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1. Основні пункти 
• 	Дані,	зібрані	з	17	жовтня	по	7	листопада	2022	року,	демонструють,	що	93%	

громадян	України,	які	прибули	до	Великобританії	та	приймали	участь	у	
червневому	опитуванні,	залишились	у	країні. 

• 	Майже	половина	(45%)	респондентів	стикнулася	з	перешкодами,	
намагаючись	орендувати	приватне	житло.	Найпоширенішою	перешкодою	
була	відсутність	поручителя	або	рекомендацій	(59%). 

• 	Сукупна	частка	респондентів,	які	самостійно	сплачують	за	своє	житло,	зросла	
з	6%	(у	червні	2022	р.)	до	19%. 

• 	У	порівнянні	з	червнем	2022	р.,	значно	більша	частка	респондентів	змогла	
вільно	або	досить	добре	розмовляти	англійською	(з	44%	до	57%),	читати	
більшу	або	достатню	частину	інформації	англійською	(з	48%	до	61%)	чи	
писати	більшу	або	достатню	частину	інформації	англійською	(з	36%	до	47%). 

• 	Більшість	дорослих	(56%)	повідомили,	що	працюють	у	Великобританії.	Цей	
показник	значно	підвищився	у	порівнянні	з	19%	в	червні	2022	р. 

• 	Більшість	працюючих	респондентів	(65%)	не	працювали	в	тому	ж	секторі,	
що	й	в	Україні.	Значно	менша	частка	власників	візи	наразі	працює	у	секторі	
фінансових	послуг,	а	також	у	секторі	викладання	та	освіти	у	Великобританії. 

• 	Половина	респондентів	(50%)	стикнулася	зі	складнощами	під	час	
працевлаштування	у	Великобританії.	Основні	складнощі	були	пов’язані	з	
тим,	що	володіння	англійською	мовою	не	відповідало	вимогам	посади	(56%),	
і	освіта	не	була	визнана	або	дійсна	у	Великобританії	(33%). 

• 	Майже	третина	(32%)	власників	віз,	які	мають	дітей	дошкільного	віку,	
повідомили	про	те,	що	їхні	діти	потребують	підтримки	у	вивченні	англійської	
мови,	але	вона	не	доступна.	У	тих,	хто	має	дітей	шкільного	віку,	цей	показник	
склав	21%. 

• 	Близько	60%	власників	віз	повідомили,	що	мають	достатньо	грошей,	щоб	
утримувати	себе	та	своїх	утриманців	протягом	наступних	трьох	місяців,	що	є	
значним	підвищенням	порівняно	з	37%	у	червні	2022	року. 

Статистичні дані, представлені в цьому бюлетені, мають 
експериментальний характер, тому інтерпретувати їх слід з 
обережністю. Це повторне опитування призначене для осіб, які 
відповіли на Аналітичне опитування про гуманітарну допомогу 
в червні 2022 р. Опитування було представлене українською та 
англійською мовами та проводилося онлайн, що могло стати 
перешкодою для участі. Однак респондентам було надано можливість 
взяти участь по телефону.

https://www.ons.gov.uk/methodology/methodologytopicsandstatisticalconcepts/guidetoexperimentalstatistics
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/populationandmigration/internationalmigration/bulletins/visaholdersenteringtheukundertheukrainehumanitarianschemes/16to24june2022
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2. Огляд
У	березні	2022	року	уряд	Великобританії	запустив	дві	візові	програми	для	
підтримки	осіб,	які	були	переміщені	внаслідок	російського	вторгнення	в	
Україну.	Ці	нові	програми	дозволяють	громадянам	України	та	членам	їх	сімей	
подавати	заявку	на	перебування	у	Великобританії	терміном	до	трьох	років.	
Сімейна	програма	для	України	дозволяє	громадянам	України	та	членам	їх	сімей	
возз’єднатися	з	родичами,	які	вже	проживають	у	Великобританії.	Спонсорська	
програма	для	України	(«Житло	для	України»)	дозволяє	громадянам	України	та	
членам	їх	сімей	приїхати	до	Великобританії,	якщо	вони	мають	призначеного	
спонсора,	який	може	надати	їм	житло.

Метою	цього	опитування	є	отримання	інформації	про	відгуки	та	досвід	осіб,	
які	в’їжджають	в	країну	за	обома	програмами,	а	також	про	зміни	в	них	з	часу	
проходження	першого	Аналітичного	опитування	про	гуманітарну	допомогу	у	
Великобританії	(UKHRIS)	у	червні	2022 р.

Детальна	інформація	про	типи	візових	програм	та	збір	даних	представлена	в	
розділах Глосарій та Оцінка	даних.

В	червні	2022 р.	UKHRIS	зібрало	дані	9601	респондентів,	більшість	з	яких	
прибули	до	Великобританії	по	Спонсорській	програмі	для	України.	Більшість	
респондентів	прибули	більше	ніж	за	чотири	тижні	до	проведення	опитування.

