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88% українців за кордоном планують повернутись в Україну  

За даними всеукраїнського національно репрезентативного опитування Oмнібус, 

проведеного Info Sapiens 24-28 березня 2022 року, тільки 12% українців, що виїхали за кордон 

через війну на момент опитування, хотіли або планували там залишитись. 

 

 

 

Спочатку ми порахували кількість осіб, що виїхали за кордон через війну на момент опитування, а 

потім частку, що хоче або планує залишитись – методологія описана нижче.  

Метод оцінки кількості осіб, які виїхали за кордон через війну: 

• Середній розмір розширеної сім'ї було розраховано як середнє значення відповідей на 

запитання «Якою є загальна кількість близьких Вам членів сім'ї, враховуючи Вас, Ваших батьків, 

дітей, чоловіка/дружину, братів/сестер? Будь ласка, враховуйте всіх, не має значення, чи живете Ви 

разом чи окремо». 
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• Середня кількість членів розширених сімей (рахуючи тільки батьків, дітей, подружжя, 

братів/сестер), які виїхали за кордон через війну, розраховувалася як середнє значення відповідей 

на запитання «Яка кількість ваших близьких родичів (тільки ваші батьки, діти, чоловік\дружина, брати 

або сестри) включно з вами виїхали за кордон через війну?». 

• Кількість людей, що виїхали за кордон через війну (R), розраховувалася як добуток частки 

середньої кількості членів розширених сімей респондентів, що виїхали за кордон (FR), від загальної 

кількості членів розширених сімей (F), і кількості загального населення України (N), за винятком 

населення тимчасово окупованих територій станом на 23 лютого 2022 року: R = (FR/F)*N. 

За цією формулою оцінка кількості тих, хто виїхав за кордон, становила 3,3 млн. осіб, що приблизно 

відповідає даним ООН станом на той момент (3,5 млн.)1.  

Метод оцінки кількості людей, які хочуть або планують залишитись за кордоном  

• Середня кількість членів розширених сімей (рахуючи тільки батьків, дітей, подружжя, 

братів/сестер), які виїхали за кордон через війну і хотіли б або планують там залишитися, 

розраховувалася як середнє значення відповідей на запитання «Скільки осіб серед них хотіли б або 

планують лишитись жити за кордоном назавжди?» 

• Кількість людей, що хочуть або планують лишитися за кордоном (S), розраховувалася як 

добуток частки середньої кількості членів розширених сімей респондентів, члени яких хочуть або 

планують лишитися за кордоном (FS), від середньої кількості членів розширених сімей респондентів, 

що виїхали за кордон (FR), і оціночної кількості осіб, які виїхали за кордон через війну (R): S = 

(FS/FR)*R. 

За цією формулою, хочуть або планують залишитися близько 400 тис. осіб або 12% тих, хто виїхав 

за кордон через війну. 

 

Інформація про дослідження  

Вибірка Омнібусу складає 1000 респондентів. Опитування проводилося методом CATI (телефонні 

інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової 

вибірки мобільних телефонних номерів. Вибірка репрезентативна для населення віком 16 років і 

старше за статтю, віком, розміром населеного пункту та регіоном проживання. З дослідження 

вилучена Автономна Республіка Крим та м. Севастополь, а у Донецькій та Луганській області 

опитування проводилося тільки на територіях, що контролювалися Україною станом на 23 лютого 

2022 року. Також опитування не охоплює українців, що виїхали за кордон, і мешканців населених 

пунктів, де немає зв’язку.  

Максимальна теоретична похибка не перевищує 3,1%. Опитування проводилося 24-28 березня 2022 

року. 

 

 

 

                                                        
1 https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3436732-kilkist-bizenciv-z-ukraini-perevisila-35-miljona-oon.html 



 

Про Info Sapiens 

Дослідницька агенція Info Sapiens спеціалізується на проведенні досліджень громадської думки, 

поведінкових замірах та аналізі даних із вторинних джерел. Компанія дотримується всіх 

дослідницьких стандартів ESOMAR.  

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

Facebook. 
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