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1.  Основні пункти
• Дані, зібрані з 20 липня по 4 серпня 2022 року, демонструють, що 93% 

громадян України, які прибули до Великобританії та приймали участь у 
квітневому опитуванні, залишились у країні, а 7% поїхали. 

• Частка українців, які працюють у Великобританії, суттєво збільшилась (до 
42% з 9% у квітні), а частка власників британського банківського рахунку 
збільшилась до 94% (з 43% у квітні). 

• Близько 37% респондентів повідомили, що у них достатньо грошей, щоб 
утримувати себе протягом наступних трьох місяців (ріст у порівнянні з 26% у 
квітні). 

• Близько половини (47%) респондентів стикались з певними перешкодами 
при працевлаштуванні у Великобританії, основною з яких була 
невідповідність володіння англійською мовою вимогам професії (58%). 

• З тих, хто отримав кваліфікацію поза межами Великобританії, 43% вказали, 
що британські роботодавці загалом не визнавали їх кваліфікації під час 
подання заяв на роботу. 

• Більшість респондентів повідомили, що вони не дуже гарно або взагалі не 
розуміли, як подати заявку на продовження або зміну візи (69%), або на яку 
державну допомогу вони можуть розраховувати (58%). 

• На підставі відповідей, наданих на питання інструменту діагностики 
генералізованого тривожного розладу (GAD-2) та діагностики депресії з 
опитувальника про здоров’я пацієнта (PHQ-2), можна дійти висновку, що 
21% респондентів мали прояви потенціальних симптомів генералізованого 
тривожного розладу, а 21% демонстрували симптоми депресії.

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 
квітні. У цьому бюлетені представлені зважені відсоткові показники. 
На збір даних було виділено обмежений час. Опитування має просту 
структуру, щоб мотивувати людей на участь. Опитування було 
представлене українською та англійською мовами та проводилося 
онлайн, що могло стати перешкодою для участі.

https://www.ons.gov.uk/methodology/methodologytopicsandstatisticalconcepts/guidetoexperimentalstatistics
https://www.ons.gov.uk/methodology/methodologytopicsandstatisticalconcepts/guidetoexperimentalstatistics
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/populationandmigration/internationalmigration/bulletins/visaholdersenteringtheukundertheukrainehumanitarianschemes/20to27april2022
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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 (Дім для українціваїни) дозволяє громадянам України та 
членам їх сімей приїхати до Великобританії, якщо вони мають призначеного 
спонсора, який може надати їм житло.

Метою Повторного аналітичного опитування про гуманітарну допомогу 
у Великобританії 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 квітні. Ми також провели друге дослідження UKHRIS, 
повторне опитування за яким буде проведене у встановлений строк.

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

В першому опитуванні UKHRIS у квітні взяли участь 3412 осіб, більшість з яких 
прибули до Великобританії за Сімейною програмою для України. Більшість 
респондентів прибули за один-чотири тижні до проведення опитування.

Це опитування стосується 1132 осіб, які погодилися на отримання запрошення 
після першого опитування та дали відповіді на питання повторного 
опитування. Хоча ця вибірка є підвибіркою першого опитування, і було 
застосовано зважування, щоб зробити обидва дослідження в цілому 
порівнянними, необхідно бути обережним при порівнянні результатів. 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/20to27april2022
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/populationandmigration/internationalmigration/bulletins/visaholdersenteringtheukundertheukrainehumanitarianschemes/20to27april2022
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/populationandmigration/internationalmigration/bulletins/visaholdersenteringtheukundertheukrainehumanitarianschemes/latest
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/populationandmigration/internationalmigration/bulletins/visaholdersenteringtheukundertheukrainehumanitarianschemes/august2022#glossary
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/populationandmigration/internationalmigration/bulletins/visaholdersenteringtheukundertheukrainehumanitarianschemes/august2022#measuring-the-data
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/populationandmigration/internationalmigration/bulletins/visaholdersenteringtheukundertheukrainehumanitarianschemes/august2022#strengths-and-limitations
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3.  Результати повторного 
опитування респондентів, які 
прибувають за гуманітарними 
програмами для України
Дані, зібрані з 20 липня по 4 серпня 2022 року, показують, що 93% респондентів 
все ще перебували у Великобританії, і лише 7% виїхали з квітня 2022 року. 
Статистичні дані в решті цього бюлетеня отримані на основі відповідей 
респондентів, які все ще перебували у Великобританії на момент опитування.