Опитування	відстежує	3148	осіб,	які	взяли	участь	у	другій	хвилі	UKHRIS	(в	червні	
2022 р.).	Вони	погодилися	на	те,	щоб	до	них	звернулися	знов,	та	дали	відповіді	
на	це	Повторне	опитування	(проводилось	з	17	жовтня	по	7 листопада	2022 р.).	
Незважаючи	на	перезважування,	яке	було	застосовано	для	співвідношення	
двох	опитувань,	треба	з	обережністю	порівнювати	отримані	значення.	Більше	
інформації	можна	знайти	в	розділі	Сильні	сторони	та	недоліки.

https://www.gov.uk/guidance/apply-for-a-ukraine-family-scheme-visa
https://www.gov.uk/guidance/apply-for-a-visa-under-the-ukraine-sponsorship-scheme
https://www.gov.uk/guidance/apply-for-a-visa-under-the-ukraine-sponsorship-scheme
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/populationandmigration/internationalmigration/bulletins/visaholdersenteringtheukundertheukrainehumanitarianschemes/16to24june2022
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/populationandmigration/internationalmigration/bulletins/visaholdersenteringtheukundertheukrainehumanitarianschemes/16to24june2022
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/populationandmigration/internationalmigration/bulletins/visaholdersenteringtheukundertheukrainehumanitarianschemes/17octoberto7november2022#glossary
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/populationandmigration/internationalmigration/bulletins/visaholdersenteringtheukundertheukrainehumanitarianschemes/17octoberto7november2022#measuring-the-data
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/populationandmigration/internationalmigration/bulletins/visaholdersenteringtheukundertheukrainehumanitarianschemes/17octoberto7november2022#strengths-and-limitations
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3. Результати повторного 
опитування респондентів, які 
прибувають за гуманітарними 
програмами для України
Дані,	зібрані	з	17	жовтня	по	7	листопада	2022	року,	показують,	що	93%	
респондентів	все	ще	перебували	у	Великобританії,	і	лише	7%	виїхали	з	країни.

З	тих,	хто	залишив	Великобританію,	37%	повідомили,	що	постійно	проживають	
за	межами	країни,	і	63%	повідомили,	що	перебувають	поза	межами	
Великобританії	тимчасово.	Найпоширенішою	причиною	тимчасового	
перебування	поза	межами	Великобританії	було	повернення	до	України	(77%).	
Близько	39%	з	тих,	хто	наразі	мешкає	поза	межами	Великобританії,	сказали,	що	
мають	намір	повернутися	в	країну,	щоб	жити	там.

Статистичні	дані	в	решті	цього	бюлетеня	отримані	на	основі	відповідей	
респондентів,	які	все	ще	перебували	у	Великобританії	на	момент	опитування	
або	які	повідомили,	що	тимчасово	залишили	країну.

Поточні житлові умови та наміри залишитися у 
Великобританії в майбутньому
Незважаючи	на	те,	що	близько	чверті	респондентів	(24%)	змінили	адресу	
з	червня	2022 р.,	більшість	з	них	досі	проживає	в	Англії	(82%),	13%	мешкає	
у	Шотландії,	а	5%	в	Уельсі.	Всі	ці	показники	порівняні	з	червнем	2022 р.	В	
Англії	більшість	власників	віз	проживає	у	Лондоні	(23%).	Цей	показник	значно	
підвищився	с	червня	2022 р.	(20%).	Регіонами,	де	частина	власників	віз	суттєво	
зменшилася	з	червня	2022 р.,	стали	Південно-східна	(з	19%	до	14%)	та	Східна	
Англія	(з	10%	до	6%).
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Діаграма	1:	Більше	респондентів	наразі	живе	в	Лондоні	у	порівнянні	
з	червнем	2022 р.
Відсоток респондентів по регіонах, де вони наразі проживають, порівняно з 
червнем 2022 р. (Великобританія, 17 жовтня – 7 листопада 2022 р.)
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Джерело: Національне статистичне управління – Повторне аналітичне 
опитування про гуманітарну допомогу у Великобританії, 17 жовтня – 
7 листопада 2022 р.

Примітки:
1.	Частина	респондентів,	які	зараз	проживають	у	Північній	Ірландії	становить	

менше	1%.	Відповідно,	Північна	Ірландія	не	врахована	в	графіку.

У	відповідь	на	питання,	чому	вони	змінили	адресу,	респонденти	найчастіше	
казали,	що	відтепер	можуть	дозволити	собі	жити	самостійно	(34%).	Водночас	
кожний	шостий	(16%)	повідомив,	що	стикнувся	зі	складнощами	у	відносинах	зі	
своїм	спонсором.	Чверть	(25%)	розповіли,	що	змінили	адресу	з	іншої	причини,	
яку	не	було	включено	в	опитування.



 | 5

Діаграма	2:	Спроможність	дозволити	собі	жити	окремо	була	
найпоширенішою	причиною	зміни	адреси
Відсоток респондентів за причинами зміни адреси (Великобританія, 17 
жовтня – 7 листопада 2022 р.)
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Джерело: Національне статистичне управління – Повторне аналітичне 
опитування про гуманітарну допомогу у Великобританії, 17 жовтня – 
7 листопада 2022 р.

Примітки:
1.		Респонденти	змогли	вибрати	декілька	варіантів	відповіді	на	одне	питання.

