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Добро пожаловать в наш опрос  
«Беженцы из Украины в Германии».
Благодарим Вас за готовность помочь и принять  
участие в опросе. 
Проще всего ответить на вопросы онлайн.  
Для этого перейдите по ссылке:

Введите там свой персональный код доступа:

Однако, если Вы хотите ответить на вопросы анкеты в 
письменном виде, можете сделать это на украинском 
или русском языке. Чтобы перейти к русскоязычной 
версии опроса, перелистните на страницу 20.
Ответив на все вопросы анкеты, пожалуйста, обратите 
внимание на нашу важную просьбу на странице 35.

Ласкаво просимо до нашого опитування  
«Біженці з України в Німеччині».
Дякуємо Вам за готовність допомогти та взяти  
участь в опитуванні. 
Найпростіше відповісти на запитання онлайн.  
Для цього перейдіть за посиланням:

Введіть там свій персональний код доступу:

Проте, якщо Ви хочете відповісти на запитання анкети в 
письмовій формі, можете зробити це українською або 
російською мовою. Щоб перейти до української версії 
опитування, перейдіть на сторінку 4.
Після того, як ви відповіли на всі питання анкети, 
зверніть увагу на наше важливе прохання на звороті.
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Шановні учасники,

Ми запросили Вас взяти участь у цьому опитуванні, щоб дізнатися більше про життєву ситуацію біженців з 
України в Німеччині. Ваша участь у цьому проекті дуже важлива для збору достовірної інформації про те,  
як живеться українським біженцям у Німеччині.

Наприклад, нам цікаво: Чи відчуваєте Ви, що Вам тут раді? Якою є Ваша особиста ситуація?  
В яких галузях Вам зараз потрібна допомога? Участь в опитуванні займає близько 20 хвилин.

Звісно, Ваша участь має добровільний характер. Всі дані обробляються суворо конфіденційно. Детальніше 
про захист даних та повну конфіденційність Ваших даних Ви можете дізнатися у заяві, яка додається до 
супровідного листа.

Відповідаючи на запитання анкети в письмовій формі та відправляючи її в infas, Ви висловлюєте згоду на 
участь у дослідженні.

Як заповнювати анкету?

 – Правильні варіанти відповідей слід відмічати у відповідних клітинках ручкою з чорним чорнилом: 

– Якщо Ви хочете виправити відповідь на запитання, замалюйте клітинку з неправильною відповіддю та 
позначте клітинку з правильною відповіддю: 

– Будь ласка, зверніть увагу на відповідні інструкції щодо заповнення анкети:
  Будь ласка, введіть лише один варіант.

– Будь ласка, зверніть увагу на відповідні інструкції щодо переходу до питань:
 → Перейдіть до питання 11

 Додаткова інформація

 З питаннями про заповнення опитування або участь у дослідженні можна звернутись у робочий час за 
безкоштовним номером телефону infas: 0800/99 88 668. 

 Якщо Ви маєте запитання, можете також писати нам за адресою uid@infas.de, і ми негайно Вам відповімо.

Біженці з України в Німеччині
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 Чи було у Вас відчуття після прибуття в Німеччину, що Вам тут раді?

Абсолютно так 1 

Скоріше так 2 

То так / то так 3 

Ледве 4 

Зовсім ні 5 

 Коли Ви виїхали з України?

 .  . 
 День Місяць Рік

 Коли Ви приїхали до Німеччини?

 Це опитування для людей, які втекли з України після січня 2022 року. Якщо Ви приїхали до Німеччини 
до січня 2022 року, Ви не належите до цільової групи нашого опитування. Тоді Вам не слід відповідати на 
запитання анкети. Проте, просимо Вас повернути нам цю анкету.

 .  . 
 День Місяць Рік

 Чи маєте Ви українське громадянство?

Так 1  Ні 2  → 
 ↓

 У якому регіоні України Ви жили раніше?

1 

Далі йтиметься про Ваше місце проживання в Україні та про те, коли Ви залишили Україну та приїхали до 
Німеччини.

2 

3 

4  Отже, Ви не належите до цільової групи нашого 
опитування. Вам не потрібно продовжувати 
відповідати на запитання анкети. Проте, 
просимо Вас повернути нам цю анкету.

5 

Автономна Республіка Крим 1 

Вінницька область 24 

Волинська область 25 

Дніпропетровська область 5 

Донецька область 6 

Житомирська область 17 

Закарпатська область 20 

Запорізька область 16 

Івано-Франківська область 7 

Київ 26 

Київська область 8 

Кіровоградська область 9 

Луганська область 10 

Львівська область 11 

Миколаївська область 12 

Одеська область 13 

Полтавська область 14 

Рівненська область 15 

Севастополь 27  

Сумська область 18 

Тернопільська область 19 

Харківська область 2 

Херсонська область 3 

Хмельницька область 4 

Черкаська область 21 

Чернігівська область 22 

Чернівецька область 23 

Раніше я жив(-ла) в іншій країні за межами України 28 
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 Скільки родичів чи друзів приїхало до Німеччини разом із Вами?

Я приїхав(-ла) сам(-а). 1   → Перейдіть до питання 8

Сумарна кількість осіб:  Разом із Вами: 

з них:

З них дітей 6-17 років:    З них дітей до 6 років:   

 Ким для Вас є люди, які разом із Вами приїхали до Німеччини?

 Будь ласка, виберіть усе, що підходить. 1

Партнер(-ка)  

Власна дитина  

Чужа дитина  

Мої батьки чи батьки мого партнера / моєї партнерки  

Онук(-чка)  

Мої бабуся/дідусь або бабуся / дідусь мого партнера/моєї партнерки  

Мої брат чи сестра  

Брат чи сестра мого партнера(-ки)  

Інший(-а) родич(-ка) (мої або з боку мого партнера(-ки))  

Друг / подруга, знайомий(-а) або колега  

 У якому місяці Ви подавали заяв на отримання посвідки на проживання [Aufenthaltstitel] в Німеччині?

Місяць: 

Я ще не подавав(-ла) заяв на отримання посвідки на проживання. 1 

 Який у Вас зараз правовий статус перебування?

 Погляньте на відмітку імміграційної служби у Вашому паспорті, якщо така вже є. 
Не маю, я приїхав(-ла) без візи за своїм біометричним паспортом 1 

Не маю, я маю шенгенську візу 2 

Тимчасове посвідчення на легальне перебування у країні [Fiktionsbescheinigung] 3 

Дозвіл на перебування в країні згідно з §24 [Aufenthaltsgewährung nach §24] для тимчасового захисту 4 

Інша посвідка на проживання 5 

Не знаю 6 

 Поряд із війною в Україні, можуть бути й інші причини залишити Україну.  
Які причини вплинули на Ваш від‘їзд із України?

 Будь ласка, виберіть усе, що підходить. 1

Війна чи військовий конфлікт в Україні  

Тому що родичі, друзі чи знайомі покинули цю країну  

Мені хотілося перевезти родичів  

Мене відправила моя сім‘я  

Погані особисті умови життя  

Загальна економічна ситуація у країні  

Переслідування чи дискримінація (з етнічних, релігійних та інших причин, тощо)  

Інші причини  

Не можу/не хочу відповідати  

6 

7 

8 

9 

10 
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 Що змусило Вас переїхати саме до Німеччини, а не до іншої країни?

 Будь ласка, виберіть усе, що підходить. 1

Тому що тут уже живуть родичі, друзі чи знайомі  

Тому що тут уже живе багато людей із моєї країни  

Через економічну ситуацію в Німеччині  

Через поважне ставлення до прав людини в Німеччині  

Через систему освіти в Німеччині  

Через державний та соціальний добробут в Німеччині  

Через відчуття, що в Німеччині мені раді  

Через процедуру набуття статусу біженця в Німеччині  

Так сталося випадково  

Інші причини  

Не можу/не хочу відповідати  

 Як довго Ви хотіли б залишитися в Німеччині?

