Професія

Кваліфікація та її зміст

Код ISCO-08

Менеджер по роботі з клієнтами в ІКТ
(ICT account manager)
Менеджери з розвитку бізнесу в галузі ІКТ
(ICT business development manager)

забезпечення комунікації з клієнтами, супровід та підтримка
клієнтів
збільшення бізнес-можливостей для організації та розробка
стратегій, які сприятимуть безперебійному функціонуванню
організації, розвитку продукту та розповсюдженню продукції

2434.1

Спеціаліст з компютерних досліджень
(Сomputer scientist)

проведення досліджень у сфері інформатики та компютерної
науки, спрямованих на пізнання та розуміння основних аспектів
явищ ІКТ, розробка нових підходів до обчислювальної техніки та
пошук інноваційнного використання існуючих технологій та
досліджень для вирішення проблем в обчислювальній техніці

2511.1

Аналітик даних
(Data analyst)

імпортування, перевірка, очищення, трансформування,
затвердження, моделювання або інтерпретування даних з
урахуванням бізнес-цілей компанії, забезпечення послідовності
та достовірності даних, підготовка звітів

2511.2

Спеціаліст аналізу даних
(Data scientist)

пошук та інтерпретування джерел даних, керування даними,
об'єднання джерел даних, забезпечення узгодженості наборів
даних та створення візуалізації, щоб допомогти зрозуміти дані,
побудова математичних моделей, використовуючи дані,
представлення оглядів та результатів спеціалістам та вченим

2511.3

Дизайнер вбудованих систем
(Embedded system designer)
Бізнес архітектор
(Enterprise architect)

перекладання та розроблення вимог та плану високого рівня або
архітектури вбудованої системи управління
співставлення технологічних можливостей з потребами бізнесу,
підтримка цілісного уявлення про стратегію, процеси,
інформацію та засоби ІКТ організації та пов'язання бізнес-місії,
стратегії та процесів зі стратегією ІКТ

2511.4

Консультант із "зелених" інформаційних та консультування організації щодо зеленої ІКТ-стратегії та її
комунікаційних технологій
впровадження найбільш ефективно та доцільно, щоб організація
(Green ICT consultant)
змогла досягти своїх цілей в галузі ІКТ

2511.6

2434.2

2511.5

Менеджер з аналізу ІКТ бізнесу
(ICT business analysis manager)

визначення сфери, де необхідні зміни в інформаційній системі
для підтримки бізнес-планів та моніторинг впливу з точки зору
управління змінами, аналізування потреб бізнесу та переведення
їх у ІКТ-рішення

2511.7

Бізнес-аналітик ІКТ
(ICT business analyst)
Консультант з ІКТ
(ICT research consultant)

аналізування та проектування процесів та систем організації,
оцінювання бізнес-моделі та її інтеграції з технологіями
надання порад щодо оптимізації використання існуючих
інструментів та систем, рекомендацій щодо розробки та
впровадження бізнес-проекту чи технологічного рішення, участь
в оцінці та виборі ІКТ-рішень

2511.8

Дизайнер інтелектуальних систем ІКТ
(ICT intelligent systems designer)

застосування методів штучного інтелекту в техніці, робототехніці
та інформатиці для розробки програм, що імітують інтелект,
вирішення проблем та прийняття рішень, інтегрування
структурованих знань в комп'ютерні системи для вирішення
складних проблем

2511.10

Консультант з питань ІКТ досліджень
(ICT research consultant)
Аналітик систем ІКТ
(ICT system analyst)

проведення ІКТ досліджень та надання рекомендацій щодо
використання ІКТ інсрументів
аналіз системних функції для визначення їх цілей та
призначення, розроблення нових ІТ-рішення для підвищення
ефективності та продуктивності бізнесу, розроблення контурних
проектів та оцінка витрат на нові системи, презентування
дизайну користувачам

2511.11

Архітектор систем ІКТ
(ICT system architect)

проектування архітектури, компонентів, модулів, інтерфейсів та
даних для багатокомпонентної системи для задоволення
визначених вимог

2511.13

Розробник систем ІКТ
(ICT system developer)

підтримання та вдосконалення системи організаційної
підтримки, перевірка апаратних та програмних компонентів
системи, діагностування та усування несправнострей

2511.14

Консультант із інтеграції систем ІКТ
(ICT system integration consultant)

консультування щодо об'єднання різних систем для кращої
взаємодії в організації

2511.15

2511.9

2511.12

Інженер з інтеграції
(Integration engineer)

