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Abstract

The article concerns with the history of development of the International Standard
Classification of Occupations ISCO-88, its various areas of use, conceptual frame -
work and operationalization model. The relevance of this article lies in the need to
popularise this occupational classification among the Ukrainian researchers, the
classification being widely applied in international and domestic statistics and social
surveys (ESS, ISSP, etc).
The article describes various areas of use of the occupational classification; special
attention is paid to the usage of occupation in sociological practice, either as the main
variable in the empirical analysis or as the background variable used for the con -
struction of typologies of social class and socioeconomic status. The author considers
the history of development and implementation of the occupational classification, as
well as the peculiarities of the European version ISCO-88 (COM), which is used for
coding of an occupation variable in international and domestic projects. Besides,
attention is paid to the occupational classification used in the Soviet period and to the
modern national occupational classifications of Ukraine and Russia developed on the
basis of ISCO-88. The author also describes conceptual framework of ISCO-88 and,
in particular, the basic concepts and the classification structure, four levels of the
aggregation scheme, major groups and skill levels. In addition, the article includes
description of the main distinctions between different versions of the occupational
classification (known as ISCO-58, ISCO-68, ISCO-88 and ISCO-08). The article
also describes the operationalization of key variables in respondents’ employment and
skill level for occupational coding purposes; it also deals with coding rules and coding
issues. Finally, the article discusses the arrangements to be made to maintain the
quality of occupational coding in the Ukrainian data sets.
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За галь но виз на но, що про фесія/за нят тя1 справ ляє не а би я кий вплив на
життєві умо ви індивіда, його по ведінку й сис те му ціннос тей. Дослідни ки
“соціаль ної стра тифікації” та “соціаль ної мобільності” приділя ють ува гу
про фесії як цен траль но му еле мен ту у вив ченні нерівнос тей мож ли вос тей і
ре зуль татів, а та кож відтво рен ня їх у різних життєвих цик лах і по коліннях
[2]. Го лов ни ми за со ба ми в цих ви дах аналізу є ти по логії “соціаль но го кла су” 
і “соціое ко номічно го ста ту су”, в опе раціоналізації яких ви ок рем лю ють
змін ні про фесії, га лузі та ста ту су за й ня тості. У соціології сфор му ва ла ся ба -
га та тра диція вив чен ня про фесійної струк ту ри суспільства, про фесійної
мобільності та про фесійно го пре сти жу. Цій те ма тиці при свя чені чис ленні
фун да мен тальні праці західних і вітчиз ня них соціологів [3].

До остан ньої тре ти ни ХХ століття соціологічні досліджен ня (зок ре ма,
про фесійної струк ту ри та про фесійно го пре сти жу) були зорієнто вані пе ре -
важ но на національні ма си ви і, відповідно, кон цеп ту алізація й опе ра ціо на -
лізація по нят тя “про фесія” суттєво відрізня ли ся в різних соціологічних
 традиціях. Про те від 1960-х років по си лив ся інте рес до порівняль них  со -
цiальних до сліджень, що ак ту алізуівало роз роб лен ня єди ної ме то до логії.
Зок ре ма, для опти маль ної порівнян ності ма сивів різних країн було по -
трібне ство рен ня міжна род них стан дартів для іден тифікації пев них змін -
них, і на сам пе ред  про фесії, га лузі, ста ту су за й ня тості, освіти тощо. Між на -
род на організація пра ці — МОП (International Labour Organisation — ILO),
за сно ва на у 1919 році як спеціалізо ва на струк ту ра Ліґи Націй (по пе ред ниці
ООН), пе ре бра ла на себе відповідальність за роз роб лен ня й імпле мен тацію
цих стан дартів, щоби до по мог ти краї нам поліпши ти якість, на дійність і
порівню ваність їхніх ста тис тик праці, а та кож спри я ти роз вит ку  мето до -
логії порівняль них досліджень різно го профілю. Останніми де ся тиліття ми
були ство рені й на бу ли знач но го по ши рен ня єдині міжна родні ста тис тичні
стан дар ти, се ред них: Міжна род на стан дар тна кла сифікація про фесій
ISCO-88 (International Standard Classifi cation of Occupations), Міжна род на
стан дар тна га лу зе ва кла сифікація всіх видів еко номічної діяль ності ISIС,
Rev. 3.1 (International Standart Industrial Classification of All Economic Acti -
vities), Міжна род на кла сифікація ста ту су за й ня тості ICSE-93 (International 
Classification of Status in Employment), Міжна род на стан дар тна кла си фіка-
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1 У західній соціології про фесійну на лежність опи су ють дво ма по нят тя ми: “за нят тя”
(occupation), під яким ро зуміють будь-який вид діяль ності (зок ре ма й той, що не по тре -
бує спеціаль ної підго тов ки), яка дає за робіток чи дохід, і “про фесія”, об ов’яз ко вою озна -
кою якої є на явність ви со ко го рівня кваліфікації та про фесійної підго тов ки, — по нят тя,
що сягає корінням так зва них “вільних про фесій” — бо гос лов ’я, пра ва, ме ди ци ни, вій -
сько вої служ би та ви хо ван ня (див.: [1]). Утім, по ши рен ня на бу ло пе ре важ но по нят тя
“occupation” і, відповідно, досліджен ня, при свя чені “occupational mobility”, “occupational
status” та “occupational prestige”. У вітчиз няній тра диції ці терміни закріпи ли ся в пе ре -
кладі “про фесія”, “про фесійна мобільність”, “про фесійний ста тус” і “про фесійний пре -
стиж”, хоча за галь но виз на но, що йдеть ся про “за нят тя”. Мож ли во, це по в’я за не з тим, що
в українській і російській мо вах від імен ни ка “за нят тя” не утво рюється при кмет ник. У
даній статті терміни “за нят тя” і “про фесія” ви ко рис то ву ють ся як си ноніми, по зна ча ю чи
будь-який вид діяль ності, яка за без пе чує за робіток чи дохід.



 ція освіти ISCED-97 (International Stan dard Classification of Education)
тощо. Зас то су ван ня на зва них кла сифіка торів по слу гу ва ло по штов хом для
роз вит ку ба гать ох порівняль них соціаль них про ектів. Про по но ва на стат тя
при свя че на од но му з них — Міжна родній стан дартній кла сифікації про -
фесій ISCO-88.

Мета статті по ля гає в описі історії ство рен ня кла сифіка то ра про фесій
ISCO1 і його версій, роз гляді сфер його за сто су ван ня, кон цеп ту аль них за сад
по бу до ви й опе раціональ ної мо делі, особ ли вос тей про це су ко ду ван ня, а го -
лов не — в описі того, як цей кла сифіка тор за сто со ву ють у соціологічній
прак тиці і які нові мож ли вості відкри ває він для дослідників.

Сфе ра за сто су ван ня кла сифіка то ра про фесій ба га то манітна2. Його ко -
рис ту ва ча ми є ста тис тичні служ би, які зби ра ють і сис те ма ти зу ють ста тис -
ти ку щодо про фесійно го роз поділу за й ня тих і без робітних, до ходів, умов
праці, про фесійних за хво рю вань тощо3, го ту ють ста тис тичні дані для періо -
дич них оглядів МОП зі ста тис ти ки праці. За ко но давчі орга ни ви ко рис то ву -
ють ста тис ти ку про фесій з ме тою роз роб лен ня і про ве ден ня еко номічної та
соціаль ної політики щодо за й ня тості, до ходів, охо ро ни праці, освіти та про -
фесійної підго тов ки. Ме нед же ри відділів кадрів усіх суб’єктів гос по да рю ван -
ня (підприємств, уста нов і організацій) ке ру ють ся КП для за писів про ро бо -
ту до тру до вих кни жок працівників. Служ би за й ня тості кла сифіку ють ва -
кансії й по шу качів ро бо ти за для ефек тив но го до бо ру ро бо чих місць. Міґра -
ційні служ би за сто со ву ють кла сифікацію для кон тро лю й аналізу міжна род -
ної міґрації, на бо ру й пра цев лаш ту ван ня працівників, ухва лен ня рішень
щодо доз во лу на ро бо ту чи візу. Цей кла сифіка тор та кож дістав ши ро ке за -
сто су ван ня в національ них і міжна род них досліджен нях еко номістів, соціо -
логів і пси хо логів. Соціоло ги ви ко рис то ву ють про фесію як важ ли ву змінну
при вив ченні відміннос тей у соціаль них по зиціях, життєвих сти лях і по -
ведінці, в аналізі соціаль ної й еко номічної струк ту ри суспільства та її ди -
наміки.

Спинімося док ладніше на спе цифіці соціологічно го за сто су ван ня кла -
сифіка то ра про фесій. За леж но від мети досліджен ня змінну про фесії мож на 
роз гля да ти як основ ну або фо но ву в емпірич но му аналізі. У пер шо му ви пад -
ку її ви ко рис то ву ють без по се ред ньо для вив чен ня соціаль но-про фесійно го
скла ду на се лен ня, взаємоз в’яз ку про фесійних ка те горій з інши ми соціаль -
ни ми змінни ми. У дру го му ви пад ку, коли вона вис ту пає фо но вою змінною,
її ви ко рис то ву ють як аль тер на тив ну заміну інших змінних (на прик лад, еко-
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1 Далі в тексті “кла сифіка тор про фесії” як за галь не по нят тя по зна ча ти меть ся аб ре -
віату рою “КП”.
2 Док ладніше щодо сфер за сто су ван ня кла сифікації про фесій див.: [4, с. 4–5]; веб- сайт
ILO http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/isco/intro.htm.
3 У ста тис тич них збірни ках Украї ни мож на знай ти таку інфор мацію, по в’я за ну з про -
фесією: роз поділ за й ня то го і без робітно го на се лен ня за про фесійни ми гру па ми, по пит і
про по зиція ро бо чої сили за про фесійни ми гру па ми, а та кож на ван та жен ня не зай ня то го
на се лен ня на ва кантні ро бочі місця за про фесійни ми гру па ми (на прик лад, див.: [5, с. 87,
109, 200, 201]).