Половина	респондентів	(50%)	розказали,	що	вони	думали	над	тим,	щоб	
залишитися	у	Великобританії	ще	на	три	роки	або	довше.	В	червні	2022 р.	про	
це	повідомили	38%	респондентів.
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Діаграма	3:	Половина	дорослих	людей	(50%)	думають	залишитись	у	
Великобританії	щонайменше	ще	на	три	роки.
Відсоток респондентів за терміном, протягом якого вони думають 
залишатися жити у Великобританії (Великобританія, 17 жовтня – 7 
листопада 2022 р.)
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Джерело: Національне статистичне управління – Повторне аналітичне 
опитування про гуманітарну допомогу у Великобританії, 17 жовтня – 
7 листопада 2022 р.

Примітки:
1.		Формулювання	цього	питання	змінилося	у	порівнянні	з	Аналітичним	

опитуванням	про	гуманітарну	допомогу	(UKHRIS)	у	червні	2022 р.	і	тепер	
містить	«від	сьогодні»,	тому	співвідношення	даних	може	бути	неможливим.

Більшість	респондентів	повідомили,	що	проживають	зі	спонсором	(59%),	
порівняно	з	17%,	які	орендують	житло	у	приватному	секторі.	У	відповідь	
на	питання,	чи	стикнулися	вони	з	перешкодами,	намагаючись	орендувати	
приватне	житло,	близько	45%	респондентів	сказали,	що	так.	Найпоширенішою	
перешкодою	була	відсутність	поручителя	або	рекомендацій,	про	що	
повідомили	59%.
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Діаграма	4:	Відсутність	поручителя	або	рекомендацій	була	
основною	перешкодою	для	оренди	житла	у	приватному	секторі
Відсоток респондентів за перешкодами для оренди житла у приватному 
секторі (Великобританія, 17 жовтня – 7 листопада 2022 р.)
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Джерело: Національне статистичне управління – Повторне аналітичне 
опитування про гуманітарну допомогу у Великобританії, 17 жовтня – 
7 листопада 2022 р.

Примітки:
1.		Респонденти	змогли	вибрати	декілька	варіантів	відповіді	на	одне	питання.

Трохи	більше	половини	респондентів	(55%)	повідомили,	що	їхнє	проживання	
наразі	оплачує	спонсор	або	благодійна	організація,	що	співвідноситься	з	
даними	червня	2022 р.	Однак	частка	тих,	хто	самостійно	сплачує	за	своє	житло,	
суттєво	зросла	з	6%	(у	червні	2022 р.)	до	19%.
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Діаграма	5:	Значно	більше	людей	оплачують	своє	проживання	
самостійно	у	порівнянні	з	червнем	2022 р.
Відсоток респондентів, які оплачують своє проживання самостійно 
(Великобританія, 17 жовтня – 7 листопада 2022 р.)
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Джерело: Національне статистичне управління – Повторне аналітичне 
опитування про гуманітарну допомогу у Великобританії, 17 жовтня – 
7 листопада 2022 р.

Примітки:
1.		Респонденти	змогли	вибрати	декілька	варіантів	відповіді	на	одне	питання.

В	межах	опитування	респондентів	також	питали,	чи	компенсують	вони	
(частково	або	повністю)	витрати	на	ведення	домогосподарства	незалежно	
від	поточних	умов	проживання.	Більшість	(80%)	повідомили,	що	частково	або	
повністю	платять	за	їжу	та	інші	продовольчі	товари,	а	третина	(28%)	сказали,	
що	частково	або	повністю	сплачують	комунальні	рахунки.
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Таблиця	1:	Більшість	(80%)	власників	віз	сплачують	(частково	або	
повністю)	витрати	на	їжу	та	інші	продовольчі	товари
Відсоток респондентів по витратам на домогосподарство, які вони 
сплачують повністю або частково (Великобританія, 17 жовтня – 7 листопада 
2022 р.)

Відсоток

Їжа та інші продовольчі товари	 	 	 	 80

Комунальні послуги (наприклад, газ, електрика, вода)	 	 	 	 	 28

Орендна плата	 17

Інше 16

Регулярна фіксована сума всіх витрат	 	 	 	 9

Джерело: Національне статистичне управління – Повторне аналітичне 
опитування про гуманітарну допомогу у Великобританії, 17 жовтня – 
7 листопада 2022 р.

Примітки:
1.		Респонденти	змогли	вибрати	декілька	варіантів	відповіді	на	одне	питання.

Володіння англійською мовою
В	цілому,	рівень	володіння	англійською	мовою	серед	респондентів	суттєво	
підвищився	по	всім	трьом	критеріям.	Значно	більша	частка	респондентів	
змогла	вільно	або	досить	добре	розмовляти	англійською	(57%	у	порівнянні	
з	44%	в	червні	2022 р.),	читати	більшу	або	достатню	частину	інформації	
англійською	(61%	у	порівнянні	з	48%)	чи	писати	більшу	або	достатню	частину	
інформації	англійською	(47%	у	порівнянні	з	36%).	Результати	опитування	також	
показали,	що	від	червня	2022 р.	більша	частка	респондентів	скористалася	
курсами	вивчення	англійської	мови,	серед	яких	62%	повідомили,	що	пройшли	
щонайменше	один	курс,	у	порівнянні	з	39%	в	червні.	Більшість	(94%)	
скористалися	курсами	безкоштовно.
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Таблиця	2:	Рівень	володіння	англійською	мовою	(говоріння,	
читання	та	письмо)	серед	власників	віз	значно	зріс	з	червня	2022 р.
Відсоток респондентів за рівнем володіння англійською мовою 
(Великобританія, 17 жовтня – 7 листопада 2022 р.)

