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ОЦІНКА ПОТЕНЦІАЛУ «ВЕЛИКИХ ДАНИХ» 
ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ

Кількість українців, які працюють за кордоном, зростає, а наявні статистичні, соціологічні та адміні-
стративні дані не можуть задовольнити потреби дослідників, експертів і фахівців органів державного 
управління у своєчасних та невикривлених даних. У результаті у публікаціях представлені суттєво 
відмінні оцінки масштабів і тенденцій міграційних процесів. У такій ситуації дослідники все частіше 
намагаються використати альтернативні джерела інформації, до яких належать «великі дані», які не 
тільки вирішують питання своєчасності отримання інформації, але і дають можливість отримати 
інформацію з питань, щодо яких раніше свідчення були «точковими» (наприклад, маршрути нелегальних 
мігрантів). Описані основні типи «великих даних», які можуть бути використані для вивчення міграції, 
їхня доступність для дослідника і основні недоліки. Для оцінки потенціалу використання «великих даних» 
виконано пілотне дослідження з використанням інформації з відкритих джерел, а саме Google Trends та 
Інтернет-сайтів для пошуку роботи. Показано, що дані Google Trends відображають зміну напрямів 
трудової міграції з Російської Федерації на користь Польщі після 2014 р. (коли відбулась окупація АР 
Крим і почався конфлікт на сході України). У той самий час, структура вакансій із Інтернет-сайтів 
для пошуку роботи не відповідає професіональній структурі трудових мігрантів з України. Зроблено 
висновок, що на даний момент в Україні «великі дані» відкритого доступу можуть допомогти лише 
поверхово охарактеризувати тенденції міграційних процесів, але не можуть показати чисельність 
трудових мігрантів, тобто можуть слугувати доповненням до традиційних статистичних даних. 
До основних бар’єрів для формування рішень на основі «великих даних» у вивченні соціальних процесів 
належать низький рівень використання Інтернету в Україні (у порівнянні з розвинутими країнами), 
відсутність законодавчого регулювання питання доступу дослідників до даних приватних компаній і 
брак спеціалістів необхідної кваліфікації.

Ключові слова: трудова міграція, джерела даних, «великі дані», Google Trends, Інтернет, джерело 
даних.
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ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛА «БОЛЬШИХ ДАННЫХ» ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ТРУДОВОЙ 

МИГРАЦИИ 

Количество украинцев, работающих за рубежом, растет, а имеющиеся статистические, социологи-
ческие и административные данные не могут удовлетворить потребности исследователей, экспертов 
и специалистов органов государственного управления в своевременных и неискаженных сведениях. В 
результате в публикациях представлены существенно различные оценки масштабов и тенденций ми-
грационных процессов. В такой ситуации исследователи все чаще совершают попытки использовать 
альтернативные источники информации, к которым относятся «большие данные», не только решающие 
вопрос о своевременности получения информации, но и дающие возможность получить информацию по 
сферам, в которых данные ранее были «точечными» (например, маршруты нелегальных мигрантов). 
Описаны основные типы «больших данных», которые могут быть использованы для изучения миграции, 
их доступность для исследователей и основные недостатки. Для оценки потенциала использования 
«больших данных» выполнено пилотное исследование c использованием информации из открытых ис-
точников, а именно Google Trends и Интернет-сайтов для поиска работы. Показано, что данные Google 
Trends отражают смену направлений трудовой миграции с Российской Федерации в пользу Польши 
после 2014 г. (когда произошла оккупация АР Крым и начался конфликт на востоке Украины). Однако 
структура вакансий на Интернет-сайтах для поиска работы не соответствует профессиональной 
структуре трудовых мигрантов из Украины. Сделан вывод, что на данный момент в Украине «большие 
данные» открытого доступа могут только поверхностно охарактеризовать тенденции миграционных 
процессов, но не могут указать численность трудовых мигрантов, они могут служить дополнением к 
традиционным статистическим данным. К основным барьерам для принятия решений на основании 
«больших данных» в изучении социальных процессов относятся низкий уровень использования Интер-
нета в Украине (по сравнению с развитыми странами), отсутствие законодательного регулирования 
вопроса доступа исследователей к данным частных компаний и нехватка специалистов необходимой 
квалификации.