До закінчення війни 5 

Максимум один рік 1 

Ще декілька років 2 

Назавжди 3   → Перейдіть до питання 14

Не знаю 6 

 Чи плануєте Ви повертатися в Україну чи поїхати до іншої країни?

Я планую повернутися в Україну 1 

Я планую переїхати до іншої країни 2 

Не знаю 3 

 Чи живете Ви у тому ж населеному пункті в Німеччині, до якого приїхали одразу після переїзду?

Ні 2  Так 1  → Перейдіть до питання 17
 ↓

 В якій федеральній землі був розташований населений пункт, до якого Ви поїхали одразу після прибуття до 

11 

12 

13 

Давайте поговоримо про Вашу поточну житлову ситуацію.

14 

15 

Німеччини?

Баден-Вюртемберг 1 

Баварія 2 

Берлін 3 

Бранденбург 4 

Бремен 5 

Гамбург 6 

Гессен 7 

Мекленбург-Передня Померанія 8 

Нижня Саксонія 9 

Північний Рейн-Вестфалія 10 

Рейнланд-Пфальц 11 

Саар 12 

Саксонія 13 

Саксонія-Ангальт 14 

Шлезвіг-Гольштейн 15 

Тюрингія 16 

Не знаю 17 
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 У перший населений пункт, до якого Ви поїхали одразу після прибуття до Німеччини, Вас скерував якийсь 
державний орган?

Так 1 

Ні 2 

 У населений пункт, де Ви зараз живете, Вас скерував якийсь державний орган?

Так 1 

Ні 2 

 У якому виді житла Ви зараз мешкаєте?

У гуртожитку для біженців 1   → Перейдіть до питання 20

В окремій квартирі / будинку 2 

Інший вид житла (напр., готель / пансіонат, тощо) 3   → Перейдіть до питання 20

 Коли Ви оселилися у квартирі / будинку, в якому зараз живете, Ви переїхали до когось?

Так, до друзів / знайомих чи родичів 1  

Так, до інших людей 2  

Ні, я ні до кого не переїжджав(-ла) 3  

 Як Ви вважаєте, яка ймовірність того, що впродовж найближчих трьох місяців Ви переїдете до іншого 
населеного пункту в Німеччині?

 Дайте відповідь за наступною шкалою. Значення «0» означає: дуже малоймовірно. Значення «10»  
 означає: дуже ймовірно. Використовуючи проміжні значення, можна дати більш точну оцінку.

 
дуже 

малоймовірно          
дуже 

ймовірно
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

 Чи потрібна Вам зараз допомога в одній із наступних галузей?

 Будь ласка, виберіть усе, що підходить. 1

Юридична консультація при отриманні посвідки на проживання [Aufenthaltstitel]  

Вивчення німецької мови  

Пошук роботи  

Пошук послуг з догляду за дитиною, школи чи навчального закладу для дитини (дітей)  

Пошук шкіл, вищих навчальних заклад (ВНЗ), навчальних закладів чи установ  
післядипломної освіти для мене  

Визнання диплома або свідоцтва про професійну підготовку  

Пошук житла  

Медичне обслуговування  

Забезпечення фінансового стану / допомога з бюрократичними питаннями  

Інше  

Мені не потрібна допомога.  

16 

17 

18 

19 

20 

Коли приїжджаєш до незнайомої країни, іноді буває важко зорієнтуватися. У наступних питаннях йдеться 
про те, чи потрібна Вам у будь-якій галузі допомога чи підтримка.

21 
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 Ви зараз відвідуєте чи вже закінчили один із наступних курсів?

 Будь ласка, виберіть усе, що підходить. 1

Так, мовний/інтеграційний курс Федерального управління  
у справах міграції та біженців (BAMF)  
[Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF)]  

Так, інший мовний курс  

Ні, нічого із наведеного    → Перейдіть до питання 25

 У якому місяці розпочалися Ваші перші мовні курси у Німеччині?

Місяць: 

 Який рівень володіння мовою пропонує / пропонував цей курс?

 Будь ласка, вкажіть найвищий рівень.

Базове володіння мовою (A1/A2) 1  

Поглиблені знання (B1/B2) 2  

Експертне володіння мовою (C1/C2) 3  

Спеціальні знання (напр., для певних професій) 4  

Не знаю 5 

 Чи Вам відомо про консультацію з питань міграції для дорослих переселенців (MBE) [Migrationsberatung für 
erwachsene Zuwanderer (MBE)]?

Так, я цим вже навіть скористався(-лася) 1  

Так, але поки що не скористався(-лася) 2  

Ні, не знаю 3  

 Чи відомо Вам про загальну консультацію з ринку праці при бюро з працевлаштування [Agentur für Arbeit],  
у центрі зайнятості [Jobcenter]?

Так, я цим вже навіть скористався(-лася) 1  

Так, але поки що не скористався(-лася) 2  

Ні, не знаю 3  

 В якому році Ви народились?

Рік: 

 Вкажіть свою стать.

Чоловіча 1 

Жіноча 2 

Інша 3 

 Вкажіть Ваш сімейний стан.

Одружений / заміжня 1   → Перейдіть до питання 31

Неодружений / незаміжня 2 

Розлучений(-а) 3 

Удівець / удова 5 

22 

23 

24 

25 

26 

Далі йтиметься особисто про Вас, Вашу родину та партнера.

27 

28 

29 
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 Чи перебуваєте Ви зараз у сталих відносинах?

Так 1  Ні 2  → Перейдіть до питання 36
 ↓

 Як давно Ви вже разом зі своїм партнером / партнеркою?

Рік:  Місяць:  

Не знаю 1 

 Чи мешкали Ви зі своїм партнером в одному домогосподарстві до від‘їзду з України?

Так 1 

Ні 2 

 В якій країні проживає Ваш партнер / партнерка зараз?

У Німеччині 1   → Перейдіть до питання 36

В Україні 2 

У Польщі 3 

В іншій країні 4 

 Скільки днів на місяць Ви контактуєте зі своїм партнером чи партнеркою (в т.ч. по телефону / в інтернеті)

 Якщо Ви не зв‘язуєтеся з Вашим партнером або партнеркою, вкажіть «0».

Днів на місяць: 

 Чи плануєте Ви перевезти свого партнера(-ку) до Німеччини?

Так 1 

Ні 2 

 Скільки у Вас дітей?

Кількість:  

У мене немає дітей. 1   → Перейдіть до питання 45

 Скільки дітей проживає з Вами в Німеччині?

Кількість:  

Немає 1   → Перейдіть до питання 42

 Скільки років цій дитині / дітям, які проживають з Вами в Німеччині?

 Будь ласка, виберіть усе, що підходить.
  1

Від 0 до 2 років  

Від 3 до 6 років  

Від 7 до 10 років  

Від 11 до 17 років  

18 років чи старше    → Якщо всі Ваші діти старші 18 років, просимо Вас 
перейти до питання 42

30 

31 

32 

33 

34 

35 

Давайте поговоримо про дітей.

36 

37 

38 
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 Ваша дитина/діти відвідує(-ють) групу для нагляду за дітьми чи школу в даний час?