номічних груп або кваліфікаційних ка те горій1) або як  обо в’язковий еле мент 
для ко нстру ю ван ня інших змінних (та ких як соціаль ний клас і соціое ко -
номічний ста тус)2. Так, на основі 4-знач но го коду ISCO і до дат ко вої інфор -
мації про за й нятість рес пон ден та на підставі  SPSS- програм ко нстру ю ють ся
кла сові схе ми Еріксо на–Гол дтор па–Пор то ка ре ро (EGP) і Ґ.Еспін- Ан дер -
сена, а та кож Міжна род ний соціаль но-еко номічний індекс Г.Ґан зе бу ма ISEI 
(International Socio Economic Index of Occupational Sta tus) і Міжна род на
шка ла про фесійно го пре сти жу Д.Трей ма на SIOPS (Trei man’s Standard In -
ter national Occupational Prestige Scale) [6; 7; 8], а на основі 3-знач но го коду
ISCO-88 (COM) — роз роб лю ва ний Єврос та том єди ний стан дарт соціаль но -
го кла су — Євро пе йська соціое ко номічна кла сифікація (European Socio-
 economic Classification — ESeC)3.

Історія ство рен ня і за сто су ван ня кла сифіка то ра про фесій4. Міжна -
род на стан дар тна кла сифікація про фесій (ISCO) має три ва лу історію ство -
рен ня й удос ко на лен ня. Не обхідність ство рен ня ISCO, виз на ної на й важ ли -
вішою в сім’ї міжна род них кла сифікацій, об го во рю ва ли ще у 1923 році на
1-й Mіжна родній кон фе ренції ста тис тиків праці (International Conference of 
Labour Statisticians — ICLS). Однак лише у 1949 році 6-та ICLS ініціюва ла
діяльність з роз вит ку ISCO, а 7-ма ICLS у тому са мо му році схва ли ла по пе -
ред ню кла сифікацію із 9 розділів (major groups). У 1952 році МОП опуб -
ліку ва ла Міжна род ну кла сифікацію для служб міґрації та за й ня тості (Inter -
national Classification for Migration and Employment Placement) із де талізо -
ва ни ми опи са ми 1727 за нять, ви ок рем ле них на підставі національ них кла -
сифікацій 8 індустріаль них країн. На 8-й ICLS (1954) був схва ле ний по пе -
редній спи сок класів (minor groups), а 9-та ICLS (1957) за вер ши ла ро бо ту
схвален ням до ку мен та про розділи, кла си та підкла си (major, minor and unit
groups) пер шої версії ISCO. Вона була опубліко ва на в 1958 році як ISCO-58
і місти ла виз на чен ня струк ту ри гру пу ван ня й опис 1345 про фесійних ка те -
горій у підкла сах. На 9-й ICLS та кож було виз на но, що за пев ний час
ISCO-58 має бути пе ре гля ну та. Дру га версія була опубліко ва на 1968 року
(як ISCO-68) із пе ре гля ну тою струк ту рою і роз ши ре ним до 1506 ка те горій
слов ни ком про фесій. Тре тя — чин на в да ний час — версія, ISCO-88, була
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1 У такій якості змінна ISCO ви ко рис то вується, на прик лад, у SPSS-про грамі ко нстру ю -
ван ня кла со вої схе ми Е.О.Рай та для гру пу ван ня кваліфікаційних ка те горій (див.  до даток
до [6]).
2 Пе ре ва гою кла сифіка то ра є варіативність — мож ливість ви ко рис тан ня різно го
 ступеня де талізації про фесій (на рівні 1, 2, 3 і 4-знач но го коду) в різно манітних сфе рах
за сто су ван ня, на відміну від інших час то ви ко рис то ву ва них у соціології відміннос тей —
на прик лад, ди хо томічної відмінності між дво ма гру па ми (фізич на і нефізич на пра ця або
“білі” і “сині” комірці) чи неієрархізо ва них відміннос тей більш як 10000 за нять, опи са -
них у Слов ни ку назв про фесій США (U. S. Dictionary of Occupational Titles) (див.:
http://www.dictionary-occupationaltitles.net/).
3 Із цим про ек том мож на озна йо ми ти ся на веб-сторінці www.iser.essex.ac.uk/esec.  За -
значимо, що ко нстру ю ван ня ESeC мож ли ве навіть на основі 2-знач но го коду ISCO-88
(COM).
4 Історія ство рен ня ISCO подається за ма теріала ми ILO (див. веб-сайт ILO, а та кож [9]).



ухва ле на на 14-й ICLS у 1987 році. Національні кла сифіка то ри про фесій ба -
гать ох країн ґрун ту ють ся на одній із трьох версій ISCO, за леж но від часу,
коли вони були роз роб лені. Версія ISCO-88 ста ла de facto стан дар том ко ду -
ван ня про фесій у порівняль них досліджен нях, зок ре ма в про ек тах ESS,
ISSP, PISA і SHARE.

Звернімо ува гу, що роз роб ле но та кож кла сифіка тор ISCO-88 (COM),
при й ня тий як євро пе йський стан дарт ISCO-88 і ви ко рис то ву ва ний у ба -
гать ох міжна род них порівняль них про ек тах1 [10]. Цей кла сифіка тор,  ба -
зуючись на тих са мих кон цеп ту аль них і опе раціональ них за са дах, що й
ISCO-88, являє со бою гар монізо ва ний варіант національ них кла сифіка -
торів про фесій країн Євро пе йсько го Со ю зу. Він роз роб ле ний Інсти ту том
досліджень за й ня тості при універ си теті Вор вик (Institute of Employment
Research at the University of Warwick) на за мов лен ня Єврос та ту (Eurostat)
як ре зуль тат де таль них досліджень у 12 краї нах ЄС.

За раз ISCO-88 пе ре бу ває у про цесі онов лен ня, щоб відоб ра зи ти зміни,
які ста ли ся до 2008 року в еко номіках країн у всьо му світі. Спеціалісти
МОП за яв ля ють, що онов лен ня не по зна чить ся на го лов них при нци пах і
струк турі ISCO-88, а лише до пов нить кла сифікацію ко да ми но вих про фесій 
і поліпшить ко ду ван ня низ ки про фесій, що спри чи ню ва ли про бле ми і дис -
кусії у по пе редній версії 1988 року. Очікується, що онов ле на версія ISCO-08
(по пе редній варіант якої дис ку тується на сайті МОП) на й ближ чим ча сом
буде імпле мен то ва на в національні й реґіональні кла сифіка то ри, що ґ рун -
туються на ISCO. Пла нується, що на її основі кла сифіку ва ти муть ся дані
про за нят тя у пе ребігу Всесвітньої про гра ми пе ре пи су на се лен ня ра ун ду
2010 року2.

Нап рикінці 1980-х МОП ре ко мен ду ва ла Міжна род ну стан дар тну кла -
сифікацію про фесій ISCO-88 для пе ре ве ден ня національ них да них у сис те -
му, що по лег шує міжна род ний обмін про фесійною інфор мацією. У ре зуль -
таті ба гать ма краї на ми ISCO-88 було при й ня то за осно ву роз роб лен ня
національ них кла сифіка торів про фесій, се ред них — Росія, Украї на, Данія,
Італія і ба га то інших країн3. Національні КП де я ких країн, на прик лад Ве ли -
кої Бри танії, ґрун ту ють ся на схожій ба зовій струк турі. У Греції та Пор -
туґалії як національ ний КП при й ня то адап то ва ний ISCO-88 (COM). Ра зом
із тим низ ка євро пе йських країн, на прик лад Франція і Німеч чи на, ви ко рис -
то ву ють КП, які без по се ред ньо не по в’я зані з ISCO-88.

У ра дя нський період у ста тис тич них ма теріалах і до ку мен тах відділів
кадрів про фесійну на лежність виз на ча ли на підставі За галь но со юз но го кла -
сифіка то ра про фесій робітників, по сад служ бовців і та риф них роз рядів
(ЗКППТР) [11]. Він був чин ним від 1987 року і яв ляв со бою сис те ма ти зо ва -
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1 Крім ISCO-88 (COM) МОП роз ро би ла ще два реґіональні кла сифіка то ри. ISCO-88
(CIS) роз ви не ний для Ста тис тич но го комітету Со ю зу не за леж них дер жав — СНД (Sta -
tisti cal Committee of the Commonwealth of Independent States — CIS STAT); ISCO-88
(OCWM) роз роб ле ний для Азійської реґіональ ної про гра ми з міжна род ної тру до вої міґ -
рації (Asian Regional Programme on International Labour Migration — ILO/UNDP) [9, с. 2]. 
2 В Україні про ве ден ня пе ре пи су на се лен ня пла нується на 2011 рік.
3 До 1999 року 53 краї ни роз ро би ли (чи були в про цесі роз роб лен ня) національні кла -
сифіка то ри про фесій, ви ко рис то ву ю чи як мо дель ISCO-88 або подібні до неї за са ди.