Значне чи 
переважне знання

Прості речення чи 
незначне знання

Лише кілька слів 
або нічого

Червень Жовтень/
листопад

Червень Жовтень/
листопад

Червень Жовтень/
листопад

Здатність	
розмовляти	
англійською

44 57 35 34 21 9

Здатність	
читати	
англійською

48 61 26 26 26 14

Здатність	
писати	
англійською

36 47 30 33 34 21

Джерело: Національне статистичне управління – Повторне аналітичне 
опитування про гуманітарну допомогу у Великобританії, 17 жовтня – 
7 листопада 2022 р.

Ринок праці
Більше	половини	респондентів	(56%)	повідомили,	що	наразі	працюють	у	
Великобританії.	Цей	показник	значно	підвищився	у	порівнянні	з	19%	в	червні	
2022 р.	Однак	більшість	(65%)	працюючих	вказали,	що	не	працюють	у	тому	ж	
секторі,	в	якому	вони	працювали	в	Україні.	Найпоширенішими	причинами	цього	
були	наступні:
• рівень	володіння	англійською	мовою	не	відповідав	вимогам	посади	(50%);
• респонденти	погоджувались	на	будь-яку	доступну	роботу	(43%);
• професійна	кваліфікація	респондентів	була	невизнана	або	недійсна	у	

Великобританії	(23%).

Значно	більше	власників	віз	наразі	працюють	у	секторі	гостинності	(4%	в	
Україні	у	порівнянні	з	25%	у	Великобританії),	а	також	у	виробництві	харчових	
продуктів,	сільському	та	фермерському	господарстві	(3%	в	Україні	у	порівнянні	
з	9%	у	Великобританії).	Водночас,	спостерігалось	суттєве	зменшення	частки	
людей,	працюючих	у	секторі	фінансових	послуг	11%	в	Україні	у	порівнянні	з	4%	у	
Великобританії),	а	також	у	ґалузі	викладання	та	освіті	(13%	в	Україні	у	порівнянні	
з	7%	у	Великобританії)	та	охороні	здоров’я	(8%	в	Україні	у	порівнянні	з	4%	у	
Великобританії).
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Діаграма	6:	Значно	більше	власників	віз	працюють	у	секторі	гостинності	
у	Великобританії	у	порівнянні	з	тим,	коли	вони	жили	в	Україні
Відсоток респондентів по секторах, в яких вони працювали в Україні і наразі 
працюють у Великобританії (Великобританія, 17 жовтня – 7 листопада 2022 р.)

Гостинність

Інше

Інформаційні технології 
та комунікації

Харчове виробництво, сільське 
господарство, фермерство

Громадянські послуги або органи 
місцевого самоврядування

Роздрібна торгівля

Виробництво або будівництво

Викладання та освіта

Охорона здоров’я

Фінансові послуги

Транспорт

Соціальний захист

Благодійність або 
волонтерька робота

Мистецтво, розваги або 
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%
Україна (до прибуття 
у Великобританію)

Великобританію 
(жовтень/листопад 2022)
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Джерело: Національне статистичне управління – Повторне аналітичне опитування 
про гуманітарну допомогу у Великобританії, 17 жовтня – 7 листопада 2022 р.

Серед	респондентів,	які	наразі	не	працюють	і	шукають	роботу	(23%),	дві	третини	
(66%)	повідомили,	що	дуже	ймовірно	або	ймовірно	шукатимуть	роботу	протягом	
наступних	30	днів.

У	відповідь	на	питання,	чи	стикнулися	вони	з	будь-якими	труднощами,	які	заважали	
їм	приступити	до	роботи	у	Великобританії,	половина	респондентів	(50%)	сказала,	
що	так.	Серед	основних	труднощів	вони	відмітили	те,	що	їхній	рівень	володіння	
англійською	мовою	не	відповідав	вимогам	посади	(56%),	і	освіта	не	була	визнана	або	
дійсна	у	Великобританії	(33%).
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Діаграма	7:	Найпоширенішою	перешкодою	для	працевлаштування	
у	Великобританії	була	невідповідність	їхнього	рівня	володіння	
англійською	мовою	рівню,	необхідному	для	роботи
Відсоток респондентів за труднощами, з якими вони стикнулися під час 
працевлаштування у Великобританії (Великобританія, 17 жовтня – 7 
листопада 2022 р.)