 Будь ласка, виберіть усе, що підходить. 1

Так, у дитячих яслах / дитсадку / дитячому дошкільному  
закладі / гуртку для дітей [Kinderkrippe / Kindergarten /  
Kindertageseinrichtung / Kindertagespflege]  

Так, група продовженого дня [Hort]  

Так, початкова школа [Grundschule]  

Так, основна школа, середня школа чи реальна школа  
[Hauptschule, Mittelschule oder Realschule]  

Так, гімназія [Gymnasium]  

Так, загальноосвітня школа [Gesamtschule]  

Так, професійне училище [Berufsschule]  

Так, інша школа  

Так, українська школа з навчанням онлайн  

Ні, нічого із наведеного  

 Чи відвідувала Ваша дитина спочатку спеціальний клас для дітей-біженців (наприклад, вступний клас, 
підготовчий клас або перехідний клас [Willkommensklasse, Vorbereitungsklasse oder Übergangsklasse])  
чи брала участь у заходах з вивчення мови?

 Будь ласка, виберіть усе, що підходить. 1

Так, лише спеціальний клас для дітей-біженців  

Так, спеціальний клас та звичайні заняття  

Так, заняття з вивчення мови  

Ні, нічого із наведеного  

 Давайте поговоримо про добробут Вашої дитини / дітей. Якщо у Вас декілька дітей, замисліться, будь ласка, 
про найстаршу дитину, яка живе з Вами в Німеччині. 

Упродовж останнього тижня   Ніколи  Рідко  Іноді  Часто  Завжди
   1 2 3 4 5

 …моя дитина багато сміялася й веселилася. 

 …моїй дитині нічого не хотілося. 

 …моя дитина почувалася самотньою. 

 …моя дитина відчувала страх і невпевненість. 

 Чи є у Вас діти, які не живуть із Вами у Німеччині?

Так 1  Ні 2  → Перейдіть до питання 45
 ↓

 Чи плануєте Ви перевезти одного чи кількох своїх дітей з України чи іншої країни до Німеччини?
Так 1  Ні 2  → Перейдіть до питання 45
 ↓

 Скількох дітей Ви плануєте перевезти до Німеччини?

Кількість: 

А зараз, будь ласка, подумайте тільки про Вашу дитину /  
дітей віком до 18 років, яка(-і) зараз проживає(-ють) з Вами в Німеччині.

39 
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Далі йтиметься про Ваших родичів, які не живуть з Вами в Німеччині.
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 Чи є у Вас родичі – діти, брати та сестри, Ваші батьки та батьки дружини / чоловіка – які зараз живуть в 
Україні?

Так 1  Ні 2  → Перейдіть до питання 47
 ↓

 У яких стосунках Ви з цими людьми?

 Будь ласка, виберіть усе, що підходить. 1

Власна дитина  

Дитина іншого члена сім‘ї  

Мої батьки чи батьки мого партнера / моєї партнерки  

Онук(-чка)  

Бабуся / дідусь  

Мої брат чи сестра  

Інший(-а) родич(-ка) (мої або з боку мого партнера(-ки))  

 Скільки років Ви ходили до школи?

років: 

Я досі навчаюсь у школі 1 

Я не ходив(-ла) до школи 2  
→ Перейдіть до питання 49

 Яку освіту Ви здобули після закінчення школи?

Неповна початкова освіта, менше 4 класів середньої школи 1 

Початкова освіта, 4-8 / 9 класів середньої школи 2 

Свідоцтво про закінчення 7 класів середньої школи за системою до 1958 року 3 

Свідоцтво про закінчення 8 класів середньої школи за радянською системою 60-80-х років 4 

Свідоцтво про закінчення 9-го класу гімназії за сучасною системою 5 

Свідоцтво про закінчення 9 класів середньої школи за системою до 1958 року 6 

Свідоцтво про повне закінчення 10 класів середньої школи за радянською системою 60-80-х років 7 

Свідоцтво про закінчення 11 класів середньої школи за сучасною системою 8 

45 
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Далі просимо Вас надати дані з Вашої біографії, пов‘язані зі школою, вищими навчальними закладами (ВНЗ) 
та професійною освітою.
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 Ви здобули професійну освіту чи маєте диплом про вищу освіту?

 Будь ласка, зазначте всі свої свідоцтва про здобуту освіту та дипломи. 

Свідоцтво про переведення або підвищення кваліфікації, навчання до 1 року  

Закінчення 2-го курсу означає диплом молодшого спеціаліста  

Сертифікат / свідоцтво про присвоєння або підвищення трудової  
кваліфікації з повним атестатом про закінчення середньої школи, 2-3 роки навчання  

Диплом про середню професійну освіту, 4 роки навчання  

Атестат для вступу до вищого технічного коледжу,  
атестат для вступу до вищого технічного коледжу, 1 рiк навчання  

Атестат для вступу до вищого технічного коледжу,  
атестат для вступу до вищого технічного коледжу, 2-3 роки навчання  

Академічна довідка  

Бакалавр, 4 роки за сучасною системою  

Магістр, 5-6 років за сучасною системою  

Диплом спеціаліста, 5-6 років  

Аспірантура  

Науковий ступінь, кандидат, доктор наук  

Ні, у мене немає закінченої професійної чи вищої освіти   → Перейдіть до питання 51

 У якій країні / країнах Ви навчалися чи отримували вищу освіту?

 Будь ласка, виберіть усе, що підходить. 1

Україна  

Польща  

Російська Федерація  

Німеччина  

Інша країна Європи  

США, Канада або Австралія  

Інша  

 Чи шукаєте Ви зараз можливість проходження професійного навчання чи отримання місця у вищому 
навчальному закладі (ВНЗ)?

Так 1 

Ні 2  

 Ви працювали до переїзду до Німеччини?

Так 1  Ні 2  → Перейдіть до питання 57
 ↓

 В якій країні Ви працювали раніше, до переїзду до Німеччини?

Україна 1 

Польща 2 

Російська Федерація 3 

Німеччина 4 

Інша країна Європи 5 

США, Канада або Австралія 6 

Інша 7 
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 Якою професійною діяльністю Ви займалися до переїзду до Німеччини?

 Будь ласка, зазначте точну назву посади, тобто не «менеджер з продажу», а: «торговий агент  
 логістичної компанії», не «робітник», а «слюсар-механік».

 Яку професійну посаду Ви обіймали раніше, до переїзду до Німеччини?

Працівник, також у сільському господарстві, без управлінських завдань 1 

Працівник, також у сільському господарстві, з управлінськими завданнями 2 

Приватний підприємець, в т.ч. член сім‘ї власника бізнесу 3 

Найманий працівник без управлінських завдань 4 

Найманий працівник з управлінськими завданнями 5 

Службовець / держслужбовець,  
у т.ч. суддя та кадровий військовослужбовець без управлінських завдань 6 

Службовець / держслужбовець,  
у т.ч. суддя та кадровий військовослужбовець з управлінськими завданнями 7 

 У якому секторі економіки, галузі чи сфері послуг працювала компанія чи установа, в якій Ви переважно 
працювали?

Будівництво 1 

Надання економічних послуг 2 

Фінансові та бізнес-послуги 3 

Нерухомість та житлове забезпечення 4 

Торгівля, транспорт, готельне господарство 5 

Інформація та телекомунікації 6 

Сільське господарство, лісництво та рибне господарство 7 

Державне управління; захист; соціальне страхування 8 

Промислове виробництво, крім будівельних матеріалів 9 

Інші послуги 10 

 Ви зараз працюєте?

Так, повна зайнятість 1 

Так, часткова зайнятість 2 

Так, неповна чи нерегулярна зайнятість 4 

Так, учень школи профпідготовки / студент вищого  
навчального заклада (ВНЗ) чи особа, яка проходить  
виробничу перепідготовку 3 

Так, виробнича практика 10  → Перейдіть до питання 65

Ні, я не працюю 9  → Перейдіть до питання 61

 Якою професійною діяльністю Ви займаєтеся зараз?