ний за абет кою пе релік про фесій і по сад (близь ко 5300 на й ме ну вань про -
фесій робітників і по над 1700 по сад служ бовців). Сис те ма ко ду ван ня в цьо -
му кла сифіка торі пе ре дба ча ла ко дові по зна чен ня про фесій, що прак тич но
озна ча ли їхній по ряд ко вий но мер; код ка те горії пер со на лу (робітни ки,
служ бовці, керівни ки, спеціалісти й технічні ви ко навці) і діапа зон та риф -
них роз рядів. За галь но со юз ний кла сифіка тор був одним із інстру ментів
управління і пла ну ван ня, його ак тив но ви ко рис то ву ва ли під час роз роб лен -
ня про грам про фесійної підго тов ки і підви щен ня кваліфікації працівників,
одна че він не за без пе чу вав роз в’я зан ня за вдань міжна род ної зістав ності у
ца рині ста тис тич них да них. До речі, в соціологічних досліджен нях для  ви -
значення про фесійних ка те горій цей кла сифіка тор не ви ко рис то ву ва ли.

У 1990-ті роки ба га то країн ко лиш ньо го СРСР із ме тою по до лан ня
міжна род ної незістав ності ста тис тич них да них роз роб ля ли нові кла сифіка -
то ри про фесій [12]1. Була про ве де на знач на ро бо та з адап тації  застосову -
ваних раніше на й ме ну вань про фесій і та риф но-кваліфікаційних ха рак те -
рис тик до міжна род них стан дартів кла сифікації про фесій2. Узгод жен ня
національ них кла сифіка торів з ISCO-88 дало змо гу зістав ля ти про фесійну
струк ту ру національ них еко номік із відповідни ми струк ту ра ми євро пе й -
ських країн, реґулю ва ти про це си тру до вої міґрації, здійсню ва ти аналіз змін
у про фесійній струк турі по пи ту і про по зиції праці як на національ но му, так
і на міжна род но му рин ку ро бо чої сили, за пов ню ва ти міжна родні опи ту -
валь ни ки з праці, а та кож по вноцінно бра ти участь у порівняль них со -
ціологічних про ек тах.

В Україні на основі ISCO-88 На у ко во-дослідним інсти ту том соціаль -
но-тру до вих відно син Міністе рства праці і соціаль ної політики і Дер жком -
ста том Украї ни був роз роб ле ний національ ний Кла сифіка тор про фесій
(КП Украї ни)3. Його роз роб лен ня сти му лю ва ла по ста но ва Кабінету Мi-
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1 Крім кла сифіка то ра про фесій, не сумісним ви я вив ся, на прик лад, і чин ний від 1976
року За галь но со юз ний кла сифіка тор га лу зей на род но го гос по да рства (ЗКГНГ), що був
заміне ний но ви ми національ ни ми кла сифіка то ра ми, роз роб ле ни ми відповідно до між -
на род но го га лу зе во го кла сифіка то ра ISIC або його євро пе йської версії — Но мен кла ту ри
видів еко номічної діяль ності Євро пе йсько го со ю зу NACE (Nomenclature of Economic
Activities in the European Community). Нап рик лад, в Україні це Кла си фікація видів еко -
номічної діяль ності (КВЕД), що по бу до ва на на підставі NACE, Rev. 1 і на бу ла чин ності
1995 року.
2 У Росії 1995 року на брав чин ності За галь но російський кла сифіка тор за нять (Обще -
рос сий ский клас си фи ка тор за ня тий — ОКЗ) [13], що базується на ISCO-88, а 1999
року — За галь но російський кла сифіка тор про фесій робітників, по сад служ бовців і та -
риф них роз рядів (Обще рос сий ский клас си фи ка тор про фес сий ра бо чих, дол жнос тей
слу жа щих и та риф ных раз ря дов — ОКПДТР) [14], роз роб ле ний замість  Загально -
союзного кла сифіка то ра про фесій робітників, по сад служ бовців і та риф них роз рядів
(ЗКППТР) 1 86 016.
3 В Україні International Standard Classification of Occupations пе ре кла де но як Міжна -
род на стан дар тна кла сифікація про фесій (у Росії — за нять), відповідно й національні
кла сифіка то ри діста ли відмінні на зви в плані пе ре кла ду по нят тя “occupations” — За галь -
но російський кла сифіка тор за нять (Обще рос сий ский клас си фи ка тор за ня тий — ОКЗ) і
Кла сифіка тор про фесій Украї ни. 



 ністрів Украї ни 1993 року “Про кон цепцію по бу до ви національ ної ста тис -
ти ки Украї ни та Дер жав ну про гра му пе ре хо ду на міжна род ну сис те му об -
ліку і ста тис ти ки”. КП Украї ни за твер дже ний і на брав чин ності на підставі
на ка зу Дер жав но го комітету з пи тань технічно го реґулю ван ня і спо жив чої
політики у 1995 році1 і з цьо го мо мен ту за галь но со юз ний кла сифіка тор —
ЗКППТР — втра тив чинність2. По чи на ю чи від 1996 року Дер жком стат
Украї ни відсте жує і публікує дані сто сов но про фесійно го роз поділу на се -
лен ня. Крім того, при про ве денні Все ук р аїнсько го пе ре пи су на се лен ня 2001
року [15] у відповідях на за пи тан ня сто сов но за нят тя док лад но за пи су ва ла -
ся на зва про фесії та по са ди або ро бо ти, ви ко ну ва ної рес пон ден та ми на мо -
мент пе ре пи су. Ко ду ван ня да них про про фесійні озна ки фізич них осіб
здійс ню ва ло ся відповідно до “Слов ни ка про фесійних за нять”, спеціаль но
роз роб ле но го для цьо го на уко ви ми уста но ва ми краї ни на базі чин но го в
Україні Кла сифіка то ра про фесій ДК 003-95 з ура ху ван ням змін, вне се них
до ньо го у 1998–2001 ро ках.

Історія соціологічно го за сто су ван ня в Україні кла сифіка то ра ISCO для
ко ду ван ня змінної про фесії (і що важ ли во — ши ро ко го дос ту пу до від -
повідних да них) роз по ча ла ся з міжна род них про ектів3. Упер ше він був за -
сто со ва ний у другій хвилі про ек ту ESS 2005 року, що мож на вва жа ти по чат -
ком соціологічно го моніто ринґу да них про про фесійні ка те горії. При цьо му
для ко ду ван ня про фесій було за сто со ва но версію ISCO-88 (COM), ре ко -
мен до ва ну ко ор ди на то ра ми про ек ту для всіх національ них ма сивів із ме тою 
опти маль ної зістав ності да них. Здо був ши пер ший по зи тив ний до свід ко ду -
ван ня про фесій у двох хви лях ESS і усвідо мив ши зна чен ня цієї змінної в
 кон струюванні схем соціаль но го кла су і соціое ко номічно го ста ту су, спів ро -
бітни ки відділу соціаль них струк тур Інсти ту ту соціології НАН Украї ни
вис ту пи ли з ініціати вою вклю ча ти змінну про фесій, за ко до ва ну відповідно
до ISCO-88 (COM), та кож у вітчиз няні соціологічні про ек ти. Ця ідея була
підтри ма на ко ор ди на то ра ми про ектів моніто ринґу й омнібуса, здійсню ва -
них Інсти ту том соціології НАН Украї ни. Упер ше за пи тан ня, не обхідні для
от ри ман ня змінної ISCO і под аль шо го ко нстру ю ван ня різно манітних кла -
со вих схем, у 2007 році були вклю чені до ан ке ти омнібуса, а 2008 року — до
ан ке ти моніто ринґу. Та ким чи ном, за раз співробітни ки відділу соціаль них
струк тур Інсти ту ту соціології за без пе чу ють ко ду ван ня змінної про фесії як
у національ них ма си вах міжна род них про ектів ESS і ISSP, так і в укр а -
їнських про ек тах моніто ринґу й омнібуса.
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1 Від 1995 року КП Украї ни мав щорічні до пов нен ня, а 2005 року вий шла його нова ре -
дакція. У наш час у зв’яз ку з не обхідністю адап тації національ них кла сифіка торів до но -
вої версії ISCO-08 роз роб ля ють дру ге ви дан ня укр аїнсько го Кла сифіка то ра про фесій
ДК 003 : 2005.
2 Для зруч ності ко рис ту ван ня в до дат ках А і Б па ра лель но ко дам Кла сифіка то ра про -
фесій Украї ни [4] на во дять ся та кож коди ЗКППТР.
3 Наскільки відомо ав то рові статті, цю змінну і раніше вклю ча ли до дослідниць ких
про ектів різно манітних вітчиз ня них соціологічних центрів, одна че дані сто сов но про -
фесійних ка те горій не були дос тупні для ши ро ко го ви ко рис тан ня й не відоб ра жені в
соціологічних публікаціях.



Кон цеп ту альні за са ди1. ISCO-88 організовує про фесії в ієрархічно му
по ряд ку. Оди ни цею на й ниж чо го рівня кла сифікації є ро бо та (job), яку  ви -
значають як пе релік за вдань і об ов’язків, що їх має ви ко ну ва ти одна лю ди на.
Ро бо ти згру по ва но у про фесії/за нят тя (occupations) відповідно до сту пе ня
од норідності змісту робіт, тоб то схо жості скла до вих їхніх за вдань і об о -
в’язків.