Рівень володіння англійською мовою 
не відповідає вимогам посади

Професійна кваліфікація н визнана 
або не дійсна у Великобританії

Не знайшов(-ла) роботу, яка 
відповідає моїм навичкам

Маю обмежений доступ до 
необхідного транспорту
Не знайшов(-ла) роботу 

з підхожим графіком

Інше

Не зміг (змогла) знайти, 
з ким залишити дитину
Не знайшов(-ла) роботу 

з достатньою оплатою
Фізичне або психічне здоров’я обмежує 

можливості працевлаштування
Не маю необхідних 
документів або візи
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Джерело: Національне статистичне управління – Повторне аналітичне 
опитування про гуманітарну допомогу у Великобританії, 17 жовтня – 
7 листопада 2022 р.

Примітки:
1.		Респонденти	змогли	вибрати	декілька	варіантів	відповіді	на	одне	питання.

Серед	тих	респондентів,	які	подавали	заявки	на	вакансії	в	Великобританії	
(71%),	більше	половини	(58%)	виявили,	що	британські	роботодавці	в	цілому	не	
визнають	дипломи	інших	країн.

Діти на утриманні
Близько	45%	дорослих	проживають	принаймні	з	однією	дитиною	на	утриманні,	
яка	прибула	з	ними	з	України.	З	них	більшість	(54%)	сказали,	що	їхні	діти	
відвідують	початкову	школу;	далі	йде	середня	школа	(39%);	додаткова	освіта	
(14%),	дитсадки,	дошкільні	заклади	або	няні	(6%).	Респонденти	могли	вибрати	
кілька	варіантів	відповідей	на	це	питання.
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Серед	респондентів,	що	проживають	з	дітьми,	які	відвідують	школу,	60%	
повідомили,	що	їхні	діти	отримують	допомогу	у	вивченні	англійської	мови	в	
школі	у	порівнянні	з	21%,	діти	яких	потребують	допомоги,	але	не	можуть	нею	
скористатися.	З	іншого	боку,	42%	респондентів,	що	проживають	з	дітьми,	які	
відвідують	дитячий	садочок,	дошкільний	заклад	або	няню,	повідомили,	що	
їхні	діти	отримують	допомогу.	Водночас,	32%	сказали,	що	їхнім	дітям	потрібна	
допомога,	але	вони	не	мають	до	неї	доступу.

Опитування	також	показало,	що	двоє	з	п’яти	(20%)	респондентів,	які	мають	
дітей	на	утриманні,	стикнулися	зі	складнощами,	пов’язаними	з	реєстрацією	
дітей	у	школі.	Серед	найпоширеніших	складнощів	було	те,	що	діти	прибули	до	
країни	посеред	навчального	року	(32%),	і	те,	що	вони	не	знали,	чи	дозволено	
їхнім	дітям	відвідувати	школу	(22%).

Діаграма	8:	Більше	одної	п’ятої	(22%)	власників	візи	з	дітьми	не	
знали,	чи	дозволено	їхнім	дітям	відвідувати	школу	у	Великобританії.
Відсоток респондентів за труднощами, з якими вони стикнулися під час 
реєстрації своїх дітей у школі у Великобританії (Великобританія, 17 жовтня – 
7 листопада 2022 р.)
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моїй дитині відвідувати школу

Інше

Я не знав(-ла), як записати 
дитину до школи

У моїй дитини труднощі 
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Джерело: Національне статистичне управління – Повторне аналітичне 
опитування про гуманітарну допомогу у Великобританії, 17 жовтня – 
7 листопада 2022 р.

Примітки:
1.		Респонденти	змогли	вибрати	декілька	варіантів	відповіді	на	одне	питання.
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Знання своїх прав у Великобританії
Респондентів	запитували	про	їхню	обізнаність	та	розуміння	своїх	прав	у	
Великобританії.	Більшість	(87%)	сказали,	що	вони	дуже	або	досить	добре	
розуміють,	як	довго	їм	дозволено	залишатися	у	Великобританії,	правила	
щодо	годин,	які	їм	дозволено	працювати	(70%),	правила	щодо	того,	на	кого	
їм	дозволено	працювати	(62%),	і	на	яку	грошову	допомогу	від	держави	вони	
мають	право	(55%).	Більшість	дорослих	повідомили,	що	вони	погано	розуміють	
або	зовсім	не	знають,	як	подати	заявку	на	продовження	терміну	або	зміну	типу	
візи	(68%).

Діаграма	9:	Близько	3	з	10	(32%)	респондентів	розуміли,	як	подати	
заяву	на	продовження	або	зміну	візи
Відсоток респондентів за ступенем їх розуміння наступних прав 
(Великобританія, 17 жовтня – 7 листопада 2022 р.)
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Скільки часу дозволено 
залишатися у Великобританії
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Джерело: Національне статистичне управління – Повторне аналітичне 
опитування про гуманітарну допомогу у Великобританії, 17 жовтня – 
7 листопада 2022 р.
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Фінанси
Понад	9	з	10	(97%)	дорослих	зазначили,	що	вони	мають	рахунок	у	банку	
або	поштовому	відділенні	Великобританії,	що	значно	більше	показника	
опитування	у	червні	2022	року,	де	рахунок	мали	82%	опитаних.

Частка	дорослих,	які	повідомили,	що	мають	достатньо	грошей,	щоб	утримувати	
себе	та	своїх	утриманців,	становила	60%,	що	є	значним	підвищенням	
порівняно	з	37%	у	червні	2022	року.