розроблення та впроваджеггя рішення, що координують
програми на підприємстві або в його підрозділах та відділах,
оцінювання існуючих компонентів або системи для визначення
вимог інтеграції, усунення несправностей із інтеграцією системи
ІКТ

2511.16

ІТ-аудитор
(IT auditor)

виконання аудиту інформаційних систем, платформ та
операційних процедур відповідно до встановлених
корпоративних стандартів щодо ефективності, точності та
безпеки, оцінювання інфраструктури ІКТ з точки зору ризику для
організації та встановлення контролю для зменшення збитків

2511.17

Анатілик клієнтського досвіду
(User experience analyst)

оцінка взаємодії та досвіду клієнтів, аналізування поведінки,
ставлення та емоцій користувачів щодо використання певного
продукту, вносення пропозицій щодо покращення інтерфейсу та
зручності

2511.18

Аналітик програмного забезпечення

визначення пріоритних вимог користувачів, вироблення та
документування специфікації програмного забезпечення,
перевірка їх застосування

2512.1

Архітектор програмного забезпечення
(Software architect)

створення технічних конструкцій та функціональних моделей
програмної системи на основі функціональних специфікацій,
розробка архітектури системи або різних модулів та компонентів,
пов'язаних із потребами бізнесу чи замовника, технічною
платформою, мовою комп'ютера чи середовищем розробки

2512.2

Розробник програмного забезпечення
(Software developer)

імплементування або програмування всіх видів програмних
систем на основі специфікацій та розробок за допомогою мов
програмування, інструментів та платформ

2512.3

Розробник інтерфейсу користувача
(User interface developer)

імплементування, кодування, документування та підтримання
інтерфейсу програмної системи з використанням передових
технологій розробки

2512.4

Розробник цифрових ігор
(Digital games developer)

програмування, впровадження та документування цифрових
ігор, впровадження технічних стандартів в геймплеї, графіці,
звуці та функціональності

2513.1

Менеджер з оптимізації пошукових систем Планування і впровадження зовнішньої і внутрішньої пошукової
(Search engine optimisation experts/ SEO
оптимізації для сайту. Оптимізація контенту під пошукові
Manager)
запити. Розробка стратегії (контент, посилання, оптимізація та
інше)

2513.2

Дизайнер інтерфейсу користувача
(User interface designer)

розроблення інтерфейсів для додатків та систем, виконання
проектування, графіки та діалогів, а також адаптації

2513.3

Менеджер веб-контенту
(Web content manager)

курування або створення контенту для веб-платформи, контроль
відповідності стандартам, законодавчим та приватним нормам
та забезпечення оптимізації веб-сторінок, інтегрування роботи
письменників та дизайнерів

2513.4

Веб-розробник
(Web developer)

розроблення, впровадження та документування веб-доступного
програмного забезпечення на основі наданих конструкцій,
вирішення проблем програмного забезпечення та пошук шляхів
вдосконалення програми

2513.5

Фахівець конфігурації програм ІКТ
(ICT application configurator)

ідентифікаціяя та підтримка конфігурацій додатків на основі
вимог користувачів та бізнес-правил, налаштовування загальних
програмних систем для того, щоб створити конкретну версію,
застосовану до контексту організації, документування
конфігурацій, виконання оновлень конфігурацій та забезпечення
правильності реалізації конфігурацій у програмі

2514.1

Розробник програм ІКТ
(ICT application developer)

впровадження додатків ІКТ (програмного забезпечення) на
основі розробки, що надається з використанням мов,
інструментів, платформ та досвіду, визначених для домену

2514.2

Розробник програмного забезпечення для розроблення та імплементування програмного забезпечення для
мобільних пристроїв
мобільних (кишенькових) пристроїв
(Industrial mobile devices software developer)

2514.3

Програміст з чисельних інструментів та
управління процесами
(Numerical tool and process control
programmer)

розроблення комп'ютерних програм для управління
автоматичними машинами та обладнанням, що беруть участь у
виробничих процесах, аналі креслення, проводення
комп’ютерного моделювання та пробних запусків

2514.4

Фахівець з питань якості даних
(Data quality specialist)

перевірка даних організації на точність, рекомендації щодо
вдосконалення системи запису та процесу збору даних та оцінка
референтної та історичної цілісність даних, розробка документів
та нагляд за політикою конфіденційності даних організації та
контроль відповідності потоків даних зі стандартами якості
даних

2519.1

Менеджер ІКТ аудиторів (ICT auditor
manager)

забезпечення діяльності ІКТ аудиторів, встановлення контролю
для зменшення збитків, визначення та рекомендації
удосконалення в поточному контролі управління ризиками та
впровадженні системних змін або оновлень