У ISCO про фесії згру по вані в од норідні ка те горії на основі схо жості
кваліфікації (skill), не обхідної для ви ко нан ня ро бо чих за вдань і об о в’яз -
ків. Два виміри по нят тя “кваліфікація” вирізня ють для виз на чен ня ISCO-
 груп: рівень кваліфікації (skill level), що є ха рак те рис ти кою діапа зо ну і
склад ності ви ко ну ва них за вдань, і спеціалізацію (skill specia lisa tion), що
відоб ра жає вид не обхідних знань, ви ко рис то ву ва них інстру мен тів і устат -
ку ван ня, ви роб ни чих про цесів, ви роб лю ва ної про дукції, над а них по слуг
тощо.

Таб ли ця 1

Рівні кваліфікації ISCO-88 і ка те горії ISCED-972

Рівень ква -
ліфікації ISCO

(ISCO Skill
Level)

Ка те горії ISCED
(ISCED Categories)

Пер ший
рівень 

Ка те горія 1, що вклю чає по чат ко ву освіту, яка за зви чай роз по чи -
нається у віці 5–7 років і три ває близь ко 5 років 

Дру гий
рівень 

Ка те горії 2 і 3, що вклю ча ють пер ший і дру гий сту пені се ред ньої
освіти. Пер ший ступінь роз по чи нається у віці 11 чи 12 років і три -
ває близь ко трьох років; дру гий ступінь роз по чи нається у віці 14
чи 15 років і та кож три ває близь ко трьох років. У де я ких ви пад ках
не обхідний досвід ро бо ти або період підго тов ки на ви роб ництві,
іноді фор малізо ва ний в учнівстві. Цей період може до пов ню ва ти ся 
фор маль ною про фесійною підго тов кою або заміняти її час тко во чи 
навіть цілком 

Третій
рівень 

Ка те горія 5 (ка те горію 4 на вмис но опу ще но) містить освіту, що
роз по чи нається у віці 17 чи 18 років, три ває близь ко чо тирь ох
років і веде до при суд жен ня сту пе ня, не еквіва лен тно го пер шо му
універ си те тсько му сту пе ню 

Чет вер тий
рівень 

Ка те горії 6 і 7, які вклю ча ють освіту, що роз по чи нається у віці 17
чи 18 років, три ває близь ко трьох, чо тирь ох і навіть більше років і
веде до при суд жен ня універ си те тсько го чи після універ си те тсько -
го сту пе ня або еквіва лен тно го йому 

Дже ре ло: ILO, 1990 [17, с. 2–3].

Кри теріями рівня кваліфікації є рівень освіти/про фесійної підго тов ки і
досвід прак тич ної ро бо ти, які в су куп ності утво рю ють не обхідні пе ре ду мо -
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1 Ма теріали МОП про ро бо ту із кла сифіка то ром про фесій, на основі яких вик ла де но
основні по ло жен ня ISCO, мож на знай ти у [4, с. 5–6; 9; 10; 16]. 
2 Сто сов но того, яким чи ном ці рівні кваліфікації сумісні з національ ною сис те мою
освіти Украї ни, див. таб ли цю 3.



ви для ви ко нан ня ро бо ти пев ної склад ності. Вва жа ють, що в між націо наль -
них порівнян нях мо жуть бути іден тифіко вані лише кілька ка те горій “рівня
кваліфікації”. Для ство рен ня кла сифікаційної струк ту ри ISCO-88 на її най -
більш аґреґова но му рівні — розділів (major groups) — роз роб ле но чо ти ри
рівні кваліфікації [17] (див. табл. 1). Вони опе раціоналізо вані час тко во в
тер мінах Між на род ної стан дар тної кла сифікації освіти ISCED-97, а час т -
ко во — в тер мінах про фесійної фор маль ної підго тов ки (formal train ing),
яку ви ко рис то ву ють для роз вит ку кваліфікаційно го рівня працівни ка.

При чо му роз роб ни ки ISCO на го ло шу ють, що ви ко рис тан ня ка те горій
ISCED для виз на чен ня рівнів кваліфікації зовсім не озна чає, що ті чи ті про -
фесійні на вич ки мо жуть бути до сяг нуті лише в про цесі фор маль ної освіти
чи підго тов ки. Більшість на ви чок мож на здо бу ти за вдя ки досвіду прак тич -
ної ро бо ти і не фор маль ної підго тов ки на ви роб ництві. Утім, відомо, що фор -
маль на освіта і підго тов ка відігра ють істотнішу роль у про фесіях більш ви -
со ких кваліфікаційних рівнів, ніж більш низ ь ких, до того ж в одних краї нах
вони важ ливіші, ніж в інших. Одна че вирішаль ним чин ни ком для виз на чен -
ня того, як про фесія має бути кла сифіко ва на в ISCO, є на явність ква -
ліфікаційних на ви чок, не обхідних для ви ко нан ня за вдань і об ов’язків да ної
ро бо ти, а не спосіб, у який ці на вич ки були на буті.

Струк ту ра кла сифікації1. Ко ду ван ня об’єктів кла сифікації в ISCO
здійс не но за фа сет ним ме то дом. Ко дові по зна чен ня про фесій скла да ють ся з
цифр від 0 до 9. Схе ма ієрархічної струк ту ри ко до вих по зна чень ISCO-88
скла дається з чо тирь ох рівнів гру пу ван ня2:

x 1-знач ний код — розділ (major group),
хх 2-знач ний код — підрозділ (sub-major group),
ххх 3-знач ний код — клас (minor group),
хххх 4-знач ний код — підклас (unit group)3.

Чо ти ри рівні гру пу ван ня в міжна родній версії ISCO-88 скла да ють ся з
10 розділів, 28 підрозділів, 116 класів і 390 підкласів.
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1 Спи сок розділів, класів і підкласів ISCO-88 под а но на веб-сайті ILO
http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/isco/isco88/major.htm. Відповідну ін фор -
ма цію про ISCO-88 (COM) мож на знай ти на веб-сайті Warwick IER
http://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/ier/research/ISCO88/english, а про Кла сифіка тор
про фесій Украї ни — у [4]. 
2 На відміну від ISCO-88, схе ма ієрархічної струк ту ри КП Украї ни вклю чає ще один
(п’я тий) рівень — “гру пи” (що підрозділя ють підкла си), його код по зна чається циф рою
після крап ки (див. [4, с. 6]). Для цьо го гру пу ван ня вве де но до дат ко вий кри терій “ква -
ліфікаційний рівень”, за сто со ву ва ний для ви ок рем лен ня в розділах 5, 7, 8 груп про фесій,
по в’я за них із ви ко нан ням робіт ви со кої, се ред ньої й низ ь кої кваліфікації.
3 Пе рек лад назв основ них груп ISCO ав тор статті на вмис но за ли шає ана логічним до
назв у КП Украї ни, щоби вво ди ти у вітчиз ня ний соціологічний дис курс лек си ку, тер -
міно логічно іден тич ну ви ко рис то ву ваній в українській ста тис тиці. Звернімо ува гу, що в
За галь но російсько му кла сифіка торі за нять пе ре клад основ них груп ISCO інший:
“укруп нен ная груп па”, “под груп па”, “со став ная груп па” і “ба зо вая груп па” відповідно. 



Окремі про фесії згру по ва но в підкла си — на й ниж чий рівень ієрархії, а
на кож но му на ступ но му рівні гру пу ван ня вони кла сифіку ють ся в де далі
уза галь неніші ка те горії. Нап рик лад, як окре ме за нят тя “ви хо ва тель ди тя чо -
го сад ка” на ле жить до підкла су ISCO “2332 Ви хо ва телі дошкільних за -
кладів”, що на ле жить до кла су “233 Вчи телі по чат ко вої шко ли і працівни ки
дошкільних уста нов”, що є час ти ною підрозділу “23 Вик ла дачі”, що вхо дить
до розділу “2 Про фесіона ли”.

Кла сифікаційна струк ту ра ISCO-88 містить 10 розділів про фесій (таб -
ли ця 2). Щоп рав да, 10-й розділ “Збройні сили”, що по зна чається ко дом “0”
(куди відно сять усі види робіт у зброй них си лах, не за леж но від рівня освіти і 
підго тов ки), рідко ви ко рис то ву ють в емпірич но му аналізі.

Таб ли ця 2

Розділи і рівні кваліфікації ISCO-88

№ Розділ Рівень кваліфікації 

1 За ко но давці, вищі дер жавні служ бовці, керівни ки – 

2 Про фесіона ли 4-й

3 Спеціалісти 3-й

4 Технічні служ бовці 2-й 

5 Працівни ки сфе ри торгівлі та по слуг 2-й 

6
Кваліфіко вані робітни ки сільсько го, лісо во го і риб но го
гос по дарств 2-й 

7 Кваліфіко вані робітни ки з інстру мен том 2-й 

8 Опе ра то ри і скла даль ни ки об лад нан ня і ма шин 2-й 

9 Най простіші про фесії 1-й 

0 Збройні сили –

Звернімо ува гу, що для іден тифікації й гру пу ван ня вось ми із де ся ти
розділів ISCO-88 за сто со ва но чо ти ри опи са них вище рівні кваліфікації.
П’ять із вось ми розділів (із 4-го до 8-го) пе ре дба ча ють одна ко вий рівень
кваліфікації, а ди фе ренційо вані вони відповідно до типу спеціалізації не -
обхідних на ви чок, що відоб ра же ний як яр лик на зви розділів. А от сто сов но
двох розділів (“за ко но давці, вищі дер жавні служ бовці й керівни ки” і “зброй -
ні сили”) кри терій рівня кваліфікації не за сто со ва но, оскільки важ ли віши -
ми кри теріями схо жості тут вва жа ють інші ас пек ти типу ро бо ти, такі як за -
ко но давчі й управлінські функції та військові об ов’яз ки відповідно. В ре -
зуль таті все ре дині цих двох розділів існу ють значні відмінності в рівні
кваліфікації.