Ключевые слова: трудовая миграция, источники данных, «большие данные», Google Trends, Интернет,  
источник данных.
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ESTIMATION OF BIG DATA POTENTIAL IN LABOUR MIGRATION RESEARCH

In recent years the number of Ukrainians working abroad has been constantly increasing making labour migra-
tion one of the topical issues. Notwithstanding, the available statistics on labour migrants derived from statistical, 
social and administrative data cannot satisfy the needs of researchers, experts and public officials in timely and 
unbiased data. As a result, various estimates of labour migration scales and future trends are presented in articles. 
In this situation researches try to use alternative information sources, including Big Data. Big Data does not only 
solve the problem of timeliness in receiving information, but also allows obtaining accurate data in areas where 
earlier evidences were partial (for example, routes of illegal migrants).  In the article the main types of “big data” 
which can be used for studying migration are described as well as their availability for researchers and main 
shortcomings. To estimate potential of “big data” usage, pilot research was conducted based on the information 
from open sources, namely Google Trends and job search websites. The results showed that data retrieved from 
Google Trends reflects the change of the labor migration directions from the Russian Federation to Poland after 
2014 (when annexation of Crimea took place and the armed conflict in Eastern Ukraine started). At the same 
time, the structure of vacancies (coded according to Ukrainian analogue of ISCO) from the job search websites 
does not correspond to professional structure of labor migrants from Ukraine. It was concluded, that “big data” 
(from open sources) can only be used for superficial description of trends in migration processes, but cannot help 
researches in identifying scales of migration. Thus, today in Ukraine “big data” cannot replace traditional statistics 
in migration research. The main barriers for implementation of “big data”-driven decisions are (1) low level of 
Internet usage in Ukraine (compared to developed countries); (2) absence of legislative regulation of researchers’ 
access to data retained by private companies and (3) shortage of specialists with necessary qualifications. 

Keywords: labor migration, data sources, Big Data, Google Trends, Internet, data source.

Постановка проблеми та актуальність. Складна економічна ситуація в Україні обу-

мовила нині значну актуальність питань трудової міграції. На даний момент точні 

дані про кількість українців, які працюють за кордоном, відсутні, Державна служба 

статистики України вказує 1,3 млн осіб (за обстеженням «Зовнішня трудова міграція 

населення України» 2015–2017 рр.), а за інформацією з інших джерел кількість може 

перевищувати 2 млн осіб [1].

Основна причина такої різниці в оцінках обумовлена відсутністю єдиної методи-

ки дослідження процесів трудової міграції в Україні. Джерелами даних про трудову 

міграцію у різних країнах слугують реєстри населення (адміністративні дані), дані 

про посвідки на проживання, перетин кордону та обстеження (опитування) 1 [1]. В 

Україні Держстат надає оцінки про кількість трудових мігрантів на основі обстеження 

«Зовнішня трудова міграція населення України», яке мало три раунди 2005–2008, 

2010–2012, 2015–2017 рр. Основними недоліками цього джерела даних є зростання 

кількості осіб, які відмовляються брати участь в обстеженні; надання респондентами 

некоректної інформації (особливо, якщо перебування за кордоном було нелегаль-

ним); зміщення оцінок через неохоплення осіб із доходом вище від середнього; 

несвоєчасність даних через значний часовий проміжок між збором інформації та 

оприлюдненням результатів дослідження. Крім цього, точність оцінок кількості тру-

дових мігрантів викликає сумніви через відсутність даних щодо чисельності всього 

населення – останній перепис відбувся в грудні 2001 року. У даному випадку проблема 