 Будь ласка, зазначте точну назву посади, тобто не «менеджер з продажу», а: «торговий агент  
 логістичної компанії», не «робітник», а «слюсар-механік».
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 Яку посаду Ви обіймаєте на сьогоднішній день?

Працівник, також у сільському господарстві, без управлінських завдань 1 

Працівник, також у сільському господарстві, з управлінськими завданнями 2 

Приватний підприємець, в т.ч. член сім‘ї власника бізнесу 3 

Найманий працівник без управлінських завдань 4 

Найманий працівник з управлінськими завданнями 5 

Службовець / держслужбовець,  
у т.ч. суддя та кадровий військовослужбовець без управлінських завдань 6 

Службовець / держслужбовець,  
у т.ч. суддя та кадровий військовослужбовець з управлінськими завданнями 7 

 У якому секторі економіки, галузі чи сфері послуг працює компанія чи установа, в якій Ви переважно 
працюєте?

Будівництво 1 

Надання економічних послуг 2 

Фінансові та бізнес-послуги 3 

Нерухомість та житлове забезпечення 4 

Торгівля, транспорт, готельне господарство 5 

Інформація та телекомунікації 6 

Сільське господарство, лісництво та рибне господарство 7 

Державне управління; захист; соціальне страхування 8 

Промислове виробництво, крім будівельних матеріалів 9 

Інші послуги 10  

→ Перейдіть до питання 65

 Чи стоїте Ви зараз на обліку у бюро з працевлаштування [Agentur für Arbeit] як безробітний(-а)?

Так 1 

Ні 2 

 Чи Ви вживали впродовж останніх чотирьох тижнів активних заходів з пошуку роботи?

Так 1 

Ні 2 

 Чи плануєте в майбутньому (знову) займатися трудовою діяльністю?

Ні, точно ні 1 

Скоріше малоймовірно 2  
→ Перейдіть до питання 65

Ймовірно 3 

Напевно 4 

 Коли приблизно Ви хочете зайнятися трудовою діяльністю?

Якомога швидше 1 

Упродовж наступного року 2 

Упродовж 2-5 років 3 

Пізніше, за 5 років чи пізніше 4 
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 Як би Ви оцінили своє фінансове становище до війни, тобто до лютого 2022 року, порівняно з фінансовим 
становищем інших людей в Україні?

Значно вище середнього 1 

Скоріше вище середнього 2 

Середнє 3 

Скоріше нижче середнього 4 

Значно нижче середнього 5 

 Якщо замислитися про Ваш поточний доход і гроші, на які Вам та членам Вашої родини, які втекли разом із 
Вами, доводиться жити, наскільки Вам їх вистачає?

З великими труднощами 1 

З труднощами 2 

З певними труднощами 3 

Відносно непогано 4 

Добре 5 

Дуже добре 6 

 Як часто Ви проводите час з людьми з України в Німеччині, які не є Вашими родичами?

Щодня 1 

Декілька разів на тиждень 2 

Щотижня 3 

Щомісяця 4 

Рідше 5 

Ніколи 6 

 Як часто Ви проводите час із німцями?

Щодня 1 

Декілька разів на тиждень 2 

Щотижня 3 

Щомісяця 4 

Рідше 5 

Ніколи 6 

 Як би Ви в цілому описали стан Вашого здоров‘я?

Дуже добре 1 

Добре 2 

Задовільний 3 

Поганий 4 

Дуже поганий 5 

Давайте поговоримо про Ваше фінансове становище.

65 
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Тепер ми поговоримо про те, як часто Ви проводите час із тими чи іншими людьми.
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Тепер кілька питань про Ваше здоров‘я та добробут.
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 Тепер поговоримо про Ваше власне сприйняття себе. Наскільки наступна характеристика відповідає Вам?

   
Зовсім не 

відповідає    
Повністю 

відповідає
   1 2 3 4 5

Я відчуваю самотність. 

 Вкажіть, будь ласка, як часто чи рідко Ви відчували це почуття впродовж останніх чотирьох тижнів.

Як часто Ви відчували…   
Дуже 
рідко  

Рідко
 

Іноді
 

Часто
 

Дуже 
часто

   1 2 3 4 5

злість? 

страх? 

щастя? 

сум? 

 Чи Ви маєте щеплення від COVID-19 (коронавірусу)?

Так 1 

Ні 2 

 В якій країні Ви народилися?

70 
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Далі поговоримо про Ваше походження та знання мов.

73 
Україна 1 

Вірменія 2 

Азербайджан 3 

Білорусь 4 

Німеччина 5 

Естонія 6 

Грузія 7 

Казахстан 8 

Киргизстан 9 

Латвія 10 

Литва 11 

Молдова 12 

Польща 13 

Російська Федерація 14 

СРСР 19 

Таджикистан 15 

Туркменістан 16 

Узбекистан 17 

Інша країна народження 18 

 Якою мовою переважно розмовляли у Вас вдома, в Україні?

Українська 1 

Російська 2 

Українська та російська в рівній мірі 3 

Інша мова 4 

 Наскільки добре Ви розмовляєте німецькою мовою?

Дуже добре 1 

Добре 2 

Нормально 3 

Скоріше погано 4 

Зовсім ні 5 
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 Наскільки добре Ви пишете німецькою мовою?

Дуже добре 1 

Добре 2 

Нормально 3 

Скоріше погано 4 

Зовсім ні 5 

 Наскільки добре Ви читаєте німецькою мовою?

Дуже добре 1 

Добре 2 

Нормально 3 

Скоріше погано 4 

Зовсім ні 5 

 Наскільки загалом Ви задоволені своїм життям за шкалою від 0 до 10?

 «0» означає «зовсім не задоволений(-на)», а «10» — «повністю задоволений(-на)».  
 «5» - середній рівень задоволеності.

 
зовсім не 

задоволений(-на)          
повністю 

задоволений(-на)
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

 Як Ваші справи в наступних галузях – чи викликає це у Вас занепокоєння?

    
Так, серйозне 
занепокоєння 

Так, певне 
занепокоєння 

Ні, жодних 
проблем

    1 2 3

Ваше власне економічне становище 

Ваше здоров’я 

Ваші родичі, які залишились в Україні 
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Нарешті, ми хотіли б дізнатися про Вашу задоволеність життям і турботи.
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На завершення у нас до Вас буде ще одне прохання:

Ця анкета є першою у серії вибіркових опитувань біженців з України. Ми  
хотіли б надалі дізнатися, як розвиватиметься ситуація у біженців найближчим  
часом. Зокрема, чи плануєте Ви повернутися до України чи переїхати до  
іншої країни. Тому просимо Вас про підтримку і наступного разу.

Щоб ми могли запросити Вас до участі у наступних опитуваннях, ми  
хотіли б зберегти Ваші контактні дані в Інституті прикладної соціології infas,  
у Німецькому інституті економічних досліджень (DIW Berlin) та  
Федеральному інституті дослідження населення (BiB).

Звісно, участь у подальших опитуваннях носить добровільний, а не  
обов’язковий характер. Ви можете будь-якої миті відмовитися від участі  
в опитуванні, i Ваша адреса буде негайно видалена. Ми суворо  
дотримуємося приписів щодо захисту даних, і ми гарантуємо Вам, що  
Ваша контактна інформація не потрапить до третіх рук.

 Ви згодні, щоб ми зберегли Вашу адресу в трьох інститутах, які беруть  
 участь у дослідженні, для подальшого вивчення ситуації у біженців з України?