Заз на чи мо, що на кож но му на ступ но му рівні ISCO згру по ва но види за -
нять з ура ху ван ням глиб шої спеціалізації. Підрозділи і кла си сфор мо ва но
на ос нові кри терію про фесійної спеціалізації. В од но му ви пад ку це тип не -
об хід них знань, в іншо му — ви ко рис то ву вані інстру мен ти, за сто со ву вані
ма теріали або різно вид ви роб ле но го про дук ту і над а них по слуг.
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З опи сом основ них розділів і рівнів кваліфікації ISCO-88 на при кладі
Кла сифіка то ра про фесій Украї ни мож на озна йо ми ти ся в таб лиці 3.

Таб ли ця 3

Опис розділів і рівнів кваліфікації Кла сифіка то ра про фесій Украї ни

№ Розділи Опи сан ня основ них розділів
про фесій Не обхідний рівень кваліфікації

1 2 3 4

1

За ко но давці, вищі 
дер жавні служ -

бовці, керівни ки,
ме нед же ри 

Про фесії, по в’я зані з виз на чен ням і
фор му ван ням дер жав ної політики,
за ко но дав чим реґулю ван ням; ви щим 
дер жав ним управлінням; пра во суд -
дям і про ку ро рським на гля дом;
керівниц твом підприємства ми, уста -
но ва ми, організаціями та їхніми
підрозділам, не за леж но від форм
влас ності та видів діяль ності 

Щодо кваліфікації як озна ки кла -
сифікації цей розділ, порівня но з
інши ми, є зміша ним. Розділ охоп лює 
ши ро ке коло про фесій, по в’я за них зі
здійснен ням різно манітних функцій
управління і керівниц тва, які в
цілому суттєво відрізня ють ся за
своєю складністю та
відповідальністю 

2 Про фесіона ли

Про фесії, що пе ре дба ча ють ви со кий
рівень знань у га лузі фізич них, ма те -
ма тич них, технічних, біологічних,
аґро номічних, ме дич них чи гу ма -
нітар них наук.
Про фе сійні за вдан ня по ля га ють у
збільшенні існу ю чо го об ся гу знань,
за сто су ванні пев них кон цепцій,
теорій та ме тодів для роз в’я зан ня
пев них про блем чи в сис те ма ти зо ва -
но му вик ла денні відповідних дис -
циплін у по вно му об сязі

Ці про фесії ви ма га ють від робітни ка
(з ура ху ван ням кола та склад ності
пев них про фесійних за вдань та
 обов’ яз ків) кваліфікації за: дип ло -
мом про вищу освіту, що відповідає
рівню спеціаліста, магістра; дип ло -
мом про при суд жен ня на уко во го сту -
пе ня кан ди да та наук, док то ра наук;
атес та том про за твер джен ня вче но го
зван ня стар шо го на уко во го спів -
робітни ка, до цен та, про фе со ра 

3 Фахівці

Про фесії, що ви ма га ють знань в од -
ній чи більше га лу зях  природо знав -
чих, технічних і гу манітар них наук.
Про фесійні за вдан ня по ля га ють у
ви ко нанні спеціаль них робіт, по в’я -
за них із за сто су ван ням по ло жень та
ви ко рис тан ням ме тодів відповідних
наук

До цьо го розділу на ле жать про фесії,
яким відповідає кваліфікація за дип -
ло мом чи іншим відповідним до ку -
мен том: мо лод шо го спеціаліста; ба -
ка лав ра; спеціаліста, що про хо дить
після дип лом ну підго тов ку; спеціа -
ліста (на ро бо тах з ке ру ван ня склад -
ни ми технічни ми ком плек са ми чи їх
об слу го ву ван ня) 

4 Технічні
служ бовці 

Про фесії, що пе ре дба ча ють знан ня,
не обхідні для підго тов ки, збе ре жен -
ня, віднов лен ня інфор мації та про ве -
ден ня об чис лень.
Про фесійні за вдан ня по в’я зані з ви -
ко нан ням сек ре та рських об ов’язків,
ро бо тою на дру ка рських ма шин ках
чи інших кон то рських ма ши нах, за -
пи са ми та опра цю ван ням циф ро вих
да них чи об слу го ву ван ням клієнтів
(по што ве об слу го ву ван ня, опе рації
гро шо во го обігу, над ан ня довідок,
реєстрація чи пе ре да ван ня інфор -
мації)

До цьо го розділу на ле жать про фесії,
до яких може бути за сто со ва ний
рівень кваліфікації “мо лод ший спе -
ціаліст”, а та кож про фесії, що ви ма -
га ють по вної за галь ної се ред ньої та
про фесійно-технічної освіти чи по -
вної за галь ної се ред ньої освіти та
про фесійної підго тов ки на ви роб -
ництві 

5 Працівни ки сфе ри 
торгівлі та по слуг 

Про фесії, що пе ре дба ча ють знан ня,
не обхідні для над ан ня по слуг або
торгівлі в ма га зи нах і на рин ках.
Про фесійні за вдан ня охоп лю ють за -
без пе чен ня по слу га ми, по в’я за ни ми з 
по їздка ми, по бу том, хар чу ван ням,
об слу го ву ван ням, охо ро ною, під -
трим кою пра во по ряд ку, торгівлею
тощо 

Більшість про фесій цьо го розділу ви -
ма гає по вної за галь ної се ред ньої та
про фесійно-технічної освіти чи по -
вної за галь ної се ред ньої освіти та
про фесійної підго тов ки на ви роб -
ництві. Низ ка про фесій мо жуть мати 
освітньо-кваліфікаційний рівень мо -
лод шо го спеціаліста 
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1 2 3 4

6

Кваліфіко вані
робітни ки сіль -

сько го і лісо во го
гос по дарств, ри бо -

роз ве ден ня і
ри б альства 

Про фесії, що пе ре дба ча ють знан ня,
не обхідні для сільсько гос по да рсько -
го ви роб ниц тва, лісо во го гос по да р ст -
ва, ри бо роз ве ден ня та риб но го про -
мис лу.
Про фесійні за вдан ня по ля га ють у
ви ро щу ванні вро жаю, роз ве денні
тва рин і по лю ванні, до бу ванні риби,
її роз ве денні, збе ре женні й експлу а -
тації лісів з орієнтацією на ри нок і
реалізацію про дукції організаціям
збу ту, тор го вель ним підприємствам
чи окре мим по куп цям

До цьо го розділу на ле жать про фесії,
що ви ма га ють по вної за галь ної се -
ред ньої та про фесійно-технічної
освіти чи по вної за галь ної се ред ньої
освіти та про фесійної підго тов ки на
ви роб ництві 

7
Кваліфіко вані

робітни ки з
інстру мен том 

Про фесії, що пе ре дба ча ють знан ня,
не обхідні для ви би ран ня спо собів
ви ко рис тан ня ма теріалів та інстру -
ментів, виз на чен ня стадій ро бо чо го
про це су, ха рак те рис тик та при зна -
чен ня кінце вої про дукції.
Про фесії, по в’я зані з ви до бут ком ко -
рис них ко па лин, будівниц твом і ви -
роб лен ням різної про дукції 

Ці про фесії ви ма га ють по вної за галь -
ної се ред ньої та про фесійно-тех ніч -
ної освіти чи по вної за галь ної се ред -
ньої освіти та про фесійної підго тов -
ки на ви роб ництві.
Для де я ких про фесій, по в’я за них із
ви ко нан ням робіт ви со кої кваліфіка -
ції, потрібна кваліфікація мо лод шо го 
спеціаліста.
Більшість про фесій цьо го розділу по -
в’я зані з ви ко нан ням робіт се ред ньої
кваліфікації та ви ма га ють про фесій -
но-технічної освіти чи про фесійної
підго тов ки на ви роб ництві 

8

Робітни ки з об -
слу го ву ван ня,
експлу а тації та

кон тро лю за ро бо -
тою тех но логічно -
го устат ку ван ня,
скла дан ня устат -

ку ван ня та ма шин 

Про фесії, що пе ре дба ча ють знан ня,
не обхідні для експлу а тації та на гля -
ду за ро бо тою устат ку ван ня, ма шин,
у тому числі ви со ко ав то ма ти зо ва них, 
а та кож для їх скла дан ня.
Про фесійні за вдан ня охоп лю ють
роз роб лен ня ко рис них ко па лин чи
на гляд за їх ви до бут ком, ве ден ня ви -
роб ни чо го про це су та ви роб ниц тво
про дукції на устат ку ванні чи ма ши -
нах, ке ру ван ня транс пор тни ми за со -
ба ми чи пе ре сув ни ми уста нов ка ми,
скла дан ня ви робів із де та лей та
вузлів