На	запитання,	наскільки	вони	задоволені	своїм	поточним	фінансовим	
становищем,	57%	повідомили,	що	вони	досить	або	дуже	задоволені,	тоді	як	
43%	були	досить	або	дуже	незадоволені.

Майже	6	з	10	(58%)	респондентів	наразі	отримують	державну	грошову	
допомогу,	найпоширенішим	видом	якої	є	єдина	соціальна	виплата	(90%).

Діаграма	10:	Більше	дорослих	мали	достатньо	грошей,	щоб	
утримувати	себе	протягом	наступних	трьох	місяців,	порівняно	з	
червнем	2022	року
Відсоток дорослих, які заявили, що мають достатньо грошей, щоб 
утримувати себе та своїх утриманців протягом наступних трьох місяців 
(Великобританія, 17 жовтня – 7 листопада 2022 р.)

Так

Ні

%0 10 20 30 40 50 60

Червень 2022 Жовтень/листопад 2022

Джерело: Національне статистичне управління – Повторне аналітичне 
опитування про гуманітарну допомогу у Великобританії, 17 жовтня – 
7 листопада 2022 р.
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Здоров’я та благополуччя
У	відповідь	на	питання	про	загальний	стан	здоров’я	більшість	респондентів	
повідомили,	що	в	цілому	вони	мають	дуже	хороше	або	хороше	фізичне	(72%)	і	
психічне	(72%)	здоров’я.	Частка	тих,	хто	має	хороше	або	дуже	хороше	психічне	
здоров’я,	суттєво	не	змінилася	(70%),	водночас	показник	фізичного	здоров’я	суттєво	
зменшився	у	порівнянні	з	78%	у	червні	2022 р.

За	два	тижні	до	участі	у	цьому	опитуванні	близько	чверті	(26%)	респондентів	
зазначили,	що	відчувають	нервозність,	тривогу	або	хвилювання	більше	
половини	днів	або	майже	щодня,	а	13%	повідомили,	що	не	можуть	стримати	або	
контролювати	хвилювання	більше	половини	днів	або	майже	кожного	дня.

Приблизно	19%	респондентів	повідомили,	що	відчувають	пригніченість,	депресію	
або	відчай	більше	половини	днів	або	майже	кожного	дня.	Подібним	чином	
19%	респондентів	не	відчувають	інтересу	чи	задоволення	від	того,	чим	вони	
займаються, більше	половини	днів або	майже	щодня.

Серед	всіх	респондентів,	9	з	10	(93%)	повідомили,	що	ніколи	не	зверталися	до	служб	
охорони	психічного	здоров’я,	більшістю	через	те,	що	їм	це	не	було	потрібно	(70%).

Діаграма	11:	Приблизно	чверть	(26%)	дорослих	з	України	повідомили,	
що	відчувають	тривогу,	нервозність	або	хвилювання,	а	приблизно	
19%	відчувають	пригніченість,	депресію	або	відчай
Відсоток дорослих, які вказали, що їх турбували проблеми, пов’язані з 
тривогою або депресією, за два тижні до участі в опитуванні (Великобританія, 
17 жовтня – 7 листопада 2022 р.)
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Джерело: Національне статистичне управління – Повторне аналітичне 
опитування про гуманітарну допомогу у Великобританії, 17 жовтня – 
7 листопада 2022 р.
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4. Дані про власників візи, що 
в’їжджають до Великобританії за 
гуманітарними програмами для 
України
Власники	візи,	що	в’їжджають	до	Великобританії	за	гуманітарними	програмами	
для	України —	Повторне	опитування

Пакет	даних	|	Опубліковано	22 листопада	2022 р.

Досвід	власників	візи,	що	в’їжджають	до	Великобританії	по	гуманітарним	
програмам	для	України,	за	результатами	Повторного	аналітичного	опитування	
про	гуманітарну	допомогу	у	Великобританії.	Експериментальна	статистика.

5. Глосарій
Спонсорська програма для України
Спонсорська	програма	для	України («Житло	для	України») дозволяє	
громадянам	України	та	членам	їх	сімей	приїхати	до	Великобританії,	якщо	у	них	
є	призначений	спонсор	(в	Уельсі	та	Шотландії	це	також	стосується	тих,	кого	
безпосередньо	спонсорують	уряди	Уельсу	та	Шотландії). 

Сімейна програма для України
Сімейна	програма	для	України дозволяє	заявникам	возз’єднатися	із	членами	
сім’ї	або	продовжити	термін	свого	перебування	у	Великобританії.