 Так, я згоден(-на)  Ні, я не згоден(-на) 

→ 
Перегорніть, будь ласка, на сторінку 36 (зворот анкети).  
Там у нас буде до Вас ще одне важливе прохання.
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Дорогие участники,

мы пригласили Вас принять участие в этом опросе, чтобы больше узнать о жизненной ситуации беженцев из 
Украины в Германии. Ваше участие в этом проекте очень важно для сбора достоверной информации о том, как 
живется украинским беженцам в Германии.

Например, нам интересно: Чувствуете ли Вы, что Вам здесь рады? Какова Ваша личная ситуация? В каких 
сферах Вам нужна помощь в настоящий момент? Участие в опросе занимает около 20 минут.

Разумеется, Ваше участие носит добровольный характер. Все Ваши данные обрабатываются строго 
конфиденциально. Подробнее о защите данных и полной конфиденциальности Ваших данных Вы можете 
узнать в заявлении, которое прилагается к сопроводительному письму.

Отвечая на вопросы анкеты в письменном виде и отправляя ее в infas, Вы выражаете согласие на участие в 
исследовании.

Как заполнять анкету?

 – Подходящие варианты ответов следует отмечать в соответствующих ячейках ручкой  
 с черными чернилами: 

– Если Вы хотите исправить ответ на вопрос, зарисуйте ячейку с недействительным ответом и отметьте  
 ячейку с правильным ответом: 

– Пожалуйста, обратите внимание на соответствующие инструкции по заполнению вопросов
  Пожалуйста, введите только один вариант.

– Пожалуйста, обратите внимание на соответствующие инструкции о переходе к вопросам:
 → Перейдите к вопросу 11

 Дополнительная информация

 С вопросами о заполнении опроса или участии в исследовании можно обратиться в рабочее время по 
бесплатному номеру телефона infas: 0800/99 88 668. 

 Если у Вас есть вопросы, можете также писать нам по адресу uid@infas.de, и мы незамедлительно Вам 
ответим.

Беженцы из Украины в Германии
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 Было ли у Вас по прибытии в Германию ощущение, что Вам здесь рады?

Абсолютно да 1 

Скорее да 2 

Kогда как 3 

Едва ли 4 

Совсем нет 5 

 Когда Вы покинули Украину?

 .  . 
 День Месяц Год

 Когда Вы приехали в Германию?

 Это опрос для людей, которые бежали из Украины после января 2022 года. Если Вы приехали в  
 Германию до января 2022 года, Вы не входите в целевую группу нашего опроса. Тогда Вам не нужно  
 продолжать отвечать на вопросы анкеты. Тем не менее, просим Вас отправить анкету назад к нам.

 .  . 
 День Месяц Год

 У Вас украинское гражданство?

Да 1  Нет 2  → 
 ↓

 В каком регионе Украины Вы раньше жили?

1 

Далее речь пойдет о Вашем месте жительства в Украине и о том, когда Вы покинули Украину и приехали в 
Германию.

2 

3 

4  Таким образом, Вы не входите в целевую группу 
нашего опроса. Вам не нужно продолжать
отвечать на вопросы анкеты. Тем не менее, 
просим Вас отправить анкету назад к нам.

5 

Автономная Республика Крым 1 

Винницкая область 24 

Волынская область 25 

Днепропетровская область 5 

Донецкая область 6 

Житомирская область 17 

Закарпатская область 20 

Запорожская область 16 

Ивано-Франковская область 7 

Киев 26 

Киевская область 8 

Кировоградская область 9 

Луганская область 10 

Львовская область 11 

Николаевская область 12 

Одесская область 13 

Полтавская область 14 

Ровненская область 15 

Севастополь 27  

Сумская область 18 

Тернопольская область 19 

Харьковская область 2 

Херсонская область 3 

Хмельницкая область 4 

Черкасская область 21 

Черниговская область 22 

Черновицкая область 23 

Раньше я жил(-а) в другой стране, за пределами Украины 28 
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 Сколько родственников или друзей приехали в Германию вместе с Вами?

Я приехал(-а) один / одна. 1   → Перейдите к вопросу 8

Суммарное количество человек:  Включая Вас: 

из них:

Из них детей 6-17 лет:    Из них детей до 6 лет:   

 Кем Вам приходятся люди, которые вместе с Вами приехали в Германию?

 Пожалуйста, выберите все подходящие варианты. 1

Партнер(-ша)  

Собственный ребенок  

Чужой ребенок  

Мои родители или родители моего партнера / моей партнерши  

Внук(-чка)  

Мои бабушка / дедушка или бабушка / дедушка моего партнера / моей партнерши  

Мои брат или сестра  

Брат или сестра моего партнера(-ши)  

Другой(-ая) родственник(-ца) (мои или со стороны моего партнера(-ши))  

Друг / подруга, знакомый(-ая) или коллега  

 В каком месяце Вы подавали заявку на вид на жительство [Aufenthaltstitel] в Германии?

Месяц: 

Я еще не подавал(-а) заявку на вид на жительство. 1 

 Какой у Вас в настоящий момент правовой статус пребывания?

 Взгляните на отметку иммиграционной службы в Вашем паспорте, если таковая уже имеется. 
Нет, я приехал(-а) без визы по своему биометрическому паспорту 1 

Нет, у меня шенгенская виза 2 

Временное удостоверение на легальное пребывание в стране [Fiktionsbescheinigung] 3 

Разрешение на пребывание в стране согласно §24 [Aufenthaltsgewährung nach § 24]  
для временной защиты 4 

Другой вид на жительство 5 

Не знаю 6 

 Наряду с войной в Украине, могут быть и другие причины покинуть Украину.  
Какие причины повлияли на Ваш отъезд из Украины?

 Пожалуйста, выберите все подходящие варианты. 1

Война или военный конфликт в Украине.  

Потому что родственники, друзья или знакомые покинули эту страну  

Мне хотелось перевезти родственников  

Меня отправила моя семья  

Плохие личные условия жизни  

Общая экономическая ситуация в стране  

Преследование или дискриминация (по этническим, религиозным и др. причинам, и т. д.)  

Другие причины  

Не могу/не хочу отвечать  

6 

7 

8 

9 

10 
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 Что побудило Вас переехать именно в Германию, а не в другую страну?

 Пожалуйста, выберите все подходящие варианты. 1

Потому что здесь уже живут родственники, друзья или знакомые  

Потому что здесь уже живут многие люди из моей страны  

Из-за экономической ситуации в Германии  

Из-за уважительного отношения к правам человека в Германии  

Из-за системы образования в Германии  

Из-за государственного и социального благополучия  в Германии  

Из-за ощущения, что в Германии мне рады  

Из-за процедуры получения статуса беженца в Германии  

Так вышло случайно  

Другие причины  

Не могу/не хочу отвечать  

 Как долго Вы хотели бы остаться в Германии?

До окончания войны 5 

Максимум один год 1 

Еще несколько лет 2 

Навсегда 3   → Перейдите к вопросу 14

Не знаю 6 

 Планируете ли Вы возвращаться в Украину или поехать в другую страну?

Я планирую вернуться в Украину 1 

Я планирую переехать в другую страну 2 

Не знаю 3 

 Живете ли Вы в том же населенном пункте в Германии, в который приехали сразу после переезда?

Нет 2  Да 1  → Перейдите к вопросу 17
 ↓

 В какой федеральной земле находился населенный пункт, в который Вы поехали сразу по прибытии в 

11 

12 

13 

Давайте поговорим о Вашей текущей жилищной ситуации.

14 

15 
Германию?

