
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Біженці з України в Німеччині: Втеча від війни, 
прибуття та життєва ситуація 

Анотація: Передумови та результати 

Агресивна війна Росії проти України спричинила найбільший рух біженців в 
Європі з часів Другої світової війни. Понад мільйон осіб втекли з України до 
Німеччини з початку повномасштабної війни. 

Дослідження „Біженці з України в Німеччині (опитування IAB-BiB/Fre-
DA-BAMF-SOEP)“, спільне дослідження Інституту досліджень зайнятості (IAB), 
Федерального інституту досліджень населення (BiB), Дослідницького центру 
Федерального відомства з питань міграції та біженців (BAMF-FZ) та Соціально-
економічної групи (SOEP) Німецького інституту економічних досліджень 
(DIW Berlin), надає перше репрезентативне уявлення про життя українських 
біженців та плани на майбутнє. Для цього дослідження було опитано 11 225 
українців-біженців у період з серпня по жовтень 2022 року. 

Огляд основних висновків: 

• Невизначений перебіг війни та стан нормативно-правової бази визначають 
умови життя та наміри українських біженців щодо перебування в Німеччині: 
37 % біженців хотіли б залишитися в Німеччині назавжди або на кілька років, 
34 % – до кінця війни, 27 % – ще не визначилися і 2 % планують знову виїхати 
з Німеччини протягом року. 

• Переважна більшість дорослих біженців – жінки (80 %). Багато з них приїхали 
до Німеччини без партнера (77  %), 48  % – з неповнолітніми дітьми. 12  % 
жінок приїхали з партнером та неповнолітніми дітьми. Серед чоловіків 71 % 
проживають у Німеччині разом зі своїми партнерами. 

• Порівняно з загальним населенням України, біженці мають високий рівень 
освіти: 72 % мають вищу освіту. 

• Лише декілька біженців добре знали німецьку мову на момент опитування 
(4 %). Половина опитаних вже відвідують курси німецької мови. 

• 74 % опитаних проживають у приватному житлі, лише 9 % – у спільному житлі. 

• Більшість біженців оцінюють свій стан здоров‘я як добрий, але їхня 
задоволеність життям значно нижча, ніж у населення Німеччини. 

• Психологічне благополуччя дітей-біженців також є низьким у порівнянні з 
іншими дітьми, які проживають у Німеччині. 

• 17  % біженців працездатного віку були працевлаштовані на момент 
опитування. 71 % мають роботу, яка вимагає професійно-технічної або вищої 
освіти. 

• Біженці висловлюють потребу у підтримці, особливо у вивченні німецької 
мови, пошуку роботи, медичному обслуговуванні та пошуку житла. 