визначення точної кількості осіб, які працюють за кордоном, посилюється через 

неврегулювання питання щодо статусу осіб із подвійним громадянством. Законом 

України заборонено мати подвійне громадянство, однак частина населення, живучи 

більшість часу на території України і маючи паспорт громадянина України, отримує 

паспорти інших держав (наприклад, Російської Федерації, Угорщини, Болгарії) або 

має документи, які дозволяють працювати за кордоном протягом певного періоду 

1  Це традиційні джерела даних, які вже добре описані в літературі і не є предметом статті, тому детальна 

інформація про їхні переваги / недоліки відсутня у тексті.
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без додаткових дозволів / віз (наприклад, карта поляка або біометричний паспорт в 

Угорщині).

У результаті виникає необхідність залучення нових джерел інформації для здій-

снення оцінки трудової міграції. Таким джерелом можуть бути дані країн-реципієнтів 

трудових мігрантів. Наприклад, інформацію про видані дозволи на проживання за 

країною громадянства публікує Євростат. Істотним недоліком таких даних є те, що 

вони враховують тільки тих, хто легально перебуває в країні. Крім цього, в остан-

ній час здійснюються спроби адаптувати до потреб статистики інше альтернативне 

джерело – «великі дані» (Big Data). Оскільки «великі дані» – це масиви інформації, 

яка оновлюється в режимі реального часу, існує можливість оперативно здійснювати 

оцінку того чи іншого процесу та відповідно коригувати прогнози розвитку явища 

наукастингу (від англ. nowcasting) – прогнозування теперішнього та найближчого 

майбутнього [2].

Аналіз наявних досліджень. У західній літературі вже є розробки щодо викорис-

тання «великих даних» у дослідженні міграційних процесів 2. Мова йде, наприклад, 

про роботи Е. Загхені і ін. (E. Zagheni et al.) [3], Б. Стате та ін. (B. State et al.) [4], 

Дж.Е. Блуменстока (J.E. Blumenstock) [5], Я. Новака і ін. (J. Novak et al.) [6], 

Д.К. Владики (D.K. Wladyka) [7], М. Бохме (M. Böhme) [8]. Українські публікацій 

про використання «великих даних» у вивченні міграції під час аналізу літератури ми 

не знайшли. Однак у сфері соціальних наук опубліковано низку тематично розріз-

нених робіт, в яких охарактеризовано вплив «великих даних» або проілюстровано їх 

використання. Це статті О. Кислової (O. Kyslova) [9], В. Саріогло (V. Sarioglo) [10], 

O. Хмелевської (O. Khmelevska) [11], В. Кучерук та ін. (V. Kucheruk et al.) [12].

Варто зауважити, що основним недоліком широкого впровадження рішень на 

основі «великих даних» в Україні є, порівняно з іншими країнами, низький рівень 

пенетрації Інтернету. За даними Світового банку [13], в Україні у 2016 році відсоток 

користувачів Інтернету серед всього населення становив 53 %; для порівняння: у 

країнах Вишеградської групи найнижчий відсоток у Польщі – 73,3 %, серед держав 

Прибалтики – у Литві (74,4 %). Такий низький рівень проникнення Інтернету в 

Україні ставить під сумнів можливості використання «великих даних» для аналізу.

Метою статті є оцінка можливості використання «великих даних» окремо або 

разом із даними з традиційних джерел для оцінювання різних аспектів трудової мі-

грації в Україні.

Наукова новизна полягає у здійсненні пілотного дослідження з порівняння даних 

офіційної української статистики щодо трудової міграції з даними, отриманими з 

Інтернет-джерел («великі дані»).

Методи і матеріали. Інформаційною базою дослідження були дані з платформи 

Google Trends; дані про вакансії з Інтернет-сайтів пошуку роботи; результати дослі-

дження «Зовнішня трудова міграція населення України», виконаного Державною 

службою статистики України. Результати аналізу даних, отриманих з Інтернету, 

було зіставлено з результатами дослідження «Зовнішня трудова міграція населення 

України» (на рівні порівняння відсотків) для визначення доцільності використання 

даних з Інтернету для вивчення трудової міграції.