2519.2

Антикризовий аналітик
(ICT disaster recovery analyst)

розроблення, підтримка та впровадження стратегій та рішення
щодо безперервності функціонування бізнесу та відновлення,
оцінювання ризиків, розроблення процедур, документації та
стратегії відновлення, координування тестів та перевірок
резервного копіювання системи

2519.3

Менеджер із забезпечення якості ІКТ
(ICT quality assurance manager)

встановлення та застосовуння підходу до якості ІКТ за
допомогою систем управління якістю відповідно до внутрішніх та
зовнішніх стандартів та культури організації

2519.4

Дизайнер-тестувальник
(ICT test analyst)
Тестувальник програмного забезпечення
(Software testers)

оцінювання продуктів, перевірка їх якості та точності,створення
сценаріїв тестів
тестування програмного забезпечення, їх планування та
проектування, налагодження та ремонт програмного
забезпечення

2519.5

Адміністратор бази даних
(database administrator)

тестування, впровадження та адміністрування комп'ютерних баз
даних, управління базами даних для планування, координації та
реалізації заходів безпеки для захисту комп'ютерних баз даних

2521.1

2519.6

Дизайнер бази даних
(database designer)

налаштування структури бази даних, процесів та обімну
інформації, проектування моделі даних та бази даних для
обслуговування збору даних

2521.2

Розробник бази даниз
(database developer)
Інтегратор бази даних
(database integrator)
Дизайнер сховищ даних
(data warehouse designer)
Системний адміністратор
(ICT system administrator)

програмування, впровадження та координація змін в
комп'ютерних базах даних
здійснення інтеграції між різними базами даних, підтримка
інтеграції та забезпечення взаємодії
планування, підключення, проектування та розгортання систем
зберігання даних
обслуговування, конфігурація та забезпечення роботи
комп'ютерних та мережевих систем, серверів, робочих станцій та
периферійних пристроїв

2521.3

Адміністратор мережі ІКТ
(ICT network administrator)

підтримання роботи надійної, безпечної та ефективної мережі
передачі даних, включаючи локальну мережу, WAN, інтранет та
Інтернет, призначення мережевих адрес, управління та
реалізація протоколів маршрутизації, таких як ISIS, OSPF, BGP,
конфігурації таблиці маршрутизації та певні реалізації
аутентифікації

2522.1.1

Системний конфігуратор
(system configurator)
Менеджер ефективності ІКТ
(ICT capacity planner)
Архітектор ІКТ мереж
(ICT network architect)

забезпечення пристосування комп'ютернлї системи до потреб
організації та користувачів.
планування необхідної ІКТ інфраструктури та ІКТ сервісів

2522.1.2

розроблення топології та зв’язків ІКТ мережі, апаратного
забезпечення, інфраструктури, комунікацій та апаратних
компонентів

2523.2

Інженер ІКТ мереж
(ICT network engineer)
Директор з ІКТ безпеки
(chief ІСТ security officer)

впровадження, утримання та підтримка комп'ютерних мереж,
розроблення заходів безпеки мереж та комп'ютерної безпеки
визначення політики безпеки інформаційної системи,
забезпечення захисту інформації компанії та працівників від
несанкціонованого доступу та схоронності інших даних

2523.3

2521.4
2521.5
2522.1

2523.1

2529.1

Експерт з кібернетики
(digital forensics expert)

забезпечення моніторингу інформації з комп'ютерів та інших
типів пристроїв зберігання даних з метою виявлення,
збереження, відновлення, аналізу цифрової інформації

2529.2

Тестувальник систем безпеки
(system security tester)

оцінювання вразливості безпеки та тестування системи на
предмет можливих уразливих ситуацій, які можуть бути
наслідком неправильної конфігурації системи, недоліків
апаратних чи програмних засобів або операційних недоліків

2529.3

Ризик - менеджер
(manager for vulnerability)

дослідження, планування та розробка моделей, політик, методів,
прийомів та інструментів, що сприяють підвищенню
кібербезпеки організації, стійкості та ліквідації наслідків
катастроф

2529.4

Адміністратор безпеки ІКТ
(ICT security administrator)

планування та проводення заходів безпеки для захисту
інформації та даних від несанкціонованого доступу, навмисних
атак, крадіжок та корупції

2529.5

Консультант з питань ІКТ безпеки
(ICT security consultant)
Менеджер з ІКТ безпеки
(ICT security manager)
Архітектор систем знань
(knowledge engineer)

консультування та впровадження рішень щодо безпечного обміну
інформацією
забезпечення кібербезпеки IT-інфраструктури компанії,
моніторинг та вивчення тенденцій кібербезпеки
інтеграція структурованих знань в комп’ютерні системи,
проектування та побудова експертних систем або системи
штучного інтелекту, які використовують ці знання

