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Прес-реліз 

72% українців обрали б Україну місцем народження, 

якби в них була можливість вибору 

За результатами щомісячного опитування Омнібус Info Sapiens у липні 2020 р., 72% 

українців старше 16 років зазначили, що якби в них була можливість вибрати країну, 

в якій народитися, то вони обрали б Україну. Цей показник не змінився у порівнянні з 

2019 роком, однак вищий за минулі  роки  (65% — у 2018 р., 68% — у 2014 р.). 

У країнах Європейського Союзу загалом хотіли б народитися 5% українців, а у США 

або Канаді — 2%. Росію як країну народження обрали б всього 2%. Кожен сьомий 

респондент (14%) не зміг визначитися. 

Якби у вас була можливість вибрати країну, в якій народитися, яку б ви обрали? Відкрите запитання 
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Розподіл за віком 

Респонденти віком 60 років та старше найбільше схильні обирати саме Україну як 

місце народження (81%), якби у них була така можливість. Серед наймолодших, 

віком 16–19 років, обрали б Україну 68% опитаних, а США/Канаду — 15%, що 

статистично більше за інші вікові категорії. 

Якби у вас була можливість вибрати країну, в якій народитися, яку б ви обрали? Відкрите запитання 

 

Розподіл за регіоном 

Мешканці західного регіону та Києва найчастіше обрали б у Україну як місце 

народження (86% та 83% відповідно), а мешканці східного регіону — найрідше: 

Україна звучала лише у 46% відповідей. 

Найвища частка тих, хто зазначили, що хотіли б народитися в Росії спостерігається у 

східному регіоні, хоча все одно складає лише 4%, а найнижча — у західному регіоні 

та Києві (менше 0,5%).  

Якби у вас була можливість вибрати країну, в якій народитися, яку б ви обрали? Відкрите запитання 
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Розподіл за мовою спілкування  

Частіше відповідь "Україна" лунала від опитаних, хто спілкується переважно 

українською мовою: 83% обрали б країною народження Україну серед тих, хто 

спілкується найчастіше українською мовою, та 58% — серед тих, хто спілкується 

російською. 

Якби у вас була можливість вибрати країну, в якій народитися, яку б ви обрали? Відкрите запитання 

 

 

 

Інформація про дослідження  

Вибірка Омнібусу складає 1000 осіб віком від 16 років та  репрезентативна населенню 

України даної вікової групи. Структура вибірки відповідає структурі населення за 

статтю, віком, розміром населеного пункту та регіоном проживання відповідно до 

даних Державної служби статистики. З дослідження вилучена Автономна Республіка 

Крим та м. Севастополь, а у Донецькій та Луганській області опитування проводилося 

тільки на територіях, що контролюються Україною. Максимальна теоретична похибка 

не перевищує 3,2%. Омнібус проводиться щомісячно, польовий етап цієї хвилі 

проводився 14-31 липня 2020 року. 

Про Іnfo Sapіens 

Дослідницька агенція Info Sapiens (ТОВ «ІНФО САПІЄНС») проводить дослідження 

громадської думки, соціальні, політичні та маркетингові дослідження, а також 

дослідження у сфері охорони здоров’я. За даними Української Асоціації Маркетингу за 

2019 рік, Info Sapiens — найбільша українська дослідницька компанія після 
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представництв міжнародних корпорацій. Info Sapiens дотримується всіх 

дослідницьких стандартів ICC/ESOMAR і знаходиться у переліку компаній ESOMAR 

Directory.  

Більше інформації про компанію та її діяльність можна знайти на сайті або сторінці у 

Facebook. 
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