Виклад основного матеріалу. У цій статті використано визначення «великих 

даних», яке подає ООН [14, с. 13]: «великі дані» – це великий за обсягом масив 

структурованої та неструктурованої інформації, обробка якої вимагає використання 

2 Міграція інтерпретується у даних дослідження як просторова мобільність. Далі у статті проблему такого 

тлумачення розглянуто детальніше.
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новітніх технік. Виділяють [14, с. 13] три головні характеристики «великих даних»: 

1) великий обсяг (розмір бази даних); 2) високу різноманітність (обробляються дані 

різних джерел і різних типів); 3) високий рівень швидкості накопичення даних та 

їх первинної обробки. Ці три характеристики називають «три V» від англійських 

слів volume (обсяг), variety (різноманітність) та velocity (швидкість). Для вивчення 

міграційних процесів, у тому числі трудової міграції, використовують дані з різно-

манітних джерел (табл. 1 3). Основною перевагою використання «великих даних» є 

можливість отримати дані своєчасно (з мінімальним проміжком часу між збором 

даних та їх доступністю для обробки дослідником або у режимі реального часу), що 

полегшує прогнозування міграційних потоків, які раніше вважали «неочікуваними» 

(наприклад, у результаті війни / екологічної катастрофи і ін.); ці дані охоплюють знач-

ні за чисельністю групи людей; умови доступу до джерела даних, а саме відсутність 

фінансових витрат на їх збирання.

Основною проблемою у вивченні міграції на основі «великих даних» є вико-

ристання дослідниками геотегів (наприклад, із повідомлень у соціальних мережах 

або дані мобільних операторів). Таким чином відстежується виключно просторове 

переміщення, а інформація щодо мети переміщення (туризм, навчання, робота тощо) 

залишається поза полем зору дослідників [16, с. 51–52]. У разі вимірювання мобіль-

ності робота – дім можна на основі часових меж (день, ніч, час доби) встановити 

місцезнаходження дому і місця роботи [6]. У випадку вивчення міжнародної міграції 

ситуація ускладнюється неможливістю відділити туристів від трудових мігрантів і 

мігрантів, які переїжджають назавжди; встановити громадянство особи.

Іншим джерелом, яке може спричинити зсув (некоректність) оцінок на основі 

«великих даних», є відсутність достовірної інформації про користувачів (абонентів). 

Так, користувачі соціальних мереж можуть подавати про себе викривлену інформацію, 

а дослідники не мають змогу її перевірити. У випадку даних мобільних операторів, 

навіть якщо придбання номеру здійснюється за паспортом, особа, яка купила номер, 

може передати номер у користування іншій особі. Хоча навряд чи таке викривлення 

інформації значуще, передачу номерів практикує не значна кількість людей, але це 

підкреслює проблему репрезентативності у подібних дослідженнях. Через відсутність 

точних даних про соціально-демографічні характеристики сукупності, від якої була 

отримана інформація, дослідники нічого не можуть сказати щодо того, чи отримані 

дані є репрезентативними стосовно всього населення чи певних груп.

Для нашого подальшого дослідження було використано дані Google Trends [17] 

щодо запитів, які стосуються роботи за кордоном. Щоб визначити, чи можуть дані з 

цього джерела бути використані для визначення основних тенденцій у трудовій мігра-

ції в Україні, їх було зіставлено з даними результатів дослідження «Зовнішня трудова 

міграція населення України». Дане обстеження здійснює Державна служба статистики 

України, охоплюючи осіб віком від 15 до 70 років, які працювали за кордоном упро-

довж відповідного періоду: для 2010–2012 рр. – з 1 січня 2010 р. до 17 червня 2012 р. 