2529.6

Оператор комп'ютерного проектування
(computer-aided design operator)

Спеціаліст, що використовує компютерне апаратне та програмне
забезпечення для проектування

3118.3.5

Оператор центру обробки даних
(data centre operator)

підтримка комп'ютерних операцій в центрі обробки даних,
вирішення проблем, підтримки доступності системи та оцінки
ефективності системи

3511.1

Фахівець з питань технічної підтрики
(ICT help desk agent)
Менеджер з питань технічної підтримки
(ICT help desk manager)

надання технічної допомоги користувачам щодо використання
пристроїв та програмного забезпечення
планування,забезпечення та організація надання технічної
допомоги користувачам

3512.1

2529.7
2529.8

3512.2

Фахівець ІКТ безпеки
(ICT security technician)
ІКТ інженер
(ICT engineer)

впровадження та реалізація інструментів і заходів з ІКТ безпеки

3512.3

встановлення, підтримка, ремонт та керування інформаційними
системами, будь-яким обладнанням, пов’язаним із ІКТ
(ноутбуки, настільні ПК, сервери, планшети, смартфони,
комунікаційне обладнання, принтери та техніка периферійний
мереж) та програмним забезпеченням (драйвери операційні
системи, програми)

3512.4

Фахівець з питань обслуговування мережі
(ICT network technician)

встановлення, обслуговування та усунення несправностей мереж,
обладнання для передачі даних та мережевих пристроїв,

3513.2

Адміністратор веб-сайту
(website administrator)
Веб-аналітик
(Web-analyst)

забезпечення функціонування сервера (серверного устаткування
й програм), на якому перебуває веб-сайт
збір і аналіз даних отриманих з онлайн ресурсів, їх оптимізація
під цілі компанії, дослідження ринку, аналіз результатів
рекламних кампаній

3514.1

Технічний інженер з питань
телекомунікацій
(Telecommunications engineering technician)

розгортання, підтримка та контроль телекомунікаційної системи,
проектування, виробництво, будівництво, технічне
обслуговування та ремонт телекомунікаційних систем, надання
технічної допомоги в дослідженні та розробці
телекомунікаційного обладнання

3522.1

Копірайтер
(Copywriter)
Менеджер із закупівлі онлайн реклами
(Media Buyer, Affiliate Manager, PPC,
Referral marketing manager)

створення текстового контенту

2431.1

пошук нових джерел онлайн аудиторії, щоденний аналіз
ефективності маркетингових кампаній, допомога компаніямпартнерам в роботі з партнерською програмою, генеруванні
звітів

2431.2

Менеджер по налаштуванню рекламних
мереж
(Ad Operations Manager (AdOps)

налаштування, оптимізація і звітність по рекламі на онлайн
ресурсах і мобільних додатках. Визначення можливостей для
збільшення прибутку ресурсу за рахунок онлайн реклами на базі
доступних даних про аудиторію.

2431.10.1

Менеджер з розвитку веб-бізнесу
(Web business development manager)
Проект-менеджер маркетингових кампаній
(Performance Marketing Manager)

розробка та реалізація стратегії розвитку компанії та продажів
продуктів та послуг онлайн
ведення повного циклу проекту: від планування рекламних
компаній, розробки дизайну до запуску реклами. Розробка і
реалізація стратегії закупівлі трафіку, оптимізація і
масштабування рекламних кампаній

2431.10.2

Менеджер з інтернет-маркетингу
(Digital Marketing Manager)

участь в розробці онлайн маркетингової стратегії, залучення
потенційних клієнтів за допомогою веб-інструментів, розробка і
запуск рекламних кампаній в інтернеті, моніторинг конкурентів,
аналіз і підготовка звітів про ефективність проведених
маркетингових кампаній

2431.10.4

Менеджер з соціальних мереж
(Social Media Manager (SMM)

розробка стратегії по роботі із соціальними мережами для
підвищення впізнаваємості бренду і збільшення продажів послуг
компанії, налаштування таргетированної реклами в
соц.мережах, складання стратегії просування, збільшення
конверсійних рекламних кампаній, оптимізація рекламних
кампаній, створення і реалізація контент-плану

2432.5

Менеджер з імейл розсилок
(Email Marketing Manager)

підбір відповідного програмного забезпечення для розсилки,
формування шаблонів інтернет-листів, формування сегментів
аудиторії для розсилки, аналіз аудиторії на основі відправлених
листів, перевірка на заспамленність поштових листів і серверів

2431.10.3

