










Ідентичність: громадянин(ка) України
Наскільки людина ідентифікує себе як громадянин(-ка) України.



Українська ідентичність
Наскільки людина ідентифікує себе як українець/-ка.



Російська ідентичність
Наскільки людина ідентифікує себе як росіянин/-ка.



Європейська ідентичність
Наскільки людина ідентифікує себе як європеєць(-ка).



Задоволення місцем проживання
Рівень задоволеності своїм місцем проживання (в контексті роботи, дозвілля та виховання дітей).



Гордість за свою місцевість (сукупний показник) 
Рівень гордості, яку відчуває людина за різні елементи свого місця проживання (наприклад, культурна спадщина, ландшафт, згуртованість у громаді, промисловість тощо).



Гордість за згуртованість громади
Рівень гордості за згуртованість громади у своєму місці проживання.



Гордість за винахідливість місцевих
Рівень гордості за винахідливість місцевого населення.



Гордість за місцеву кухню
Рівень гордості за місцеву кухню.



Гордість за місцеву культурну спадщину
Рівень гордості за місцеву культурну спадщину.



Гордість за місцевих відомих людей
Рівень гордості за місцевих відомих людей.



Гордість за місцеву гостинність
Рівень гордості за місцеву гостинність.



Гордість за місцеві промисловість та виробництво
Рівень гордості за місцеві промисловість та виробництво.



Гордість за місцеву природу
Рівень гордості за місцеву природу.



Гордість за загальний рівень безпеки
Рівень гордості за загальний рівень безпеки.



Гордість за місцеві традиції
Рівень гордості за місцеві традиції.



Відчуття приналежності (сукупний показник)
Рівень відчуття приналежності до свого місця проживання (країни, регіону, населеного пункту).



Відчуття приналежності до своєї країни
Рівень відчуття приналежності до своєї країни.



Відчуття приналежності до свого регіону
Рівень відчуття приналежності до свого регіону.



Відчуття приналежності до свого міста/села
Рівень відчуття приналежності до свого міста/села.



Відчуття себе європейцем
Наскільки сильно людина почувається європейцем/-кою.



Підтримка європейських цінностей
Наскільки людина вірить у те, що європейські цінності збагачують її суспільство та культуру.





Соціальна толерантність (сукупний показник) Рівень соціальної толерантності до різних меншин та вразливих груп (наприклад, 

іммігрантів, ромів, людей з інвалідністю) в контексті особистого спілкування та/або прийняття у громаді.



Соціальна толерантність до людей, що вживають наркотики



Соціальна толерантність до внутрішньо переміщених осіб



Соціальна толерантність до іммігрантів 



Соціальна толерантність до євреїв



Соціальна толерантність до представників ЛГБТ спільноти



Соціальна толерантність до мусульман



Соціальна толерантність до людей з іншим кольором шкіри



Соціальна толерантність до ромів



Підтримка пропагандистських тверджень Наскільки людина вірить у пропагандистські чи конспіративні теорії, такі як «центральна 

влада навмисне дестабілізує країну» та «політики в Україні — маріонетки в руках олігархів».



Активна громадянська позиція
Рівень готовності долучатися до громадської та політичної діяльності, щоб покращити життя своєї громади у ненасильницький спосіб.



Підтримка прав людини
Рівень визнання необхідності прав людини та громадянських прав для українського суспільства.



Громадянська активність Наскільки активно людина бере участь у формальних та неформальних громадських, суспільних і політичних справах, 

таких як голосування на виборах, відвідування заходів, організованих місцевою владою, волонтерство, участь у заходах для покращення району тощо.



Громадянський оптимізм Наскільки людина вірить у те, що нинішнє покоління живе у кращій ситуації, ніж попереднє, а наступне покоління

житиме у кращій ситуації, ніж нинішнє.



Співпраця в громаді
Наскільки людина відчуває, що інші люди в її громаді дбають одне про одного та співпрацюють для вирішення спільних проблем.