(включає АР Крим), для 2015–2018 рр. – з 1 січня 2015 р. до 18 червня 2017 р. (не 

включає АР Крим). Методологія обстеження передбачає, що опитати можуть: осіб, які 

працювали за кордоном у визначений період і повернулися в Україну на момент про-

ведення опитування; для осіб, які на момент опитування все ще працювали за кордо-

ном – можна було опитати членів їх домогосподарств. Дані Google Trends (включають   

3  У табл. 1 представлені основні джерела, які можуть бути застосовані для вивчення міграції. Цей перелік не 

є вичерпним і постійно доповнюється. Наприклад, є спроби використання даних супутникових знімків для 

вивчення міграції, що дає можливість відстежити шляхи біженців / мігрантів [15].
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Таблиця 1. Основні переваги і недоліки використанні основних джерел «великих даних» 
для вивчення трудової міграції

Джерело Потенціал викорис-
тання  у дослідженні 

міграції

Складнощі, які виникають  
у роботі з даними

Доступність  
для дослідника

Соціальні 

мережі

Відстеження основних 

трендів у переміщен-

нях на основі геотегів 

за певні часові інтер-

вали

Відсутність достовірних 

даних про користувачів

Недоступні / 

доступні за запитом 

(доступна інфор-

мація з відкритих 

профілів)

Мобільні 

оператори 

Відстеження пере-

міщення на основі 

місцезнаходження 

абонента (абонент 

не може викривити 

дані, як у випадку 

соціальних мереж)

Необхідність використання 

даних декількох операторів, 

якщо ринок 

не монополізований; 

проблема репрезентативнос-

ті за низького рівня користу-

вання мобільним зв’язком; 

відсутність достовірних 

даних про користувачів; 

геолокація фіксується тільки 

коли мобільний телефон 

ввімкнений

Недоступні /

 доступні за запитом

Сайти, на 

яких розміщу-

ються об’яви 

про вакансії 

за кордоном

Оцінка переліку, струк-

тури та динаміки зміни 

професій, попит на які 

потенційно може бути 

задоволений у країні-

реципієнті за рахунок 

мігрантів

Кодування професій 

за класифікатором професій; 

відсутність даних про закрит-

тя вакансій, розміщених на 

сайті; можливість дублюван-

ня вакансій 

на різних сайтах

Доступні для до-

слідника 

Google Trends 

дані (індекс)4  

Запити користувачів 

Інтернету можуть бути 

використані для від-

слідковування тенден-

цій у міграції (напри-

клад, зміна напрямів 

міграції) та у прогнозу-

ванні міграції

Індекс може варіюватися че-

рез удосконалення технології 

його розрахунку; відсутність 

достовірних даних про ко-

ристувачів; 

запити можуть бути зумовле-

ні цікавістю до теми, 

а не міграційними настроями

Доступні для до-

слідника 

Джерело: створено авторами на основі [3–8, 16].

АР Крим як територію України) розглянуто за період 01.01.2013–31.12.2018. Дані до 

2013 р. не розглянуті через низький рівень користування Інтернетом у цей період в 

Україні (у 2013 р. – 40,9 % населення, у 2012 р. – 35,2 % [13]). Безумовно 40,9 % не є 

достатньою часткою для визначення тенденцій на рівні України, але включення даних 

від 2013 р. дасть змогу відстежити зміну напрямів міграції після початку конфлікту 

на сході України та окупації Криму.

4  Google trends – платформа, на якій користувач отримує доступ до даних щодо відносної частоти пошуку (індекс) 

будь-яких термінів (пошукових запитів) [17]. Користувач сам уводить термін, визначає регіон (наприклад, 

Україна або Київська область) та період часу і отримує дані щодо популярності терміну у вказаному регіоні 

за вказаний період часу. Індекс розраховується як відношення обсягу цих запитів до всіх запитів у Google. 

Отримане число нормується на шкалі від 0 до 100, відповідно 100 показує, коли саме пошуковий запит був 

«найбільш популярним».
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Рис. 1. Динаміка пошукових запитів щодо роботи за межами України, період 01.01.2013–31.12.2018

Джерело: побудовано авторами на основі даних Google Trends [17].