Баден-Вюртемберг 1 

Бавария 2 

Берлин 3 

Бранденбург 4 

Бремен 5 

Гамбург 6 

Гессен 7 

Мекленбург-Передняя Померания 8 

Нижняя Саксония 9 

Северный Рейн-Вестфалия 10 

Рейнланд-Пфальц 11 

Саар 12 

Саксония 13 

Саксония-Анхальт 14 

Шлезвиг-Гольштейн 15 

Тюрингия 16 

Не знаю 17 
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 В первый населенный пункт, в котором Вы жили сразу по прибытии в Германию, Вас направил какой-то 
государственный орган?

Да 1 

Нет 2 

 В населенный пункт, в котором Вы сейчас живете, Вас направил какой-то государственный орган?

Да 1 

Нет 2 

 В каком виде жилья Вы сейчас проживаете?

В общежитии для беженцев 1   → Перейдите к вопросу 20

В отдельной квартире / доме 2 

Другой вид жилья (напр., отель / пансионат и т. д.) 3   → Перейдите к вопросу 20

 Когда Вы поселились в квартиру / дом, в котором сейчас живете, Вы переехали к кому-то?

Да, к друзьям / знакомым или родственникам 1  

Да, к другим людям 2  

Нет, я ни к кому не переезжал(-а) 3  

 Как Вы считаете? Какова вероятность того, что в течение ближайших трех месяцев Вы переедете в другой 
населенный пункт Германии?

 Дайте ответ по следующей шкале. Значение «0» означает: весьма маловероятно. Значение «10» 
означает: весьма вероятно. Используя промежуточные значения, Вы можете дать более точную оценку.

 
весьма 

маловероятно          
весьма 

вероятно
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

 Нужна ли Вам сейчас помощь в одной из следующих сфер?

 Пожалуйста, выберите все подходящие варианты. 1

Юридическая консультация при получении вида на жительство [Aufenthaltstitel]  

Изучение немецкого языка  

Поиск работы  

Поиск услуг по уходу за ребенком, школы или учебного заведения для ребенка (детей)  

Поиск школ, высших учебных заведений (ВУЗов) учебных заведений или учреждений  
последипломного обучения для меня  

Признание диплома или свидетельства о профессиональной подготовке  

Поиск жилья  

Медицинское обслуживание  

Обеспечение финансового положения / помощь с бюрократическими вопросами  

Другое  

Мне не нужна помощь.  

16 

17 

18 

19 

20 

Когда приезжаешь в незнакомую страну, иногда бывает трудно сориентироваться. В следующих вопросах 
речь идет о том, требуется ли Вам в какой-либо сфере помощь или поддержка.

21 
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 Вы сейчас проходите или уже прошли один из следующих курсов?

 Пожалуйста, выберите все подходящие варианты. 1

Да, языковой / интеграционный курс Федерального  
управления по делам миграции и беженцев (BAMF)  
[Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF)]  

Да, другой языковой курс  

Нет, ничего из перечисленного    → Перейдите к вопросу 25

 В каком месяце начались Ваши первые языковые курсы в Германии?

Месяц: 

 Какой уровень знания языка предлагает(-ал) этот курс?

 Пожалуйста, укажите наивысший уровень.

Базовое владение языком (A1/A2) 1  

Углубленные знания (B1/B2) 2  

Экспертное владение языком (C1/C2) 3  

Специальные знания (напр., для определенных профессий) 4  

Не знаю 5 

 Вы знаете о консультации по вопросам миграции для взрослых переселенцев (MBE) [Migrationsberatung für 
erwachsene Zuwanderer (MBE)]?

Да, я этим уже воспользовался(-лась) 1  

Да, но еще пока не воспользовался(-лась) 2  

Нет, не знаю 3  

 Знаете ли Вы об общей консультации по рынку труда при бюро по трудоустройтсву [Agentur für Arbeit],  
в центре занятости [Jobcenter]?

Да, я этим уже воспользовался(-лась) 1  

Да, но еще пока не воспользовался(-лась) 2  

Нет, не знаю 3  

 В каком году Вы родились?

Год: 

 Укажите свой пол.

Мужской 1 

Женский 2 

Другой 3 

 Укажите Ваш семейный статус.

Женат / замужем 1   → Перейдите к вопросу 31

Не женат / не замужем 2 

Разведен(a) 3 

Вдовец / вдова 5 

22 

23 

24 

25 

26 

Далее речь пойдет лично о Вас, Вашей семье и партнере.

27 

28 

29 
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 Состоите ли Вы в настоящее время в постоянных отношениях?

Да 1  Нет 2  → Перейдите к вопросу 36
 ↓

 Как давно Вы уже вместе со своим партнером / партнершей?

Год:  Месяц:  

Не знаю 1 

 Жили ли Вы со своим партнером в одном домохозяйстве до отъезда из Украины?

Да 1 

Нет 2 

 В какой стране проживает Ваш партнер / партнерша в настоящий момент?

В Германии 1   → Перейдите к вопросу 36

В Украине 2 

В Польше 3 

В другой стране 4 

 Сколько дней в месяц Вы связываетесь  со своим партнером или партнершей (в т.ч. по телефону /  
в интернете)

 Если Вы не связываетесь с Вашим партнером или партнершей, укажите «0».

Дней в месяц: 

 Планируете ли Вы перевезти своего партнера(-шу) в Германию?

Да 1 

Нет 2 

 Сколько у Вас детей?

Количество: 

У меня нет детей. 1   → Перейдите к вопросу 45

 Сколько детей проживают с Вами в Германии?

Количество: 

Нет 1   → Перейдите к вопросу 42

 Сколько лет ребенку / детям, которые проживают с Вами в Германии?

 Пожалуйста, выберите все подходящие варианты. 1

От 0 до 2 лет  

От 3 до 6 лет  

От 7 до 10 лет  

От 11 до 17 лет  

18 лет или старше    → Если все Ваши дети старше 18 лет, просим Вас 
перейти к вопросу 42

30 

31 

32 

33 

34 

35 

Давайте поговорим о детях.

36 

37 

38 
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 Посещает ли Ваш ребенок / дети группу для присмотра за детьми или школу в настоящее время?

 Пожалуйста, выберите все подходящие варианты. 1

Да, в детских яслях / детском саду / детском дошкольном  
учреждении / кружке для детей [Kinderkrippe /  
Kindergarten / Kindertageseinrichtung / Kindertagespflege]  

Да, продленка [Hort]  

Да, начальная школа [Grundschule]  

Да, основная школа, средняя школа или реальная школа  
[Hauptschule, Mittelschule oder Realschule]  

Да, гимназия [Gymnasium]  

Да, общеобразовательная школа [Gesamtschule]  

Да, профессиональное училище [Berufsschule]  

Да, другая школа    

Да, украинская школа с онлайн-обучением  

Нет, ничего из перечисленного  

 Посещал ли Ваш ребенок / дети сначала специальный класс для детей-беженцев (например, вступительный 
класс, подготовительный класс или переходный класс [Willkommensklasse, Vorbereitungsklasse oder Über-
gangsklasse]) или принимал(-и) участие в мероприятиях по изучению языка?

 Пожалуйста, выберите все подходящие варианты. 1

Да, только специальный класс для детей-беженцев  

Да, специальный класс и обычные занятия  

Да, занятия по изучению языка  

Нет, ничего из перечисленного  

 Давайте поговорим о благополучии Вашего ребенка / детей. Если у Вас несколько детей, задумайтесь, 
пожалуйста, о самом старшем ребенке, который живет с Вами в Германии. 

В течение последней недели   Никогда  Редко  Иногда  Часто  Всегда
   1 2 3 4 5

 …мой ребенок много смеялся и веселился. 

 …моему ребенку ничего не хотелось. 

 …мой ребенок чувствовал себя одиноким. 