Майже половина (47%) респондентів заявили, що вони планують залишитися 
у Великобританії щонайменше на рік, а 28% мають намір залишитися 
щонайменше на три роки. Ці результати співвідносяться з даними квітневого 
опитування, у якому 33% респондентів заявили про намір залишитися 
принаймні на три роки. Формулювання цього запитання змінилося після 
опитування у квітні 2022 року з метою підвищення прийнятності.

Частка респондентів, які проживають у кожній країні, що входить до складу 
Великобританії, суттєво не змінилася з квітня; 90% респондентів проживають 
в Англії, 5% в Шотландії і 3% в Уельсі. Результати по Північній Ірландії не 
враховувалися, оскільки розмір вибірки становив менше 10.

Проте були відмічені деякі значні зміни в результатах за регіонами Англії. 
Порівняно з квітнем збільшилася кількість респондентів, що живуть на 
північному сході (4% порівняно з 2%) і південному заході (11% порівняно з 7%), і 
зменшилася кількість респондентів, що живуть на сході (6% порівняно з 12%) і на 
південному сході Англії (12% порівняно з 18%).

Переважна більшість респондентів (93%) зазначили, що вони дуже або 
достатньо задоволені своїм місцем проживання, і менше чверті (23%) розглядали 
можливість переїзду в інший регіон Великобританії. З цих респондентів 
більшість розглядали Лондон (42%) як місце для переїзду.
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Діаграма 1: Більшість дорослих з України наразі знаходяться в Англії
Відсоток респондентів за країнами або регіонами Англії, в яких вони наразі 
проживають, Великобританія, 20 липня – 4 серпня 2022 р.
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Джерело: Національне статистичне управління – Повторне аналітичне 
опитування про гуманітарну допомогу у Великобританії, 20 липня – 4 серпня 
2022 р.

Примітки:
1. Результати по Північній Ірландії не враховувалися, оскільки розмір вибірки 

становив менше 10.

З квітня 18% респондентів змінили місце проживання. З них приблизно одна 
третина (32%) зробили це через нездатність їхнього спонсора продовжувати 
надавати їм житло, одна чверть (25%) вирішили змінити тип житла, а 40% 
сказали, що змінили місце проживання з інших причин. Респонденти могли 
вибрати кілька варіантів відповідей на це питання.

Більшість респондентів (89%) зазначили, що вони дуже або достатньо 
задоволені своїм поточним житлом. За минулий місяць 35% шукали приватне 
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орендоване житло, а 20% вказали, що вони, ймовірно або дуже ймовірно, 
переїдуть протягом наступних 30 днів.

Навички та кваліфікація
Серед дорослих із найвищим рівнем кваліфікації, отриманим за межами 
Великобританії, 43% сказали, що роботодавці загалом не визнають їхню 
кваліфікацію при подачі заявки на роботу. Цей показник співвідноситься з 
чвертю (25%) опитаних, які вказали, що роботодавці загалом визнають їхню 
кваліфікацію, і 29%, які сказали, що не знають відповіді.

Більше половини (56%) респондентів повідомили, що вони мають дійсні 
водійські права.

Таблиця 1: Понад 4 із 10 (43%) респондентів повідомили, що 
британські роботодавці загалом не визнавали їхню кваліфікацію 
при подачі заявки на роботу
Відсоток респондентів, які заявили, що роботодавці загалом визнавали або не 
визнавали їхню кваліфікацію, отриману за межами Великобританії, при подачі 
заявки на роботу, Великобританія, 20 липня – 4 серпня 2022 р.