 

Рис. 2. Порівняння часток трудових мігрантів за країнами, в яких вони працювали, %

Джерело: для 2010–2012 рр. дані були взяті з [18], для 2015–2017 рр. – розрахунки авторів на основі масиву 

даних дослідження «Зовнішня трудова міграція населення України» за 2015–2017 рр. 

На основі дослідження «Зовнішня трудова міграція населення України» були 

виділені країни, куди прямує найбільше трудових мігрантів: Італія, Польща, Росій-

ська Федерація та Чехія. Далі для кожної країни був створений перелік пошукових 

запитів, які містили слово робота чи вакансія (наприклад, «робота в Італії», «робота 

Італія», «робота Рим» і ін.). У пошукових запитах використано також назви країни 

або столиці. Щодо Російської Федерації у запитах враховано і місто Санкт-Петербург, 

Італії – Мілан. На етапі відбору пошукового запиту використано запити українською, 

російською, англійською мовою та національною мовою країни (наприклад, для 

Італії – італійською). Далі зі всього переліку запитів для одної країни відбирали один 

запит, який мав найвищу середню частоту за досліджуваний період. Для пошуку робо-

ти в Італії таким запитом був «робота в Італії», для Польщі – «робота в Польщі», для 

Росії – «робота в Москві», в Чехії – «робота в Чехії» (усі запити російською мовою). 

Результати зіставлення запитів ілюструє рис. 1.
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За даними Google Trends (рис. 1) простежується зміна основних напрямів пошуку 

роботи за кордоном: якщо до 2014 р. (коли почався збройний конфлікт і відбулась 

окупація АР Крим) роботу в основному шукали у Російській Федерації, то після 

2014 р. відбулося зниження кількості пошукових запитів щодо роботи у РФ та значне 

збільшення кількості запитів щодо роботи у Польщі. Це знаходить відображення і у 

даних обстеження «Зовнішня трудова міграція населення України» (рис. 2), які по-

казують переорієнтацію напрямів трудової міграції з Росії на Польщу. Крім цього, за 

даними Google Trends можна побачити, що «пікова» популярність роботи у Польщі 

припадає на лютий 2015 року, що можна зіставити з подіями на сході країни (у січні 

2015 р. активізувались бої за Донецький аеропорт) і з девальвацією національної 

валюти 5, що значно могло вплинути на міграційні настрої населення в Україні через 

доларизацію економіки. Зростання індексу Google Trends щодо запитів про роботу у 

Польщі відбувається в основному у січні – березні кожного року. Найбільш імовірно, 

в дані періоди користувачі Інтернету шукають інформацію щодо необхідних доку-

ментів для виїзду на сезонні роботи. За даними Євростату, у Польщі у 2017 році було 

видано близько 545 тис. дозволів на проживання громадянам України (у зв’язку з 

працевлаштуванням, уперше видані дозволи [19]), з них – 91 % на сезонні роботи.

Результати опитування домогосподарств показують, що частки осіб, які мали 

роботу в Італії та Чехії, доволі близькі та значних змін до / після 2014 р. не спосте-

рігаємо. Це в принципі підтверджується на даних Google Trends, але крива запитів 

щодо роботи у Чехії з другої половини 2016 р. поступово зростає. Однак, чи відбу-

лась зміна напрямів міграції (з Італії на Чехію), можна буде визначити тільки після 

отримання нових даних обстеження.

Ще одним джерелом даних щодо роботи за межами України можуть бути сайти, 

на яких розміщуються об’яви про наявні вакансії за кордоном. Наприклад, нижче 

наведено результати, отримані на основі аналізу об’яв про вакансії з двох сайтів – 

hh.ua та flagma.pl. Сайт hh.ua входить у п’ятірку сайтів для пошуку роботи в Україні 

(вересень 2018 р., за даними Factum Group [20], – за рівнем охоплення аудиторії 1+). 