Критика Радянського союзу Наскільки людина погоджується, що в радянські часи людям бракувало базових товарів і свобод, і що

багатьох невинних людей у ті часи переслідували.



Гендерні стереотипи Наскільки людина підтримує традиційні ролі та сфери відповідальності для чоловіків і жінок, такі як переконання, що

чоловіки не повинні плакати, а жінки занадто емоційні, щоб думати раціонально.



Схильність до міграції
Наскільки людина розглядає можливість виїхати зі свого регіону у пошуках кращих можливостей.



Нормалізація домашнього насильства над жінками Наскільки людина схильна вважати, що жінки повинні терпіти домашнє

насильство, щоб зберегти сім’ю.



Пасивна громадянська позиція Рівень небажання брати участь у громадських та політичних справах для покращення ситуації у громаді

та бажання зосереджуватися лише на особистих справах.



Плюралістична українська ідентичність Наскільки людина вірить, що всі, хто живе в Україні, незалежно від етнічного та 

культурного походження, становлять невід'ємну частину українського суспільства.



Нормалізація політичного насилля
Наскільки людина виправдовує насильство заради досягнення політичної мети.



Віра у впливовість громадян
Наскільки людина вірить, що звичайні люди можуть змінювати ситуацію у своїй громаді.



Відчуття громадянської відповідальності
Рівень відповідальності за майбутнє та благополуччя свого суспільства та країни.



Радянська ностальгія
Наскільки людина шкодує про розпад Радянського Союзу і вважає, що життя було кращим до 1991 року.



Підтримка мовного різноманіття
Наскільки людина переконана, що мовне різноманіття збагачує національну ідентичність.



Підтримка збереження пам'ятників радянського періоду
Наскільки людина вважає, що пам'ятники та інші культурні пам'ятки радянської епохи слід зберігати і не забирати з громадських місць.



Толерантність до корупції
Наскільки людина відчуває, що корупція — частина повсякденного життя, якої не можна уникнути.



Український націоналізм Наскільки людина вірить, що лише етнічні українці повинні мати право голосу в політичних справах, лише люди, 

які розмовляють українською, можуть називатися українцями, і що українці кращі за інші національності.



Радикальна громадянська позиція Рівень готовності долучатися до громадської та політичної діяльності, щоб покращити життя

своєї громади та в суспільстві загалом, використовуючи для цього всі засоби, в тому числі насильство, якщо це буде потрібно.





Рівень освіти Рівень освіти людини відповідно до найвищого рівня завершеної освіти від початкової / незакінченої середньої освіти до 

магістерського ступеня або вище.



Статус зайнятості Рівень зайнятості людини (напр., працює на повну зайнятість, працює на часткову зайнятість, на пенсії), де 10 означає

працює на повну зайнятість, а 0 — безробітний.



Знання англійської мови
Самооцінка людиною свого рівня володіння.



Наявність друзів та сім'ї в НУУТ 
Наявність друзів і/або рідних, що проживають на непідконтрольних територіях.



Рівень доходу Рівень родинного доходу на підставі купівельної спроможності, де 0 означає, що в родині не вистачає грошей на їжу, а 10 — що

вистачає на купівлю дорогих речей.



Причетність до конфлікту (через члена сім'ї чи друзів) 
Наявність близьких друзів або рідних, які брали участь у збройному конфлікті на сході України.



Причетність до конфлікту (особиста) 
Особиста участь у збройному конфлікті на сході України.



Знання російської мови
Самооцінка людиною свого рівня володіння російською мовою.



Відвідування закородону
Досвід подорожі за кордон протягом останніх трьох років на відпочинок, на роботу чи на навчання.



Знання української мови
Самооцінка людиною свого рівня володіння українською мовою.





Можливість працевлаштування
Наскільки легко, на думку людини, знайти роботу в її місці проживання.



Боязнь економічної нестабільності
Наскільки людина боїться, що в Україні відбудеться економічний спад та криза в найближчому майбутньому.



Намір розпочати бізнес
Наскільки людина хотіла б відкрити власний бізнес протягом наступних двох років.