Відсоток

Так — роботодавці загалом визнавали мою кваліфікацію 25

Ні — роботодавці загалом не визнавали мою кваліфікацію 43

Я не знаю 29

Волію не відповідати 3

Джерело: Повторне аналітичне опитування про гуманітарну допомогу у 
Великобританії, 20 липня – 4 серпня 2022 р.

Володіння англійською мовою
Більше половини (51%) респондентів зазначили, що розмовляють англійською 
добре або дуже добре. Показники щодо читання та письма становили 63% та 
51% відповідно. У квітні близько третини (34%) сказали, що вони вільно або 
досить добре розмовляють англійською, 39% можуть читати або розуміти 
досить багато або більшість матеріалу англійською, а 28% можуть писати 
досить багато або більшість матеріалу англійською. Питання про рівень 
володіння англійською мовою у двох опитуваннях різнилися між собою.
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Після прибуття трохи більше половини (52%) респондентів відвідували курси 
англійської мови у Великобританії. З них більшість (85%) сказали, що вони 
задоволені або дуже задоволені.

Діаграма 2: Половина (51%) респондентів розмовляли англійською 
добре або дуже добре.
Рівень володіння респондентами англійською мовою, Великобританія, 20 
липня – 4 серпня
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Джерело: Національне статистичне управління – Повторне аналітичне 
опитування про гуманітарну допомогу у Великобританії, 20 липня – 4 серпня 
2022 р.

Ринок праці
Приблизно 4 з 10 (42%) респондентів мають роботу у Великобританії, що 
значно більше порівняно з 9% у квітні 2022 року. Більшість працюючих (63%) 
заявили, що мають постійну роботу, чверть (25%) — мають тимчасову роботу. 
Найпоширенішими секторами роботи були готельний або ресторанний бізнес 
(29%), виробництво (8%) та оптова та роздрібна торгівля (8%). 28% вказали «інше».

Більшість (63%) працюючих дорослих вказали, що не працюють у тому ж 
секторі, в якому вони працювали в Україні. Основними причинами цього вони 
назвали бажання отримати будь-яку доступну роботу (44%), невідповідність 
їхнього рівня володіння англійською мовою рівню, необхідному для роботи 
(39%), та невизнання їхньої кваліфікації (17%). Респонденти могли вибрати 
кілька варіантів відповідей на це питання.

Трохи більше чверті (27%) респондентів повідомили, що вони безробітні. З усіх 
дорослих, які наразі не працюють (58%), більше половини (55%) заявили, що 
дуже ймовірно або ймовірно шукатимуть роботу в найближчі 30 днів, а 37% 
заявили, що малоймовірно або дуже малоймовірно шукатимуть роботу.
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Майже половина (47%) респондентів сказали, що вони стикалися з деякими 
перешкодами в отриманні роботи у Великобританії. Найпоширенішими були 
невідповідність їхнього рівня володіння англійською мовою рівню, необхідному 
для роботи (58%), невизнання або недійсність їхньої кваліфікації у Великобританії 
(33%), або нездатність знайти роботу, яка б відповідала їхнім навичкам (24%). 
Респонденти могли вибрати кілька варіантів відповідей на це питання.

Діаграма 3: Найпоширенішою перешкодою для працевлаштування 
у Великобританії була невідповідність їхнього рівня володіння 
англійською мовою рівню, необхідному для роботи
Відсоток дорослих, які зіткнулися з перешкодами у працевлаштуванні у 
Великобританії, за типом перешкод, Великобританія, 20 липня – 4 серпня 2022 р.
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Джерело: Національне статистичне управління – Повторне аналітичне опитування 
про гуманітарну допомогу у Великобританії, 20 липня – 4 серпня 2022 р.