6. Оцінка даних
Попередні результати опитування
Дані	було	зібрано	в	період	з	17	жовтня	по	7	листопада	2022 року.	До	участі	в	
цьому	опитуванні	були	запрошені	усі	дорослі	(віком	від	18 років),	які	отримали	
візу	в	рамках	Сімейної	програми	для	України	або	Спонсорської	програми	
для	України	(«Житло	для	України»),	прибули	до	Великобританії	до	15	червня	
2022 року,	брали	участь	в	Аналітичному	опитуванні	про	гуманітарну	допомогу	
(UKHRIS)	в	червні	2022 р.	та	дали	згоду	на	отримання	запрошення	до	участі	в	
повторному	опитуванні.

https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/populationandmigration/internationalmigration/datasets/visaholdersenteringtheukundertheukrainehumanitarianschemesfollowupsurvey
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/populationandmigration/internationalmigration/datasets/visaholdersenteringtheukundertheukrainehumanitarianschemesfollowupsurvey
https://www.gov.uk/guidance/apply-for-a-visa-under-the-ukraine-sponsorship-scheme
https://www.gov.uk/guidance/apply-for-a-ukraine-family-scheme-visa
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/populationandmigration/internationalmigration/bulletins/visaholdersenteringtheukundertheukrainehumanitarianschemes/16to24june2022
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/populationandmigration/internationalmigration/bulletins/visaholdersenteringtheukundertheukrainehumanitarianschemes/16to24june2022
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У	багатьох	випадках	групи	заявників	(наприклад,	сім’ї)	використовували	
одну	електронну	адресу	для	кількох	заявників	на	отримання	візи.	Під	час	
опитування	UKHRIS	у	червні	2022 р.	на	кожну	адресу	електронної	пошти	було	
відправлено	тільки	по	одному	запрошенню.	Це	означає,	що	у	випадках,	коли	
кілька	заявників	використовували	одну	адресу	електронної	пошти,	лише	один	
з	них	міг	взяти	участь	в	опитуванні.	Це	вносить	похибку	у	результати,	оскільки	
вибірка	для	цього	опитування	базувалася	на	вибірці	з	опитування	UKHRIS	в	
червні	2022 р.

Це	додаткове	опитування	було	проведено	через	Blaise	5.	Людям	було	
надіслано	електронні	листи	з	унікальним	кодом	доступу	(УКД),	які	запрошували	
взяти	участь	в	опитуванні	через	інтернет.	Усі	відповіді	зібрані	зі	слів	учасників.	
Опитування	було	доступне	англійською	та	українською	мовами.	Ті,	кому	була	
потрібна	допомога	для	проходження	опитування	онлайн	або	переклад,	могли	
скористатися	підтримкою	телефонних	інтерв’юерів.

Отримана	вибірка	складала	3 148	респондентів,	а	загальна	доля	тих,	хто	
дав	відповіді,	становила	39,4%.	Близько	2,8%	респондентів	повідомили,	що	
скористалися	допомогою	під	час	проходження	опитування.

Відсоткові	показники	у	цьому	бюлетені	засновані	на	зважених	підрахунках,	що	
застосувалися	для	забезпечення	загальної	репрезентативності	для	популяції	
власників	візи	за	гуманітарними	програмами	для	України,	які	прибули	до	
Великобританії	до	15	червня	2022 р.	включно.	Вони	були	скориговані	з	
урахуванням	віку,	статі	та	похибок	програми.	Як	і	в	інших	опитуваннях,	ці	
попередні	результати	містять	супутній	допуск	на	похибку.

Статистичні	дані,	представлені	в	цьому	бюлетені,	мають	експериментальний	
характер	і	містять	можливі	помилки;	тому	інтерпретувати	їх	слід	обережно.

Вимірювання тривожності та депресії
Респондентам	давали	дві	серії	запитань	про	їх	емоційний	стан	за	останні	два	
тижні	з	анкети	для	виявлення	генералізованого	тривожного	розладу	2,	GAD-
2	та	опитувальника	про	здоров’я	пацієнта	2,	PHQ-2,	які	є	інструментами	для	
діагностики	генералізованого	тривожного	розладу	та	депресивних	симптомів,	
відповідно.

Відповіді	оцінювались	за	шкалою	від	0	(Зовсім	ні)	до	3	(Майже	щодня)	балів.	
Відповіді	на	два	запитання	сумувалися	для	запитань	щодо	тривожності	з	
GAD-2	та	депресії	з	PHQ-2,	що	в	підсумку	давало	показник	від	0	до	6	балів	
для	кожного.	Загальні	показники	3	і	більше	інтерпретувалися	як	потенційні	
ознаки	генералізованого	тривожного	розладу	(GAD-2)	та	потенційні	ознаки	
депресивних	симптомів	(PHQ-2),	відповідно.	Будь	ласка,	дивіться	пакет	даних,	
що	додаються	до	цієї	інформації.

https://www.ons.gov.uk/methodology/methodologytopicsandstatisticalconcepts/guidetoexperimentalstatistics
https://www.ons.gov.uk/methodology/methodologytopicsandstatisticalconcepts/guidetoexperimentalstatistics
https://www.ons.gov.uk/methodology/methodologytopicsandstatisticalconcepts/uncertaintyandhowwemeasureit
https://www.hiv.uw.edu/page/mental-health-screening/gad-2
https://www.hiv.uw.edu/page/mental-health-screening/gad-2
https://www.hiv.uw.edu/page/mental-health-screening/phq-2
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7. Сильні сторони та недоліки
Основні	сильні	сторони	Повторного	аналітичного	опитування	про	гуманітарну	
допомогу:
• своєчасне	генерування	інформації	та	статистичних	даних,	щоб	швидко	

