0,81 Менеджер з 
планування 
мобільності 
території

НІ

Методологія: зібрати назви посад з онлайн-вакансій і використати модель МН, щоб виявити подібність із професіями ESCO
1. Набір даних, що містить назви посад з платформи EURES
2. Задати нову професію як вхідну і проранжувати назви посад EURES на основі показника семантичної подібності
3. Відфільтрувати назви посад EURES, які вже були запропоновані експертами
4. Відфільтрувати назви посад з найвищим показником і перевірити правильність результату в ручному режимі: один 

співробітник перевіряє, інший контролює. Подальше обговорення, в разі незгоди залучається третій співробітник для 
перевірки.

5. Включити назви посад в якості альтернативних назв для нової професії ESCO

Визначення альтернативних 
термінів для нових професій

Goal: збагатити професії ESCO 
альтернативними назвами, що 

використовуються на ринку 
праці



Зворотній зв’язок щодо ESCO в масштабі 
Європи від мільйонів «експертів»

Europass





Визначення описових назв екологічних умінь та концепцій 
знання в ESCO 

Знання, здатності, цінності 
та ставлення, необхідні для 

розвитку та підтримки 
суспільства, що сприяє 

зниженню впливу людської 
діяльності довкілля, та життя 

в ньому
(Cedefop, 2012 р.).

Дані для навчання складаються з 
тексту з описом видів діяльності, 

які вважаються екологічними, 
забруднюючими або 

нейтральними відповідно до 
офіційної кваліфікації, онлайн 

оголошень про роботу, 
європейського чи національного 

законодавства та звітів.



Визначення описових назв цифрових умінь та 
концепцій знання в ESCO 

Мета: створити та позначити концепції в масиві умінь, які вважаються цифровими

Методологія: визначення описових назв в ручному режимі, класифікатор МН, перевірка правильності людиною



Використання аналітичного підходу на основі 
статистичного аналізу, аналізу даних та машинного 
навчання для забезпечення:

більш 
ефективного 
технічного 

обслуговування 
ESCO

розширення
ESCO

спрощення 
використання

ESCO для
користувачів

Застосування штучного інтелекту в ESCO



Підвищення сумісності на ринку праці

Таблиці відповідності EURES MS
Результати встановлення відповідності національних 
класифікацій та ESCO.
Результати доступні на нашому сайті для вільного 
завантаження.

Відповідність між ESCO та O*NET 
Офіційна схема відповідності, яка була спільно розроблена та 
затверджена розробниками обох кваліфікацій.
Використання машинного навчання та перевірки правильності 
результатів людиною.
Результати доступні на нашому сайті для вільного завантаження 
завантаження.

https://esco.ec.europa.eu/en/news/eures-countries-mapping-tables-are-now-available-esco-webpage
https://esco.ec.europa.eu/en/use-esco/other-crosswalks


200
відповідностей
між 
професіями
O*NET та
ESCO
#10пропозицій

Машинне 
навчання

Вибір між 6 
описовими 
назвами.
12 робочих 
днів.

Визначен
ня 

описових 
назв  

людиною

Перевірка 
правильності 
та 
обговорення
± 2 робочих 
дні

Забезпечення 
якості

79 відповідностей
між професіями
O*NET та ISCO 
#5 пропозицій

Машинне
навчання

Обрати одну з 
2 описових 
назв
± 2 робочих 
дня

Визначен
ня 

описових 
назв

Перевірка 
правильності 
та 
обговорення
>1 робочий 
день

Забезпечення 
якості

Підвищення сумісності: встановлення 
відповідності з O*NET



Встановлення відповідності 28 мовами за допомогою ШІ

Підвищення сумісності: встановлення відповідності 
між національними класифікаціями



Підвищення сумісності: встановлення відповідності 
між національними класифікаціями

Порівняльний аналіз продуктивності:

• Багатомовна модель пропонує професії ESCO 
для концепцій національної класифікації

• Порівняння найвищих k пропозицій з 
результатами перевірки експертами EURES

• Встановлення відповідності між мовою 
джерела та варіантом ESCO англійською 
мовою

• Встановлення відповідності між назвою 
концепції джерела та назвою + описом



Інструмент встановлення відповідності з 
відкритим доступом: багатомовний контент щодо 
професій ESCO

Цей інструмент з відкритим доступом для всіх зацікавлених 
осіб запрацює на початку 2023 р.:



Багатомовний контент професій: невидимі мови

Гнучка методологія, що може бути застосованою для інших мов



Встановлення відповідності між кваліфікаціями 
та уміннями ESCO

Використання 
платформи, що 

допомагає полегшити 
процес перевірки 

правильності результатів

Запуск безкоштовного 
інструменту для всіх 
зацікавлених осіб на 

початку 2023 р.

Встановлення 
відповідності між 

результатами навчання 
в рамках кваліфікацій 

та уміннями ESCO

Країни-члени ЄС, 
приватні надавачі послуг 

з навчання, соціальні 
партнери, ЄФО

1 2

43



Блог ESCO, присвячений темі аналізу даних

https://esco.ec.europa.eu/en/about-esco/data-science-and-esco

https://esco.ec.europa.eu/en/about-esco/data-science-and-esco


ЗАВАНТАЖЕННЯ або API-
інтерфейс з порталом 
ESCO

https://esco.ec.europa.eu/en
/use-esco/download

НА ЗАПИТ

Технічна підтримка стосовно 
використання ESCO та обмін досвідом 
з питань ШІ

КОНТАКТИ:

Секретаріат ESCO:
EMPL-ESCO-SECRETARIAT@ec.europa.eu
laura.visan@esco-support.eu
jan.luts@esco-support.eu

Додаткова інформація про ESCO

1

2 3

https://esco.ec.europa.eu/en/use-esco/download
mailto:EMPL-ESCO-SECRETARIAT@ec.europa.eu
mailto:laura.visan@esco-support.eu
mailto:Jan.luts@esco-support.eu


Дякую!

Використовуйте наш хештег #ESCO_EU

Підписуйтесь на нашу розсилку: 
https://ec.europa.eu/newsroom/empl/user-
subscriptions/1855/create

https://ec.europa.eu/newsroom/empl/user-subscriptions/1855/create
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