Досвід негативних подій (сукупний показник) Рівень досвіду негативних подій (які людина пережила особисто або пережив член 

родини), насильства чи травм (наприклад, порушення права власності, фізичного нападу, катування тощо).



Досвід негативних подій (друга або родича) Рівень досвіду негативних подій, насильства чи травми (наприклад, порушення права 

власності, фізичного нападу, катування тощо), які пережили члени родини чи близькі друзі.



Досвід негативних подій (особистий) Рівень особистого досвіду негативних подій, насильства чи травми (наприклад, порушення

права власності, фізичного нападу, катування тощо).



Маргіналізація (сукупний показник)
Рівень відчуття несправедливого ставлення через своє соціальне становище (наприклад, рівень доходу, освіту) чи ідентичність.



Маргіналізація через вік



Маргіналізація через стать



Маргіналізація через стан здоров'я/інвалідність



Маргіналізація через рівень освіти



Маргіналізація через рівень доходу



Маргіналізація через політичні погляди



Маргіналізація через національність/етнічне походження



Маргіналізація через рідну мову



Маргіналізація через релігійні погляди та переконання



Маргіналізація через сексуальну орієнтацію





Майбутнє НУУТ: незалежні держави Рівень підтримки майбутнього статусу непідконтрольних уряду територій Донецької та 

Луганської областей як міжнародно визнаних незалежних держав.



Майбутнє НУУТ: частина Росії
Рівень підтримки майбутнього статусу непідконтрольних уряду територій Донецької та Луганської областей як територій у складі РФ.



Майбутнє НУУТ: частина України
Рівень підтримки майбутнього статусу непідконтрольних уряду територій Донецької та Луганської областей як частини України.



Майбутнє НУУТ: особливий статус Рівень підтримки майбутнього статусу непідконтрольних уряду територій Донецької та 

Луганської областей як частини України з особливою автономією.



Майбутнє НУУТ: статус кво
Рівень підтримки статус-кво, тобто збереження нинішнього статусу непідконтрольних уряду територій Донецької та Луганської областей.





Розуміння реформи охорони здоров’я
Рівень поінформованості про аспекти реформи охорони здоров'я, такі як нові правила доступу до медицини та послуг у сфері охорони здоров’я.



Підзвітність органів влади
Наскільки людина відчуває, що представники влади звітують про свої дії та що їх можна до цього зобов'язати.



Доступ до інтернету
Наскільки людина задоволена доступом до інтернету у своєму місці проживання.



Рівень корупції (сукупний показник) 
Сприйняття рівня корупції, що вимірюється як частота неформальних платежів у різних сферах.



Впевненість, що лікарі готові надати більш якісні послуги, якщо вони отримають додаткову оплату



Впевненість, що суддів або прокурорів можна підкупити



Впевненість, що місцева влада вимагає додаткову плату за надання послуг



Впевненість, що депутати можуть отримувати хабарі в обмін на голосування за закони на користь того, 
хто платить



Впевненість, що поліція покриває організовану злочинність 



Впевненість, що поліція не фіксуватиме порушення правил дорожнього руху, якщо їм заплатити



Впевненість, що викладачі завищують оцінки, якщо їм заплатити



Надання державних послуг (сукупний показник) 
Наскільки людина задоволена наданням державних послуг, таких як освіта, охорона здоров'я та соціальні виплати, у своєму місці проживання.



Надання адміністративних послуг
Наскільки людина задоволена адміністративними послугами у своєму місці проживання (наприклад, отриманням офіційних документів).



Забезпечення середньої освіти
Наскільки людина задоволена забезпеченням середньої освіти у своєму місці проживання.



Надання послуг охорони здоров’я
Наскільки людина задоволена наданням послуг охорони здоров'я у своєму місці проживання.



Забезпечення вищої освіти
Наскільки людина задоволена забезпеченням вищої освіти у своєму місці проживання.



Забезпечення правосуддя
Наскільки людина задоволена забезпеченням правосуддя (роботою судів) у своєму місці проживання.