реагувати	на	зміни,	сприяючи	плануванню	заходів	на	місцевому	та	
національному	рівні;

• виконання	процедур	забезпечення	якості	на	етапах	аналізу	з	метою	
мінімізації	ризику	помилки;

• у	пов’язаних	пакетах	даних	містяться	довірчі	інтервали	для	оцінки	похибки.
• відповіді	були	зважені	за	віком,	статтю	та	програмою,	щоб	зменшити	

похибку	і	забезпечити	загальну	репрезентативність	результатів	для	
власників	віз,	які	в’їхали	до	Великобританії	до	15	червня	2022	року	за	
гуманітарними	програмами	для	України

Основні	недоліки	Повторного	аналітичного	опитування	про	гуманітарну	
допомогу:
• опитування	та	супутні	матеріали	були	представлені	англійською	та	

українською	мовами,	але	не	перекладені	російською;	опитування	проходило	
онлайн	і	незважаючи	на	те,	що	за	запитом	можна	було	пройти	опитування	
по	телефону	іншою	мовою,	відсутність	перекладу	або	доступу	до	інтернету	
могла	стати	перешкодою	для	людей,	які	не	відповіли;

• опитування	має	відносно	просту	структуру,	щоб	мотивувати	людей	на	
участь;	в	результаті	не	всі	сфери	інтересів	вдалося	розкрити	досить	глибоко;

• це	повторне	опитування	включатиме	будь-які	похибки	з	початкової	вибірки	
в	Аналітичному	опитуванні	про	гуманітарну	допомогу	(UKHRIS)	в	червні	
2022 р.	і	може	внести	додаткову	похибку	в	зв’язку	з	повторним	звертанням	
та	відмовою	відповідати	на	це	опитування.

https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/populationandmigration/internationalmigration/bulletins/visaholdersenteringtheukundertheukrainehumanitarianschemes/20to27april2022#strengths-and-limitations
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8. Посилання на тему
Подання	документів	на	візу	за	Спонсорською	програмою	для	України	(«Житло	
для	України»)

Веб-сторінка	|	Останнє	оновлення	15	вересня	2022	р.

Посібник	для	громадян	України	та	членів	їхніх	сімей	щодо	в’їзду	до	
Великобританії	за	Спонсорською	програмою	для	України.

Подання	документів	на	візу	за	Сімейною	програмою	для	України

Веб-сторінка	|	Останнє	оновлення	15	вересня	2022	р.

Посібник	для	родичів	громадян	Великобританії,	осіб,	які	проживають	
у	Великобританії,	та	низки	інших	осіб	щодо	в’їзду	або	перебування	у	
Великобританії	за	Сімейною	програмою	для	України.

Повторне	аналітичне	опитування	про	гуманітарну	допомогу,	Великобританія

Веб-сторінка	|	Останнє	оновлення	3	жовтня	2022 р.

Домашня	сторінка	Повторного	аналітичного	опитування	про	гуманітарну	
допомогу.

9. Співпраця
Опитування	було	складено	оперативно,	щоб	допомогти	в	інформуванні	про	
реакцію	Великобританії	на	вторгнення	Росії	в	Україну	та	подальшу	евакуацію	
людей,	які	рятуються	з	України,	а	також	для	того,	щоб	сприяти	плануванню	
заходів	надзвичайного	реагування	на	місцевому	та	національному	рівні.

Національне	статистичне	управління	(НСУ)	провело	це	опитування	у	співпраці	
з	Департаментом	з	підвищення	рівня	життя,	надання	житла	та	сприяння	
громадам	(DLUHC)	та	Міністерством	внутрішніх	справ.

10. Посилання на цей статистичний 
бюлетень
Національне	статистичне	управління	(НСУ),	опубліковано	22	листопада	
2022	р.,	сайт	НСУ,	статистичний	бюлетень,	Власники	візи,	що	в’їжджають	
до	Великобританії	за	гуманітарними	програмами	для	України	—	Повторне	
опитування: з	17	жовтня	по	7	листопада	2022 р.Сімейна	програма	для	України

https://www.gov.uk/guidance/apply-for-a-visa-under-the-ukraine-sponsorship-scheme
https://www.gov.uk/guidance/apply-for-a-visa-under-the-ukraine-sponsorship-scheme
https://www.gov.uk/guidance/apply-for-a-ukraine-family-scheme-visa
https://www.ons.gov.uk/surveys/informationforhouseholdsandindividuals/householdandindividualsurveys/humanitarianresponsefollowupsurveyuk
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/populationandmigration/internationalmigration/bulletins/visaholdersenteringtheukundertheukrainehumanitarianschemes/17octoberto7november2022
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/populationandmigration/internationalmigration/bulletins/visaholdersenteringtheukundertheukrainehumanitarianschemes/17octoberto7november2022
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/populationandmigration/internationalmigration/bulletins/visaholdersenteringtheukundertheukrainehumanitarianschemes/17octoberto7november2022
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/populationandmigration/internationalmigration/bulletins/visaholdersenteringtheukundertheukrainehumanitarianschemes/17octoberto7november2022
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