 …мой ребенок испытывал страх и неуверенность. 

 Есть ли у Вас дети, которые не живут с Вами в Германии?

Да 1  Нет 2  → Перейдите к вопросу 45
 ↓

 Планируете ли Вы перевезти одного или нескольких своих детей из Украины или другой страны в 
Германию?
Да 1  Нет 2  → Перейдите к вопросу 45
 ↓

 Скольких детей Вы планируете перевезти в Германию?

Количество: 

А сейчас, пожалуйста, задумайтесь только о Вашем ребенке / детях младше 18 лет, который(-ые) сейчас 
проживает(-ют) с Вами в Германии.

39 

40 

41 

Далее речь пойдет о Ваших родственниках, которые не живут с Вами в Германии.

42 

43 

44 



28 7785/2022

 Есть ли у Вас родственники — дети, братья и сестры, свои родители и родители жены / мужа — 
проживающие сейчас в Украине?

Да 1  Нет 2  → Перейдите к вопросу 47
 ↓

 Кем Вам приходятся эти люди?

 Пожалуйста, выберите все подходящие варианты. 1

Мой ребёнок  

Ребенок другого члена семьи  

Мои родители или родители моего партнера /  
моей партнерши  

Внук(-чка)  

Бабушка / дедушка  

Мои брат или сестра  

Другой(-ая) родственник(-ца)  
(мои или со стороны моего партнера(-ши))  

 Сколько суммарно лет Вы ходили в школу?

лет: 

Все еще учусь в школе 1 

Я не ходил(-а) в школу 2  
→ Перейдите к вопросу 49

 Какое образование Вы получили по окончании школы?

Неполное начальное образование, менее 4 классов средней школы 1 

Начальное образование, 4-8 /9 классов средней школы 2 

Свидетельство об окончании 7 классов средней школы по системе до 1958 года 3 

Свидетельство об окончании 8 классов средней школы по советской системе 60-80-х годов 4 

Свидетельство об окончании 9-го класса гимназии по современной системе 5 

Свидетельство об окончании 9 классов средней школы по системе до 1958 года 6 

Свидетельство о полном окончании 10 классов средней школы по советской системе 60-80-х годов 7 

Свидетельство о полном окончании 11 классов средней школы по современной системе 8 

45 

46 

Далее просим Вас предоставить данные о ряде пунктов, касающихся Вашей биографии, связанных со 
школой, ВУЗом и профессиональным образованием. Вначале затронем общеобразовательную школу:
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 Вы получили профессиональное образование или имеете диплом о высшем образовании?

 Пожалуйста, укажите все свои свидетельства о полученном образовании и дипломы. 1

Свидетельство о переводе или повышении квалификации, обучение до 1 года  

Окончание 2-го курса означает диплом младшего специалиста  

Сертификат / свидетельство о присвоении или повышении трудовой квалификации,  
с полным аттестатом об окончании средней школы, 2-3 года обучения  

Диплом о среднем профессиональном образовании, 4 года обучения  

Аттестат для поступления в высший технический колледж,  
аттестат для поступления в высший технический колледж, 1 год обучения  

Аттестат для поступления в высший технический колледж,  
аттестат для поступления в высший технический колледж, 2- 3 года обучения  

Академическая справка  

Бакалавр, 4 года по современной системе  

Магистр, 5-6 лет по современной системе  

Диплом специалиста, 5-6 лет  

Аспирантура  

Научная степень, кандидат, доктор наук  

Нет, у меня нет оконченного профессионального  
или высшего образования   → Перейдите к вопросу 51

 В какой стране / странах Вы учились или получали высшее образование?

 Пожалуйста, выберите все подходящие варианты.
  1

Украина  

Польша  

Российская Федерация  

Германия  

Другая страна Европы  

США, Канада или Австралия  

Другая  

 Ищете ли Вы в настоящее время возможность получения профессионального обучения или место в высшем 
учебном заведений (ВУЗе)?

Да 1 

Нет 2  

 Доводилось ли Вам работать до переезда в Германию?

Да 1  Нет 2  → Перейдите к вопросу 57
 ↓

 В какой стране Вы работали раньше, до переезда в Германию?

Украина 1 

Польша 2 

Российская Федерация 3 

Германия 4 

Другая страна Европы 5 

США, Канада или Австралия 6 

Другая 7 
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 Какой профессиональной деятельностью Вы занимались до переезда в Германию?

 Пожалуйста, укажите точное название должности, т.е., не «менеджер по продажам»,  
 а: «торговый агент логистической компании», не «рабочий», а: «слесарь-механик».

 Какую профессиональную должность Вы занимали раньше, до переезда в Германию?

Рабочий, также в сельском хозяйстве, без управленческих задач 1 

Рабочий, также в сельском хозяйстве, с управленческими задачами 2 

Индивидуальный предприниматель, в т.ч. член семьи владельца бизнеса 3 

Наемный сотрудник без управленческих задач 4 

Наемный сотрудник с управленческими задачами 5 

Служащий / госслужащий, в т.ч. судья и кадровый военнослужащий без управленческих задач 6 

Служащий / госслужащий, в т.ч. судья и кадровый военнослужащий с управленческими задачами 7 

 В каком секторе экономики, отрасли или сфере услуг работала компания или учреждение,  
в которой Вы преимущественно работали?

Строительство 1 

Оказание экономических услуг 2 

Финансовые и бизнес-услуги 3 

Недвижимость и жилищное обеспечение 4 

Торговля, транспорт, гостиничное хозяйство 5 

Информация и телекоммуникации 6 

Сельское хозяйство, лесничество и рыбное хозяйство 7 

Государственное управление; защита; социальное страхование 8 

Промышленное производство (кроме строительных материалов) 9 

Другие услуги 10 

 Вы сейчас работаете?

Да, полная занятость 1 

Да, частичная занятость 2 

Да, незначительная или нерегулярная занятость 4 

Да, учащийся школы профподготовки / высшего  
учебного заведения (ВУЗа) или лицо, 
проходящее производственную переподготовку 3 

Да, производственная практика 10  → Перейдите к вопросу 65

Нет, я не работаю 9  → Перейдите к вопросу 61

 Какой профессиональной деятельностью Вы занимаетесь в настоящий момент?

 Пожалуйста, укажите точное название должности, т.е., не «менеджер по продажам»,  
 а: «торговый агент логистической компании», не «рабочий», а: «слесарь-механик».
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 Какую должность Вы занимаете на работе в настоящее время?

Рабочий, также в сельском хозяйстве, без управленческих задач 1 

Рабочий, также в сельском хозяйстве, с управленческими задачами 2 

Индивидуальный предприниматель, в т.ч. член семьи владельца бизнеса 3 

Наемный сотрудник без управленческих задач 4 

Наемный сотрудник с управленческими задачами 5 

Служащий / госслужащий, в т.ч. судья и кадровый военнослужащий без управленческих задач 6 

Служащий / госслужащий, в т.ч. судья и кадровый военнослужащий с управленческими задачами 7 

 В каком секторе экономики, отрасли или сфере услуг работает компания или учреждение, в которой Вы 
преимущественно работаете?

Строительство 1 

Оказание экономических услуг 2 

Финансовые и бизнес-услуги 3 

Недвижимость и жилищное обеспечение 4 

Торговля, транспорт, гостиничное хозяйство 5 

Информация и телекоммуникации 6 

Сельское хозяйство, лесничество и рыбное хозяйство 7 

Государственное управление; защита; социальное страхование 8 

Промышленное производство (кроме строительных материалов) 9 

Другие услуги 10  

→ Перейдите к вопросу 65

 Стоите ли Вы в настоящий момент  на учете в бюро по трудоустройству [Agentur für Arbeit] как 
безработный?