Примітки:
1. Респонденти могли вибрати декілька варіантів відповіді, тому сума 

показників не дорівнюватиме 100%.
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Діти на утриманні
Близько 38% дорослих повідомили, що проживають принаймні з однією 
дитиною на утриманні, яка прибула з ними з України. Цей показник не 
співвідноситься з даними квітневого опитування через зміни у запитаннях. 

З них більшість (57%) сказали, що їхні діти відвідують початкову школу; далі 
йде середня школа (42%); ясла, дитячий садок або няня що приходить до них 
додому додому (10%) і додаткова освіта (9%). Респонденти могли вибрати кілька 
варіантів відповідей на це питання.

Серед респондентів, на утриманні яких є дитина віком від п’яти років, 6% 
сказали, що їхні діти не записані в жодну британську школу.

Серед дорослих, які живуть із принаймні однією дитиною на утриманні, яка 
прибула з ними, 29% сказали, що їхні діти отримували підтримку у вивченні 
англійської мови в дитячому садку, дошкільному закладі чи няні. Для дітей у 
початкових або середніх школах ці показники становили 55% і 53% відповідно.

Для порівняння, 32% респондентів зазначили, що їхні діти потребують підтримки 
у вивченні англійської мови, але не отримують її в дитячому садку, дошкільному 
закладі чи няні. Для початкових та середніх шкіл ці показники становили 21% та 
14% відповідно.

Таблиця 2: Більше половини дітей в початкових та середніх школах 
отримують підтримку у вивченні англійської мови
Підтримка у вивченні англійської мови, яку отримують та потребують 
діти респондентів у навчальних закладах, за типами навчальних закладів, 
Великобританія, 20 липня – 4 серпня 2022 р.

Одиниця виміру %

Отримують
підтримку

Потребують 
підтримки, але 

не отримують її

Не знаю/
підтримка не 

потрібна

Ясла, дитячий садок 
або няня

29 32 39

Початкова школа 55 21 24

Середня школа 53 14 33

Джерело: Національне статистичне управління – Повторне аналітичне 
опитування про гуманітарну допомогу у Великобританії, 20 липня – 4 серпня 
2022 р.
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Приблизно чверть (24%) дорослих, які мають принаймні одну дитину 
(шкільного віку), заявили, що вони зазнали певних труднощів із записом своїх 
дітей до школи у Великобританії. Основні труднощі були пов’язані з відсутністю 
місць в місцевих школах (63%), приїздом дитини в середині навчального 
року (28%) та невпевненістю в тому, чи їх діти можуть ходити до школи (26%). 
Респонденти могли вибрати кілька варіантів відповідей на це питання.

Обізнаність своїх прав у Великобританії
Респондентів запитували про їхню обізнаність та розуміння своїх прав у 
Великобританії. Більшість (86%) сказали, що вони дуже або досить добре 
розуміють, як довго їм дозволено залишатися у Великобританії, правила 
стосовно припустимої кількості робочих годин (61%), і правила щодо того, 
на кого їм дозволено працювати (53%). Більшість дорослих респондентів 
повідомили, що вони не дуже добре або взагалі не розуміють, як подати заявку 
на продовження або зміну візи (69%), або на яку державну допомогу вони 
можуть розраховувати (58%).
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Діаграма 4: Менш ніж 3 з 10 (29%) розуміли, як подати заяву на 
продовження або зміну візи
Відсоток респондентів за ступенем їх розуміння наступних прав, Великобританія, 
20 липня – 4 серпня 2022 р. 
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Джерело: Національне статистичне управління – Повторне аналітичне 
опитування про гуманітарну допомогу у Великобританії, 20 липня – 4 серпня 
2022 р.

Фінанси
Понад 9 з 10 (94%) дорослих зазначили, що вони мають рахунок у банку або 
поштовому відділенні Великобританії, що значно більше показника опитування 
у квітні 2022 року, де рахунок мали 43% опитаних.