Забезпечення соціальних виплат Наскільки людина задоволена забезпеченням соціальних виплат тим, хто їх потребує (наприклад, 

людям з інвалідністю, безробітним, пенсіонерам; виплат стипендій) у своєму місці проживання.



Забезпечення інфраструктурою (сукупний показник) 
Наскільки людина задоволена забезпеченням інфраструктурою (наприклад, водою, електрикою) у своєму місці проживання.



Надання комунальних послуг
Наскільки людина задоволена наданням комунальних послуг (води, опалення, електрики та вивезення сміття) у своєму місці проживання.



Забезпечення якісними дорогами 
Наскільки людина задоволена якістю доріг у своєму місці проживання.



Забезпечення роботи громадського транспорту Наскільки людина задоволена роботою громадського транспорту у своєму місці

проживання.



Скептичне ставлення до реформ 
Рівень скептичного ставлення до процесу втілення реформ та переконання, що від них виграє лише еліта.



Підтримка реформи децентралізації Наскільки людина переконана, що реформа децентралізації підвищить підзвітність влади, 

призведе до позитивних змін у суспільстві та що її можна впровадити ефективно в нинішніх умовах.



Підтримка реформи охорони здоров'я Рівень переконання, що реформа охорони здоров'я підвищить якість медичних послуг, 

поступово покращить охорону здоров'я в Україні, і що її можна ефективно впровадити в нинішніх умовах.



Відчуття, що українська влада піклується
Наскільки людина відчуває, що українська влада представляє її потреби та погляди, однаково дбає про всі частини України та готова їх слухати.



Довіра до центральних органів влади (сукупний показник)
Рівень довіри до національних інституцій, таких як Президент, Парламент, Кабінет міністрів та суди.



Довіра до судів



Довіра до Кабінету Міністрів



Довіра до Президента



Довіра до Верховної Ради



Довіра до місцевих органів влади
Рівень довіри до місцевих адміністрацій та сільських чи міських голів.



Довіра до мера/голови села



Довіра до обласної державної адміністрації



Довіра до поліції



Довіра до міської адміністрації/сільської ради



Довіра до неурядових громадських організацій
Рівень довіри до неурядових громадських організацій.



Довіра до Збройних Сил України
Рівень довіри до Збройних Сил України.





Економічна безпека Наскільки людина відчуває, що має стабільне джерело доходу, здатна забезпечити собі харчування та може покладатися

на соціальні виплати в разі потреби.



Екологічна безпека
Наскільки людина задоволена якістю повітря та загальним рівнем екологічної безпеки у своєму місці проживання.



Безпека здоров’я
Наскільки людина задоволена рівнем доступу до базових та спеціалізованих медичних послуг та їхньою фінансовою доступністю.



Особиста безпека
Наскільки людина почувається в безпеці від насильства у повсякденному житті та вірить, що поліція може її захистити.



Політична безпека
Наскільки комфортно людині висловлювати свої політичні погляди як разом з іншими, так і індивідуально, не переймаючись про наслідки.





Впевненість, що люди з різних груп готові слухати (сукупний показник) 
Переконання, що люди з різних груп готові слухати аргументи одне одного і обговорювати різні питання.



Впевненість, що військовослужбовці АТО/ООС готові слухати



Впевненість, що внутрішньо переміщені особі готові слухати



Впевненість, що люди зі східної України готові слухати



Впевненість, що люди із західної України готові слухати



Впевненість, що люди, які проживають на НУУТ, готові слухати



Впевненість, що люди, які підтримують відокремлення НУУТ, готові слухати



Впевненість, що люди з проєвропейською орієнтацією готові слухати



Впевненість, що люди з проросійською орієнтацією готові слухати



Впевненість, що українські націоналісти готові слухати



Контакт з різними групами в суспільстві (сукупний показник) 
Частота особистого контакту з представниками різних груп у суспільстві.