Да 1 

Нет 2 

 Принимали ли Вы за последние четыре недели активные меры по поиску работы?

Да 1 

Нет 2 

 Планируете ли Вы в будущем (снова) заниматься трудовой деятельностью?

Нет, точно нет 1 

Маловероятно 2  
→ Перейдите к вопросу 65

Вероятно 3 

Наверняка 4 

 Когда примерно Вы хотите заняться трудовой деятельностью?

По возможности немедленно 1 

В течение будущего года 2 

В течение 2-5 лет 3 

Потом, спустя 5 лет или позже 4 
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 Как бы Вы оценили свое финансовое положение до войны, то есть до февраля 2022 года, по сравнению с 
финансовым положением других людей в Украине?

Значительно выше среднего 1 

Скорее выше среднего 2 

Среднее 3 

Скорее ниже среднего 4 

Значительно ниже среднего 5 

 Если задуматься о Вашем текущем доходе и деньгах, на которые Вам и членам Вашей семьи, которые 
бежали вместе с Вами, приходится жить, насколько Вам этого хватает?

С большим трудом 1 

С трудом 2 

С некоторым трудом 3 

Относительно неплохо 4 

Хорошо 5 

Очень хорошо 6 

 Как часто Вы проводите время с людьми из Украины в Германии, которые не приходятся Вам 
родственниками?

Каждый день 1 

Несколько раз в неделю 2 

Каждую неделю 3 

Каждый месяц 4 

Реже 5 

Никогда 6 

 Как часто Вы проводите время с немцами?

Каждый день 1 

Несколько раз в неделю 2 

Каждую неделю 3 

Каждый месяц 4 

Реже 5 

Никогда 6 

 Как бы Вы в целом описали состояние Вашего здоровья?

Очень хорошо 1 

Хорошо 2 

Удовлетворительное 3 

Плохое 4 

Очень плохое 5 

Давайте поговорим о Вашем финансовом положении.
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Теперь мы поговорим о том, как часто Вы проводите время с теми или иными людьми.
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Теперь несколько вопросов о Вашем здоровье и благополучии.

69 



337785/2022

 Теперь поговорим о Вашем самовосприятии. Насколько следующее высказывание относится к Вам?

   
Совсем не 
относится     

Абсолютно 
верно

   1 2 3 4 5

Я испытываю одиночество. 

 Укажите, пожалуйста, как часто или редко Вы испытывали это чувство за последние четыре недели.

Как часто Вы испытывали…   
Очень 
редко  

Редко
 

Иногда
 

Часто
 

Очень 
часто

   1 2 3 4 5

злость? 

страх? 

счастье? 

грусть? 

 Привиты ли Вы от COVID-19 (коронавируса)?

Да 1 

Нет 2 

 В какой стране Вы родились?
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Далее поговорим о Вашем происхождении и знании языков.
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Украина 1 

Армения 2 

Азербайджан 3 

Беларусь 4 

Германия 5 

Эстония 6 

Грузия 7 

Казахстан 8 

Кыргызстан 9 

Латвия 10 

Литва 11 

Молдова 12 

Польша 13 

Российская Федерация 14 

СССР 19 

Таджикистан 15 

Туркменистан 16 

Узбекистан 17 

Другая страна рождения 18 

 На каком языке преимущественно говорили у Вас дома, в Украине?

Украинский 1 

Русский 2 

Украинский и русский в равной степени 3 

Другой язык 4 

 Насколько хорошо Вы говорите на немецком языке?

Очень хорошо 1 

Хорошо 2 

Нормально 3 

Скорее плохо 4 

Совсем нет 5 
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 Насколько хорошо Вы пишете на немецком языке?

Очень хорошо 1 

Хорошо 2 

Нормально 3 

Скорее плохо 4 

Совсем нет 5 

 Насколько хорошо Вы читаете на немецком языке?

Очень хорошо 1 

Хорошо 2 

Нормально 3 

Скорее плохо 4 

Совсем нет 5 

 Насколько в общем и целом Вы довольны своей жизнью по шкале от 0 до 10?

 «0» означает «cовсем не доволен(-на)», а «10» - «полностью доволен(-на)».  
 «5» — средняя удовлетворенность.

 
совсем не 

доволен(-на)           
Полностью 

доволен(-на)
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

 Как обстоят дела в следующих сферах – вызывает ли это у Вас беспокойство?

    

Да, сильное 
беспокойство

 

Да, 
некоторое 

беспокойство 

Нет, не 
беспокоит

    1 2 3

Ваше собственное экономическое положение 

Ваше здоровье 

Ваши родственники, которые остались в Украине 

→ 
Ответив на все вопросы анкеты, пожалуйста, обратите внимание на 
нашу важную просьбу на странице 35.
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Наконец, мы бы хотели узнать о Вашей удовлетворенности жизнью и заботах.
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В завершение у нас к Вам будет еще одна просьба:

Эта анкета является первой в серии выборочных опросов беженцев из Украины.  
Мы хотели бы в дальнейшем узнать, как будет развиваться ситуация у беженцев  
в ближайшее время. В частности, планируете ли Вы вернуться в Украину или  
переехать в другую страну. Поэтому просим Вас о поддержке и в следующий раз.

Чтобы мы могли пригласить Вас к участию в следующих опросах, мы хотели бы  
сохранить Ваши контактные данные в Институте прикладной социологии infas,  
в Немецком институте экономических исследований (DIW Berlin) и Федеральном  
институте исследования населения (BiB).

Разумеется, участие в дальнейших опросах носит добровольный, а не  
обязательный характер. Вы можете в любой момент отказаться от участия в опросе,  
и Ваш адрес будет немедленно удален. Мы строго соблюдаем предписания о защите  
данных, и мы гарантируем Вам, что Ваша контактная инфорамация не попадёт  
в третьи руки.

 Вы согласны, чтобы мы сохранили Ваш адрес в трех участвующих в исследовании  
 институтах для дальнейшего изучения ситуации у беженцев из Украины?

 Да, я согласен(-на)   Нет, я не согласен(-на) 

Пожалуйста, заполните следующие поля как можно подробнее,  
чтобы мы могли связаться с Вами для участия в следующем опросе.

Чтобы нам было проще обратиться к Вам, мы хотели бы в дальнейшем   
связаться с Вами по электронной почте. Просим Вас указать Ваш адрес электронной  
почты. Разумеется, все данные предоставляются добровольно.

Пожалуйста, заполните поле адреса разборчивым почерком,  
лучше всего БОЛЬШИМИ БУКВАМИ латинского алфавита.

Имя

 

Фамилия

Адрес электронной почты

Улица

 

Номер дома

Почтовый индекс

 

Населенный пункт

Телефон: Код / номер телефона

Благодарим Вас за участие.

Пожалуйста, отправьте заполненную анкету обратно в infas в оплаченном конверте.
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Будь ласка, заповніть наступні поля якомога детальніше, щоб ми могли  
зв’язатися з Вами для участі у наступному опитуванні.

Щоб нам було простіше звернутися до Вас, ми хотіли б надалі зв’язатися  
з Вами електронною поштою. Просимо Вас вказати Вашу адресу електронної  
пошти. Звісно, усі дані надаються добровільно.

Будь ласка, заповніть поле адреси розбірливим почерком,  
найкраще ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ латинського алфавіту.

Ім’я

 

Прізвище

Адреса електронної пошти

Вулиця

 

Номер будинку

Поштовий індекс

 

Населений пункт

Телефон: Код / номер телефону

Дякуємо Вам за участь.

Будь ласка, надішліть заповнену анкету назад в infas в оплаченому конверті.
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