Частка дорослих, які повідомили, що мають достатньо грошей, щоб утримувати 
себе та своїх утриманців, становила 37%, що є значним підвищенням порівняно 
з 26% у квітні 2022 року.
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На запитання, наскільки вони задоволені своїм поточним фінансовим 
становищем, 46% повідомили, що вони досить або дуже задоволені, тоді як 
45% були досить або дуже незадоволені.

Майже 6 з 10 (58%) респондентів наразі отримують державну допомогу, 
найпоширенішим видом якої є єдина соціальна виплата (78%).

Діаграма 5: Більше дорослих мали достатньо грошей, щоб 
утримувати себе протягом наступних трьох місяців, порівняно з 
квітнем 2022 року
Відсоток дорослих, які заявили, що вони мають достатньо грошей, щоб 
утримувати себе та своїх утриманців протягом наступних трьох місяців, 
Великобританія, 20 липня – 4 серпня 2022 р.

%
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Квітень 2022 р. Повторне опитування

Джерело: Національне статистичне управління – Повторне аналітичне 
опитування про гуманітарну допомогу у Великобританії, 20 липня – 4 серпня 
2022 р.

Примітки:
1. Варіант «Волію не казати» не був включений, оскільки його не було у 

квітневому опитуванні.

Здоров’я та самопочуття 
Відповідаючи на питання про загальний стан здоров’я, більшість респондентів 
оцінили свій загальний стан фізичного та психічного здоров’я як добрий 
або дуже добрий (73% та 75%, відповідно). Суттєвих змін у показниках щодо 
фізичного чи психічного здоров’я порівняно з квітневим опитуванням (77% і 
76%, відповідно) немає.
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Показники щодо фізичного та психічного здоров’я загалом порівнянні із 
середніми показниками щодо загального стану здоров’я по Великобританії. З 
2019 по 2020 рік більшість жителів Великобританії (75,3 % чоловіків та 75,7 % 
жінок) назвали своє здоров’я хорошим або дуже хорошим, як сказано у нашому 
бюлетені «Індикатори здоров’я у Великобританії».

Тривожність та депресія 
Респондентам давали запитання з інструменту діагностики генералізованого 
тривожного розладу (GAD-2) та діагностики депресії з опитувальника про 
здоров’я пацієнта (PHQ-2). Більш детальна інформація щодо визначень 
тривожності і депресії згідно з GAD-2 та PHQ-2 міститься в розділі Оцінка даних.

Діаграма 6: Приблизно 1 з 5 дорослих з України зазначив, що 
відчуває тривогу, нервозність або дуже напруженість (21%), а 
приблизно 1 з 6 відчував пригніченість, депресію або відчай (16%)
Відсоток дорослих, які вказали, що їх турбували проблеми, пов’язані з тривогою 
або депресією, за два тижні до участі в опитуванні, Великобританія, 20 липня – 4 
серпня 2022 р.
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Джерело: Національне статистичне управління – Повторне аналітичне 
опитування про гуманітарну допомогу у Великобританії, 20 липня – 4 серпня 
2022 р.

https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/healthandsocialcare/healthandlifeexpectancies/bulletins/ukhealthindicators/2019to2020
https://www.hiv.uw.edu/page/mental-health-screening/gad-2
https://www.hiv.uw.edu/page/mental-health-screening/gad-2
https://patient.info/doctor/patient-health-questionnaire-phq-9
https://patient.info/doctor/patient-health-questionnaire-phq-9
https://publishing.dp-prod.aws.onsdigital.uk/peoplepopulationandcommunity/populationandmigration/internationalmigration/bulletins/visaholdersenteringtheukundertheukrainehumanitarianschemes/august2022#measuring-the-data
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Приблизно кожен п’ятий (21%) респондент зазначив, що відчували нервозність, 
тривогу або дуже нхвилювання більше половини днів або майже щодня за 
два тижні до заповнення опитування, а 18% повідомили , що вони не могли 
стримати або контролювати нерування більше половини днів або майже 
кожен день.