Для де я ких про фесій, по в’я за них із
ви ко нан ням робіт ви со кої
кваліфікації, потрібна кваліфікація
мо лод шо го спеціаліста.
Про фесії, по в’я зані з ви ко нан ням
робіт се ред ньої кваліфікації,  вима -
гають по вної за галь ної се ред ньої 
та про фесійно-технічної освіти чи
по в ної за галь ної се ред ньої освіти та
про фесійної підго тов ки на ви роб -
ництві.
Для про фесій, по в’я за них із ви ко нан -
ням робіт низ ької кваліфікації,  до -
статньо ба зо вої за галь ної се ред ньої
освіти та мінімаль ної про фесійної
підго тов ки на ви роб ництві чи
інструк та жу 

9 Най простіші
про фесії 

Най простіші про фесії/за нят тя по -
тре бу ють знань для ви ко нан ня про -
стих за вдань із ви ко рис тан ням 
руч них інстру ментів, у де я ких  в и -
падках зі знач ни ми фізич ни ми зу -
сил ля ми.
Про фесійні за вдан ня по в’я зані з про -
да жем то варів на ву лиці, збе ре жен -
ням та охо ро ною май на, при би ран -
ням, чи щен ням, пран ням, пра су ван -
ням та ви ко нан ням низ ь кок валіфіко -
вих робіт у ви до бувній, сільсько гос -
по дарській, ри бо ловній, будівельній
та про мис ловій га лу зях 

Для ви ко нан ня про фесійних за вдань
дос тат ньо ба зо вої за галь ної се ред -
ньої освіти або по чат ко вої за галь ної
освіти та мінімаль ної про фесійної
підго тов ки на ви роб ництві чи
інструк та жу 

Дже ре ло: Кла сифіка тор про фесій ДК 003 : 2005. — К., 2005. — С. 5–8.
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Відмінності у версіях ISCO. У кла сифікаційній струк турі опи са них
вище версій ISCO є значні відмінності.

Поч не мо з відміннос тей між ISCO-68 і ISCO-881. Чи ма ло ко рис ту вачів
ISCO-68 вва жа ли, що відмінності все ре дині кож но го із 9 розділів, що ста но -
ви ли верхній рівень гру пу ван ня, над то ве ликі, щоби ці гру пи за до воль ня ли
всі ви мо ги емпірич но го опи су й аналізу. Ра зом із тим на ступ ний рівень гру -
пу ван ня із 83 кла са ми містив за ба га то де та лей для ба гать ох видів аналізу, а
та кож для міжна род них звітів про про фесійні роз поділи. Цю ваду було по -
до ла но вве ден ням до струк ту ри ISCO-88 підрозділів (sub-major groups) як
но во го рівня сис те ми гру пу ван ня — між розділом і кла сом. Ще одна істот на
відмінність ISCO-88 від ISCO-68 по ля гає в тому, що в ISCO-88 ро бо ти,
які пе ре дба ча ють ви ко нан ня ме нед же рських функцій, зібра но в од но му
розділі (“за ко но давці, вищі дер жавні служ бовці і керівни ки”), а раніше — у
ISCO-68 — вони по трап ля ли до різних розділів.

ISCO-88 та її євро пе йська версія ISCO-88 (COM), ба зу ю чись на іден -
тич них кон цеп ту аль них за са дах, ма ють низ ку відміннос тей в опе ра ціо наль -
ній мо делі [10]. Го лов на з них по ля гає в опе раціоналізації 1-го розділу “за ко -
но давці, вищі де ржслуж бовці і керівни ки”. Якщо в ISCO-88 розрізня ють
“кор по ра тив них керівників” (corporate managers) і “за галь них керівників”
(general managers) за кількістю ме нед жерів, не обхідних для управління
підприємством/уста но вою (до пер шо го підрозділу відно сять тих, хто має в
підпо ряд ку ванні більш як 2-х ме нед жерів, до дру го го — двох і мен ше), то в
ISCO-88 (COM) як кри терій ди фе ренціації керівників ви ко рис то ву ють
кількість підлег лих на й ма них працівників (як більш емпірич но дос туп ну
інфор мацію, ніж кількість ме нед жерів). У євро пейській версії керівни ки,
які управ ля ють організаціями із менш ніж 10 на й ма ни ми працівни ка ми,
кла сифіко вані як “за гальні керівни ки”, але щоб підси ли ти відмінності
між версіями, на зву цьо го підрозділу замінено на “керівни ки ма лих під -
приємств”.

Нова версія ISCO-08 та кож ма ти ме певні відмінності. Ко рис ту вачі
ISCO очіку ють, що кла сифіка тор 2008 року роз в’я же про бле ми, що існу ва ли 
у по пе редніх версіях. Він має ста ти ефек тив ним за со бом для кла сифікації
но вих про фесій (зок ре ма в IT-сек торі) і по до ла ти на явні раніше ко дові не -
одноз нач ності — на прик лад, сто сов но фер мерів, са мо зай ня тих і ме нед же -
рів. Вод но час із но вою версією по в’я зані деякі по бо ю ван ня ко рис ту вачів.
Хоча за яв ля ють, що ба зові при нци пи ко нстру ю ван ня ISCO-88 бу дуть збе -
ре жені, одна че Г.Ґан зе бум і Д.Трей ман [18], про а налізу вав ши по пе редній
варіант но вої версії, розміще ний на сайті ILO, дійшли вис нов ку, що нова
кла сифікація ство рить суттєву про бле му щодо вимірю ван ня про фесій у
соціаль них досліджен нях, особ ли во в міжна род них досліджен нях про фе -
сійної мобільності і про фесійно го ста ту су. Це зу мов ле но тим, що ба га то
класів (minor groups) змінять циф ро вий код (а час то і зміст), відтак про стий
пе ре тин між ISCO-88 і ISCO-08 буде не мож ли вим. У зв’яз ку з цим зна доб -
лять ся час і зу сил ля для вне сен ня змін до та ких час то ви ко рис то ву ва них
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1 Ці відмінності важ ли во зна ти не лише з істо рич ної точ ки зору, а й тому, що версія
ISCO-68 і досі ши ро ко за сто со вується у порівняль них досліджен нях.



міжна род но порівню ва них вимірю вань про фесійно го ста ту су, як кла со ва
ти по логія EGP, соціое ко номічний індекс ISEI і шка ла про фесійно го пре -
сти жу SIOPS.

Опе раціональ на мо дель. З ме тою от ри ман ня змінної про фесій, за ко до -
ва ної відповідно до ISCO-88, до опи ту валь ників національ них і міжна род -
них про ектів за кла да ють низ ку ба зо вих змінних/за пи тань1. Найліпшим
підґрун тям для виз на чен ня коду про фесії спеціалісти МОП вва жа ють два
відкриті за пи тан ня — про на зву про фесії/по са ди рес пон ден та і про ос нов ні
за вдан ня й об ов’яз ки, ви ко ну вані на ро боті2. Про те для точ но го ко ду ван ня
потрібна до дат ко ва інфор мація про ха рак те рис ти ки за й ня тості рес пон ден -
та, се ред цих змінних — га лузь (що ро бить/ви роб ляє підприєм ст во/ор -
ганізація, в якій рес пон дент пра цює); рівень здо бу тої освіти; рівень підго -
тов ки/кваліфікації, не обхідний, на дум ку рес пон ден та, для ви ко нан ня його
ро бо ти; ста тус за й ня тості, на явність і кількість на й ма них працівників; на -
явність функцій керівниц тва і кількість підлег лих. У ве ли ких порівняль них
про ек тах (ESS, ISSP, PISA тощо) ці за пи тан ня за зви чай вклю чені в основ -
ний блок ан ке ти (“core module” або “standard background variables”), що по -
вто рюється в кожній хвилі про ек ту.

Ці клю чові за пи тан ня в одних про ек тах (на прик лад, ESS) мо жуть
 формулюватися одна ко во для всіх країн-учас ниць, а в інших (на прик лад,
ISSP) — національ но своєрідно, на роз суд фахівців цих країн. Крім того, у
ме то до логічно му про то колі одних про ектів (на прик лад, ESS) чітко за зна че -
но, що всі краї ни-учас ниці ко ду ють про фесії у своїх ма си вах відповідно до
ISCO-88 (COM), а в інших про ек тах (на прик лад, ISSP) до пус ка ють ся ва -
ріації — мож ливість ви ко рис то ву ва ти ISCO-88 або національні кла сифіка -
то ри (на прик лад, КП Украї ни), при цьо му у звіті слід ука зу ва ти, який тип
кла сифіка то ра ви ко рис та но. Варіатив ним є та кож рівень де талізації кла -
сифікації про фесій у різних соціологічних про ек тах — це може бути і 4-знач -
на схе ма ко ду ван ня (ESS, ISSP), і 3-знач на (ESeС).