На цьому сайті розміщено оголошення про вакансії в Україні та за її межами. З цього 

сайту були відібрані лише пропозиції у РФ. Сайт flagma.pl має найбільший трафік із 

України (станом на 11.2018 – 30,5 % [21]) серед польських сайтів для пошуку роботи 

(проаналізовано трафік за даними сайтів praca.pl, pl.jooble.org, infopraca.pl, pracuj.pl), 

оскільки оголошення на сайті представлені в основному російською та українською 

мовами. З цього сайту було відібрано вакансії у Польщі.

Вивантаження оголошень із сайту виконано за допомогою програми з платформи 

dexi.io [22]. Однією з переваг цієї платформи є те, що в ній є візуальний редактор веб-

механізмів, що дає змогу працювати з програмою людям, не знайомим із кодуван-

ням. Ще одна перевага полягає в тому, що всі створені та використані користувачем 

«інструменти» (алгоритми програми) контролюються самою платформою, тому не 

потрібно налаштовувати сервер та внутрішні бази даних. Завдяки широкому спектру 

функцій у наборі інструментів було створено інструмент, який сканував веб-сторінки 

сайтів для пошуку роботи, «витягував» та трансформував веб-дані у таблиці (рис. 3). 

Швидкість сканування становить близько 30 вакансій за хвилину (враховуючи, що 

середня кількість вакансій на сторінці – 20), з цього випливає, що за повний день 

роботи створюється база вакансій із понад 40 000 позицій, які можуть бути структу-

ровані по містах, професіях тощо.

 

5  У 2014 р. 100 доларів США коштували 1188 грн 67 коп. (середнє за період), у січні 2015 р. – 1581 грн 27 коп., у 

лютому 2015 р. – 2447 грн 99 коп.; 100 євро у 2014 році відповідали 1571 грн 59 коп. (середнє за період), у січні 

2015 р. – 1853 грн 45 коп., у лютому 2015 р. – 2779 грн 68 коп. 
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Рис. 3. Алгоритм дій робота для сканування сайту

Джерело: розроблено авторами на основі інформації з сайту [22].

За назвою роботи в оголошенні усі вакансії були закодовані за Класифікатором 

професій (версія від 2010 р.; на рівні коду з першого знаку; на основі порівняння назви 

роботи у вакансії та назви професії). Істотним недоліком такого кодування є те, що, 

наприклад, всі вакансії менеджерів були віднесені до категорії «Законодавці, вищі 

державні службовці, керівники, менеджери». На наступному етапі ми вирішили пере-

вірити, чи відповідає структура вакансій із сайтів пошуку роботи структурі професій 

трудових мігрантів з України у Польщі та РФ. Дані у табл. 2 свідчать, що структура 

вакансій із сайтів не відповідає структурі професій трудових мігрантів, за винятком 

групи «найпростіші професії» у Польщі. Також за вакансіями з сайтів видно зсув 

вакансій у Польщі у бік найпростіших професій, а у РФ – у бік професій з кодами 

1–4 (за результатами дослідження цей зсув не настільки значний: за професіями з 

кодами 1–4 у РФ працювало 13,3 % мігрантів, а у Польщі – 2,4 %). Цей зсув може 

бути зумовлений різним типом сайтів: на flagma.pl роботодавці можуть розмістити 

об’яви безкоштовно, а на hh.ua за розміщення оголошення необхідно сплатити, що 

відразу «відфільтровує» значну частину роботодавців, які шукають працівників для 

роботи на заводах або у сільському господарстві.

Відмінність між даними з сайту пошуку роботи та даними статистичного об-

стеження може бути результатом того, що не були розглянуті всі сайти для пошуку 

роботи: наприклад, як зазначено вище, на сайті flagma.pl оголошення в основному 

представлені російською і українською мовами. Відповідно, професії, які вимагають 

знання мови (коди 1–5) будуть розміщенні роботодавцем на інших сайтах. Також 

є обмеженням, що дані з сайту для пошуку роботи було взято станом на одну дату. 