Приблизно 16% респондентів повідомили, що відчувають пригніченість, 
депресію або відчай більше половини днів або майже кожного дня. Подібним 
чином 17% респондентів повідомили, що не відчувають інтересу чи задоволення 
від відвиконання справ , більше половини днів або майже щодня.

За шкалою GAD-2 приблизно кожен п’ятий (21%) респондент демонстрував 
потенційні ознаки певної форми тривоги. Аналогічно, за шкалою PHQ-2 21% 
респондентів демонстрували потенційні ознаки симптомів депресії.

Для порівняння, наш попередній аналіз депресії чи тривоги у дорослих у 
Великобританії виявив, що 16% дорослих, ймовірно, мали певну форму 
тривоги, а 16% ймовірно відчували певну форму депресивних симптомів (з 
використанням PHQ-8, розширеної версії PHQ-2). Це порівняння слід трактувати 
з обережністю в зв’язку з охопленням різних періодів часу. Будь-які відмінності в 
оцінках можуть бути пов’язані з ефектом сезонності.

9 з 10 респондентів (91%) зазначили, що вони ніколи не отримували 
психологічної допомоги. Найбільш поширеною причиною цього вказувалося те, 
що вони ніколи не мали в ній потреби (73%).

https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/wellbeing/articles/coronavirusanddepressioninadultsgreatbritain/julytoaugust2021
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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

Пакет даних | Опубліковано 26 серпня 2022 р.

Досвід, характеристики та потреби у послугах власників візи, що в’їжджають до 
Великобританії за гуманітарними програмами 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.

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


 | 15

6.  Оцінка даних
Попередні результати опитування
Дані було зібрано в період з 20 липня по 4 серпня 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 19 квітня 2022 року, 
брали участь в першому Аналітичному опитуванні про гуманітарну допомогу 
(UKHRIS) у квітні та дали згоду на отримання запрошення до участі в повторному 
опитуванні.

У багатьох випадках групи заявників (наприклад, сім’ї) використовували одну 
електронну адресу для кількох заявників на отримання візи. Під час першого 
опитування UKHRIS 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 першого опитування UKHRIS.

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 1132 респондентів, а загальна доля тих, хто 
дав відповіді, становила 39%. Близько 15% 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 19 квітня 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.

https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/populationandmigration/internationalmigration/bulletins/visaholdersenteringtheukundertheukrainehumanitarianschemes/20to27april2022
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/populationandmigration/internationalmigration/bulletins/visaholdersenteringtheukundertheukrainehumanitarianschemes/20to27april2022
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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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.

 

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 надзвичайного реагування 
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 гуманітарною програмою, щоб 

зменшити похибку і забезпечити загальну репрезентативність результатів 
для власників віз, які в’їхали до Великобританії до 19 квітня 2022 року за 
гуманітарними програмами для України

Основні недоліки Повторного аналітичного опитування про гуманітарну 
допомогу:

• час для збору даних було обмежено, щоб забезпечити своєчасне генерування 
попередніх результатів; це обмежило період, протягом якого респонденти 
могли взяти участь в опитуванні, та могло призвести до похибок;

• 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 
першому Аналітичному опитуванні про гуманітарну допомогу (UKHRIS) 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 | Опубліковано 18 березня 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 | Опубліковано 4 березня 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 | Опубліковано 28 липня 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 26 серпня 2022 р., сайт 
НСУ, статистичний бюлетень, Власники візи, що в’їжджають до Великобританії 
за гуманітарними програмами для України - Повторне опитування:20 липня - 4 
серпня 2022 р.

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/releases/followupsurveyforthoseenteringtheukunderukrainehumanitarianschemes20julyto4august
https://www.ons.gov.uk/releases/followupsurveyforthoseenteringtheukunderukrainehumanitarianschemes20julyto4august
https://www.ons.gov.uk/releases/followupsurveyforthoseenteringtheukunderukrainehumanitarianschemes20julyto4august
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