Звернімо ува гу, що блок за пи тань про за й нятість став лять не лише тим,
хто має ро бо ту в да ний час (опла чу ва ну за й нятість або са мо зай ня тость), а й
тим, хто мав її в ми ну ло му або ма ти ме в май бут ньо му. У дру го му ви пад ку
(якщо рес пон дент на мо мент опи ту ван ня є, приміром, пенсіоне ром, без -
робітним або пе ре бу ває у відпустці по дог ля ду за ди ти ною) за пи ту ють про
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1 Набір не обхідних для ко ду ван ня за пи тань може знач но варіюва ти за їхньою кіль -
кістю та фор му лю ван ня ми. Якщо для зби ран ня да них ви ко рис то ву ють інтер в’ю (як,
 наприклад, в ESS і ISSP), тоді дос тат ньо 7–8 за пи тань про за й нятість і кваліфікацію
 респондента, а в разі роз да валь но го опи ту ван ня, яке пе ре дба чає са мо за пов нен ня (як у
моніто ринґу й омнібусі Інсти ту ту соціології НАН Украї ни) потрібно більше за пи тань. 
2 Фор му лю ван ня за пи тань та кож спе цифічні для роз да валь но го опи ту ван ня та інтер -
в’ю. Існує ба га то версій того, як мож на по ста ви ти за пи тан ня про на зву про фесії, го ловні
за вдан ня і об ов’яз ки ро бо ти, га лузь еко номіки, рівень не обхідної про фесійної підго тов ки 
[19]. Нап рик лад, у про екті ESS клю чові за пи тан ня сфор муль о ва но так: “на якій по саді
рес пон дент пра цює (пра цю вав)” і “чим без по се ред ньо до во дить ся за й ма ти ся основ ну
час ти ну ро бо чо го часу”.



його остан ню ро бо ту. У треть о му ви пад ку (якщо лю ди на на разі є учнем, сту -
ден том, аспіран том тощо) за пи ту ють про про фесію, яку вона здо бу ває, і ко -
ду ють її відповідним чи ном.

При чо му в ISCO кон текст ви ра зу “мати ро бо ту” має ши ро кий смисл:
кла сифікація є за сто сов ною до всіх си ту ацій за й ня тості — на й ма них
 працівників, са мо зай ня тих і членів сім’ї, які до по ма га ють у сімей но му біз -
несі, тоб то до будь-яко го за нят тя, що за без пе чує опла ту, дохід чи сімей ний
зиск.

За леж но від цілей досліджен ня до ан ке ти мож на вклю ча ти за пи тан ня
для от ри ман ня інфор мації про про фесію і соціаль ний клас не лише са мо го
рес пон ден та, а й чо ловіка/дру жи ни (на прик лад, у разі вив чен ня соціаль ної
од норідності сімей), бать ка і ма тері (у досліджен нях міжґене раційної мо -
більності), а та кож інфор мацію про пер шу постійну ро бо ту рес пон ден та
(при вив ченні внутрішньоґене раційної мобільності), про до дат ко ву ро бо ту
(в разі досліджен ня фе но ме на вто рин ної за й ня тості). Щоп рав да, пла ну ю чи
досліджен ня, слід зва жа ти на те, що збільшен ня оди ниць ко ду ван ня ви ма гає 
три валішого періоду ко ду ван ня і більшої кількості ко ду валь ників.

Звісно, за по тре би мож на кла сифіку ва ти рес пон ден та відповідно до
його кількох за нять — основ но го і до дат ко во го, які він ви ко нує па ра лель но
на мо мент опи ту ван ня (або пла нує ви ко ну ва ти в май бут ньо му). Одна че
дослідни ка частіше ціка вить лише одна (основ на) за й нятість кож но го рес -
пон ден та, у цьо му разі йому слід сфор му лю ва ти пра ви ла пріори те ту для ви -
бо ру однієї ро бо ти, яка має бути кла сифіко ва на. Такі пра ви ла за зви чай фор -
му лю ють ся із по си лан ням на найбільшу кількість ро бо чих го дин чи до хо ду,
за роб ле но го впро довж пев но го періоду.

Якщо за нят тя охоп лює ши ро ке коло про фесійних за вдань, то його кла -
сифікацію здійсню ють з ви ко рис тан ням при нци пу пріори тет ності. Так, у
ви пад ках, коли за вдан ня працівни ка по в’я зані з різни ми стадіями про це су
ви роб ниц тва і роз поділу то варів і по слуг, пріори тет відда ють ви роб ни чим
за вдан ням (якщо при цьо му такі за вдан ня, як про даж, транс пор тне об слу го -
ву ван ня або управління ви роб ни чим про це сом і т. ін. не доміну ють). Якщо
для ви ко нан ня різних за вдань не обхідна підго тов ка різно го рівня, то за нят -
тя кла сифіку ють відповідно до тих за вдань, реалізація яких ви ма гає більш
ви со ко го рівня кваліфікації.

Пра ви ла ко ду ван ня. Ко ду ван ня (тоб то вибір на леж но го коду про фесії)
може здійсню ва ти рес пон дент, інтер в’юєр чи ек сперт-ко ду валь ник. Якщо
кодує сам рес пон дент, йому над а ють набір зна чень (value-set) і про по ну ють
відзна чи ти те, що йому/їй найбільшою мірою підхо дить1. При цьо му рес -
пон ден тові по яс ню ють, на якій підставі йому слід об и ра ти одну із мож ли вих 
ка те горій. Якщо ко ду ван ня здійснює інтер в’юєр, тоді в пе ребігу інтер в’ю він
од но час но зби рає інфор мацію і виз на чає до реч ний код на основі от ри ма ної
від рес пон ден та інфор мації. Якщо кодує ек сперт-ко ду валь ник, тоді рес пон -
дент або інтер в’юєр під час інтер в’ю за пи сує інфор мацію, на основі якої
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1 Цей варіант за сто со ву ють, на прик лад, в ESS для от ри ман ня інфор мації про про -
фесію бать ка і ма тері рес пон ден та (див. опи ту валь ник ESS-2006).



ек сперт пізніше об и рає пев не зна чен ня1. При цьо му інтер в’юєри й ек спер ти,
які здійсню ють ко ду ван ня, ма ють зна ти ся на основ них при нци пах по бу до ви 
кла сифіка то ра й от ри ма ти док ладні й чіткі інструкції з при во ду того, які
еле мен ти відповідей за лу ча ти і як їх ви ко рис то ву ва ти.

Ко ду ван ня про фесій — склад ний про цес, що по тре бує часу й ува ги, адже
ко ду валь ник для при своєння коду кож но му рес пон ден тові має вра хо ву ва -
ти і зістав ля ти яко мо га більше інфор мації про особ ли вості його за й ня тості.
Крім відповідей на за пи тан ня про на зву по са ди рес пон ден та і про основ ні
ро бочі за вдан ня й об ов’яз ки, що є підґрун тям для виз на чен ня коду про фесії,
за лу чається та кож інфор мація про рівень його освіти, ста тус за й ня тості,
 галузь, на явність підлег лих тощо2. У цьо му про цесі ви ни кає чи ма ло спір -
них мо ментів, які мо жуть бути по в’я зані, на прик лад, із на явністю су переч -
нос тей між рівнем здо бу тої освіти і рівнем не обхідної для ви ко нан ня ро бо ти
підго тов ки або з бра ком інфор мації для упев не но го ко ду ван ня (в разі са мо -
за пов нен ня важ ко про кон тро лю ва ти по вно ту відповідей на від криті за пи -
тан ня).

Однією з умов якісно го ко ду ван ня є ство рен ня адек ват них за собів ко ду -
ван ня. Це по в’я за не з роз роб лен ням ко ду валь них індексів, пра вил і про це -
дур. За раз набули роз витку ком п’ю те ри зо вані про гра ми ко ду ван ня, які за -
без пе чу ють точ ну й ефек тив ну кла сифікацію про фесій рес пон дентів, опти -
мізу ю чи час і зу сил ля дослідників3.

Етап ко ду ван ня об ов’яз ко во має вклю ча ти про це ду ри кон тро лю якості.
Вони не обхідні для пе ревірки якості ре зуль татів ко ду ван ня і за без пе чен ня
зво рот но го зв’яз ку ко ду валь ників і відповідаль них за кла сифікацію і ко ду -
вальні за со би осіб. Ви ко рис то ву ють різні варіанти про це дур, що за без пе чу -
ють якість ко ду ван ня, на прик лад, два ко ду валь ни ки не за леж но один від од-
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1 Варіант ко ду ван ня про фесій підго тов ле ни ми ко ду валь ни ка ми сьо годні ви ко рис то -
ву ють на й частіше. Приміром, у німець ких колеґ [20] підго тов ка ко ду валь ни ка, здат но го
пра цю ва ти са мостійно, ста но вить мінімум 40 го дин тренінґу й півро ку досвіду. Для на -
вчан ня їх роз роб ле но спеціаль ну інструкцію.
2 Нап рик лад, про фесія “бух гал тер” з ура ху ван ням інших ха рак те рис тик за й ня тості й
освіти рес пон ден та може бути за ко до ва на чо тир ма ко да ми: 1231 — “керівни ки фіна нсо -
вих, бух гал те рських, еко номічних, юри дич них і адміністра тив них підрозділів (які ма ють 
по над 10 підлег лих)”, 2411 — “про фесіона ли у ца рині ау ди ту і бух гал те рсько го обліку” (з
по вною ви щою освітою), 3433 — “бух гал те ри і ка си ри-ек спер ти” (з дип ло мом мо лод шо -
го спеціаліста чи ба ка лав ра), 4121 — “реєстра то ри бух гал те рських да них” (по вна се ред ня 
освіта і про фесійна підго тов ка).
3 Ко ду ван ня за до по мо ги ком п’ю тер ної про гра ми пе ре дба чає, що під час інтер в’ю (те -
ле фон но го або “віч-на-віч”) інтер в’юєр озву чує рес пон ден тові низ ку за пи тань, які по -
слідов но висвічу ють ся на ек рані ком п’ю те ра. Якщо вже при відповіді на пер ше за пи тан -
ня (про на зву про фесії та основні ро бочі за вдан ня) зро зуміло, до якої ка те горії віднес ти
рес пон ден та, то про гра ма ав то ма тич но при пи сує йому код. Якщо інфор мації не дос тат -
ньо, тоді на ек рані висвічу ють ся уточ ню вальні за пи тан ня доти, доки зібра них да них не
буде до сить, щоб про гра ма при пи са ла рес пон ден тові той чи інший код (інфор мацію з цієї 
теми див.: [21]).