Вірогідно, що за умови відстеження довших часових проміжків, результати були б 

точнішими. 
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Таблиця 2. Структура вакансій із сайтів пошуку роботи і структура професій за дослідженням 
«Зовнішня трудова міграція населення України», %

Назва професійної групи 
(за Класифікатором професій 2010)

За даними з Інтернет-
сайтів  пошуку роботи

За даними досліджен-
ня «Зовнішня трудова 

міграція»

flagma.pl 
(Польща)

hh.ua 
(РФ)

Польща РФ

1. Законодавці, вищі державні службовці, 

керівники, менеджери

0,4 27,8 0,0 1,3

2. Професіонали 0,4 15,6 0,0 0,5

3. Фахівці 1,4 9,6 2,4 11,4

4. Технічні службовці 0,9 3,4 0,0 0,0

5. Працівники сфери торгівлі та послуг 4,4 32,1 17,0 7,6

6. Кваліфіковані робітники сільського 

та лісового господарств, риборозведення 

та рибальства

1,7 0,0 0,7 4,5

7. Кваліфіковані робітники з інструментом 26,2 2,3 23,7 37,0

8. Робітники з обслуговування, експлуатації 

та контролювання за роботою технологіч-

ного устаткування, складання устаткування 

та машин

12,4 6,5 4,4 10,5

9. Найпростіші професії 52,2 2,7 51,7 27,0

Всього (у тис.; вакансій / осіб) 20,0 1,0 493,5 341,0

Джерело: розраховано авторами на основі даних hh.ua, flagma.pl та масиву «Зовнішня трудова міграція населення 

України» 2015–2017 рр.

Потенційно дані з сайтів пошуку роботи мають вказувати на основні тенденції 

щодо того, попит на яких працівників задовольняється за рахунок робочої сили з 

України. З української сторони єдиним джерелом даних щодо мігрантів є обстеження 

«Зовнішня трудова міграція населення України», але воно не враховує громадян, які 

виїхали родинами. Це ускладнює зіставлення даних сайтів і обстеження, враховую-

чи, що політика, наприклад, РФ, заохочує переселення на територію країни саме 

цілих родин, у тому числі через програми, які надають фінансову допомогу кожному 

члену родини [23]. Таким чином, попит на представників певних професій задо-

вольняється у країні-реципієнті, що не знаходить відображення у даних української 

статистики.

Висновки. Здійснено спробу визначити потенціал використання «великих даних» 

для оцінки певних аспектів трудової міграції в Україні. Отримані результати свідчать, 

що динаміка пошукових запитів (на прикладі Google Trends) відображає основну пере-

орієнтацію з роботи у Росії на роботу у Польщі, що мала місце після 2014 р. Водночас, 

можливість зіставлення структури вакансій із сайтів пошуку роботи і структури про-

фесій трудових мігрантів, оцінених за результатами дослідження «Зовнішня трудова 

міграція населення України», є проблематичною і потребує подальших досліджень. 

В цілому, дані, отримані з Google Trends, можуть бути використані для наближеної, 

якісної характеристики процесів, тоді як проблема масштабів трудової міграції за-

лишається невирішеною. З урахуванням низького рівня користування Інтернетом в 
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Україні видається, що, принаймні у найближчі роки, дослідники мають поєднувати 

використання даних Інтернет із даними з традиційних джерел.

Серйозними бар’єрами для використання «великих даних» є: 1) відсутність за-

конодавчого регулювання, яке б забезпечувало фахівцям органів державної влади, 

експертам та дослідникам доступ до неперсоніфікованих даних приватних компаній; 

2) брак фахівців з аналізу «великих даних»; 3) брак доступного методичного та про-

грамного забезпечення для роботи з «великими даними».

За результатами виконаного дослідження можна дійти висновку, що традиційні 

методи дослідження процесів трудової міграції на основі статистичних та адміністра-

тивних даних як основи для обґрунтованих управлінських рішень в Україні навряд 

чи поступляться «великим даним» у найближчій часовій перспективі.
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