ного ко ду ють ма сив, а потім порівню ють свої дані, або пра вильність ко ду -
ван ня пе ревіряє осо ба, відповідаль на за ко ду ван ня1.

Підсум кові за ува жен ня. Ши ро ке за сто су ван ня кла сифіка то ра про фе -
сій ISCO у міжна род них соціаль них про ек тах дик тує не обхідність озна йом -
лен ня укр аїнських дослідників із його кон цеп ту аль ни ми за са да ми, опе ра -
ціональ ною мо дел лю, особ ли вос тя ми ко ду ван ня й ефек тив ни ми за со ба ми
ви ко рис тан ня цьо го ком плек сно го інстру мен ту в соціології. Ба га то функ -
ціональ не ви ко рис тан ня змінної про фесії в соціологічній прак тиці свідчить
на ко ристь не обхідності вклю чен ня її до всіх вітчиз ня них про ектів. При цьо -
му та кий склад ний інстру мент, як ISCO, має бути укр аїнськи ми дослідни -
ка ми доб ре опа но ва ний. Не обхідно бути впев не ни ми в тому, що про фесійні
ка те горії ко ду ють ся в укр аїнських ма си вах мак си маль но адек ват но, на -
скільки це дос туп но на підставі на яв ної інфор мації. З ме тою за без пе чен ня
якісної інфор мації про про фесію слід удос ко на лю ва ти наші знан ня й уміння 
у скла данні бло ку за пи тань, не обхідних для ко ду ван ня змінної про фесії; ак -
ту аль ним є роз роб лен ня інструкцій для ко ду ван ня про фесій у вітчиз ня них
соціологічних про ек тах, а та кож фор му ван ня гру пи ко ду валь ників та про -
фесійне на вчан ня їх. У соціологічних цен трах Украї ни важ ли во зби ра ти,
зор ганізо ву ва ти, аналізу ва ти й уза галь ню ва ти вітчиз ня ну інфор мацію сто -
сов но про фесії й за й ня тості, на ма га ю чись ро би ти її зістав ною з да ни ми
вітчиз ня ної ста тис ти ки і міжна род них про ектів. Із кон крет ним при кла дом
за сто су ван ня змінної про фесії в емпірич но му дослідженні мож на буде озна -
йо ми ти ся в на ступній статті ав то ра, при свя ченій аналізу даних про про -
фесійну структуру населення України та її динаміку впродовж остан ньо го
десятиліття, а також про ґендерний, віковий, поселенський і реґіональний
профілі професійного розподілу населення.

Лiте ра ту ра

1. Александрова Т.Л. Ме то до ло ги чес кие про бле мы со ци о ло гии про фес сий // Со ци о -
ло ги чес кие ис сле до ва ния. — 2000. — № 8. — С. 11–17; Про фес сия // Боль шой тол ко вый
 социологический сло варь (Collins). — М., 1999. — Т. 2. — С. 105.

2. Erikson R., Goldthorpe J. The constant Flux: A Study of Class Mobility in Industrial
Societies. — Oxford, 1993.

3. Со ро кин П.А. Че ло век. Ци ви ли за ция. Общес тво. — М.: По ли тиз дат, 1992. —
С. 373–424; Blau P.M., Duncan O.D. American occupational structure. — N.Y., 1967; Trei -
man D. Occupational Prestige in Comparative Perspective. — N.Y., 1977; Ме то до ло ги чес кие
про бле мы со ци о ло ги чес ко го ис сле до ва ния мо биль нос ти тру до вых ре сур сов. — Но во си -
бирск, 1974; Чер но во лен ко В.Ф., Оссов ский В.Л., Па ни от то В.И. Прес тиж про фес сий и
про бле мы со ци аль но-про фес си о наль ной ори ен та ции мо ло де жи. — К., 1979; Ма ке ев С.А.
Со ци аль ные пе ре ме ще ния в круп ном го ро де. — К., 1989 та ін.

4. Кла сифіка тор про фесій ДК 003 : 2005. — К., 2005 (по вний текст з усіма до дат ка ми
див.: http://www.ukrstat.gov.ua).

40 Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 2008, 3

Оле на Си мон чук

1 Нап рик лад, у дослідниць ко му центрі ZUMA — Zentrum fur Umfragen, Methoden und
Analysen (Ман гейм, Німеч чи на) 75% ан кет ко ду ють па ра лель но, а в разі якщо пра цює ко -
ду валь ник, який має не ве ли кий досвід, пе ревіря ють 100% ан кет.



5. Еко номічна ак тивність на се лен ня Украї ни 2006 : Ста тис тич ний збірник / Дер -
жав ний комітет ста тис ти ки Украї ни. — К., 2007.

6. Leiulfsrud H., Bison I., Jensberg H. Social Class in Europe // European Social Survey
2002/3. NTNU Samfunnsforskning / NTNU Social Research Ltd., 2005.

7. Ganzeboom H.B.G., Treiman D.J. Internationally Comparable Measures of Occupa -
tional Status for the 1988 International Standard Classification of Occupations // Social
Science Research. — 1996. — № 25. — P. 201–239.

8. Си мон чук Е. Клас со вые струк ту ры в срав ни тель ной пер спек ти ве // Укра ин ское
об щес тво в ев ро пей ском про стра нстве / Под ред. Е.Го ло ва хи, С.Ма ке е ва. — К., 2007. —
С. 33–104.

9. Hoffmann E. International Statistical Comparisons Occupational and Social Struc -
tures: Problems, Possibilities and the Role of ISCO-88. — ILO, 1999.

10. Elias P., Birch M. ISCO-88 (COM): A Guide for Users. Establishment of Commu -
nity-Wide Occupational Statistics. — University of Warwick, Institute for Employment
Research, 1994.

11. Обще со юз ный клас си фи ка тор про фес сий, дол жнос тей и та риф ных раз ря дов.
186016. — М., 1991; За галь но со юз ний кла сифіка тор про фесій, по сад та та риф них роз -
рядів. 186016. — М., 1991.

12. Пар фен це ва Н. Міжна родні ста тис тичні кла сифікації в Україні: впро вад жен ня й
ви ко рис тан ня : Нав чаль ний посібник. — К., 2000. 

13. Обще рос сий ский клас си фи ка тор за ня тий (ОКЗ). —
 http://doc.unicor.ru/classifiers OKZ.htm.

14. Обще рос сий ский клас си фи ка тор про фес сий ра бо чих, дол жнос тей слу жа щих и
та риф ных раз ря дов (ОКПДТР) —
 http://doc.unicor.ru/classifiers/classifers-OKPDTR_review.htm.

15. Все ук ра ин ская пе ре пись на се ле ния 2001 —
 http://www.ukrcensus.gov.ua/rus/results/social_ekonomic/

16. Labour statistics for a market economy: Challenges and Solutions in the Transition
Countries of Central and Eastern Europe and the Former Soviet Union / Ed. by I.Cherny shev. — 
Budapest, 1994; Hoffmann E. et al What kind of work do you do? Data collection and processing
strategies when measuring “occupation” for statistical surveys and administrative records.
STAT working paper 95/1. ILO. — Geneva, 1995; Embury B. et al. Constructing a map of the
world of work: How to develop the structure and contents of a national standard classification of
occupations. STAT working paper 95/2. ILO. — Geneva, 1997; Leeu wen M.H.D., Maas I. et al.
Historical standard coding of occupations: Final coding principles with examples from Norway
and Germany // HISMA Occasional Papers and Documents Series. — Berlin, 1999. — № 4;
Hussmanns R.F. Measurement of employment, unemployment and under employment — current
international standards and issues in the application // ILO Bulletin of Labour Statistics,
2007. — № 1. (www.ilo.org/public/english/burea/stst/papers/listart.htm)

17. International Standard Classification of Occupations (ISCO-88). International La -
bour Office, Geneva, 1990.

18. Ganzeboom H., Treiman D. ISCO-2008: Changes, Prospects and Applications. Paper
presented at Spring Meeting of the RC28 of the ISA “Social Stratification and In siders/Out -
siders: Cross-national Comparisons within and between Continents”. EUI/RSCAS, Florence,
15-17 May, 2008.

19. Erikson R., Jonsson J.O. How to Ascertain the Socio-structural Position of the In -
dividual in Society // http://naticent02.uuhost.uk.uu.net.

20. Gies A. Handbuch fur die Berufsvercodung. — Mannhaim: ZUMA, 2007.
21. Hoffmeyer-Zlotnik J.H.P., Hess D., Geis A.J. Computeruntzerstützte Vercodung der

International Standard Classification of Occupation (ISCO-88) // ZUMA-Nachrichten. —
2004. — 55, Jg. 28, November. — P. 29–52.

Соціологія: теорія, ме то ди, мар ке тинг, 2008, 3 41

Кла сифіка тор про фесій ISCO-88