Контакт з військовослужбовцями АТО/ООС



Контакт з внутрішньо переміщеними особами



Контакт з жителями східної України



Контакт з жителями західної України



Контакт з жителями НУУТ



Контакт з людьми, що підтримують відокремлення НУУТ



Контакт з людьми з проєвропейською орієнтацією



Контакт з людьми з проросійською орієнтацією



Контакт з українськими націоналістами



Соціальна близькість з людьми з різних груп в суспільстві (сукупний показник)
Наскільки людина готова приймати представників різних соціодемографічних груп серед своїх близьких друзів і колег.



Соціальна близькість з військовослужбовцями АТО/ООС



Соціальна близькість з внутрішньо переміщеними особами



Соціальна близькість з жителями східної України



Соціальна близькість з жителями західної України



Соціальна близькість з жителями НУУТ



Соціальна близькість з людьми, що підтримують відокремлення НУУТ



Соціальна близькість з людьми з проєвропейською орієнтацією



Соціальна близькість з людьми з проросійською орієнтацією



Соціальна близькість з українськими націоналістами



Відчуття соціальної загрози від представників інших груп (сукупний показник) 
Наскільки людина відчуває, що різні соціодемографічні групи можуть підірвати єдність її громади.



Відчуття соціальної загрози від військовослужбовців АТО/ООС



Відчуття соціальної загрози від внутрішньо переміщених осіб 



Відчуття соціальної загрози від жителів східної України



Відчуття соціальної загрози від жителів західної України



Відчуття соціальної загрози від жителів НУУТ



Відчуття соціальної загрози від людей, що підтримують відокремлення НУУТ 



Відчуття соціальної загрози від людей з проєвропейською орієнтацією



Відчуття соціальної загрози від людей з проросійською орієнтацією 



Відчуття соціальної загрози від українських націоналістів





Споживання розважального контенту: російські канали
Наскільки часто людина дивиться російське телебачення з розважальною метою.



Споживання розважального контенту: українські канали
Наскільки часто людина дивиться українське телебачення з розважальною метою.



Отримання інформації від друзів та сім’ї
Наскільки часто рідні та друзі людини виступають як основним джерелом інформації про останні події.



Споживання новин: російські канали
Наскільки часто людина дивиться російське телебачення для отримання інформації про останні події.



Споживання новин: українські канали
Наскільки часто людина дивиться українське телебачення для отримання інформації про останні події.



Споживання інформації: онлайн 
Наскільки часто людина використовує онлайн-джерела, такі як соцмережі, для отримання інформації про останні події.



Споживання інформації: традиційні медіа
Наскільки часто людина використовує традиційні медіа, такі як радіо, телебачення та газети, для отримання інформації про останні події.





Впевненість в стабільності ЄС 
Наскільки людина переконана, що ЄС процвітає та стає сильнішим.



Впевненість в користі від євроінтеграції Наскільки людина переконана, що членство в ЄС приносить користь усім країнам, які

приєднуються до ЄС, та принесе користь різним сферам в Україні (наприклад, виробництву, сільскому господарству, освіті.



Проросійська орієнтація Наскільки людина підтримує Євразійський економічний союз з Росією, Білоруссю, Вірменією, Киргизстаном і 

Казахстаном, і вірить, що українці та росіяни — один народ, і що Україна не може досягти процвітання без Росії.



Підтримка зв'язків з Росією (сукупний показник) 
Підтримка необхідності розвитку економічних, громадських, політичних, культурних та родинних зв'язків з Росією.



Підтримка співпраці з громадянським суспільством Росії
Підтримка необхідності розвитку співпраці з громадянським суспільством Росії.



Підтримка культурної співпраці з Росією
Підтримка необхідності розвитку культурної співпраці з Росією.



Підтримка економічної співпраці з Росією
Підтримка необхідності розвитку економічної співпраці з Росією.



Підтримка збереження зв'язків з родичами в Росії
Підтримка необхідності розвитку зв'язків з родичами в Росії.



Підтримка політичної співпраці з Росією
Підтримка необхідності розвитку політичної співпраці з Росією.



Підтримка членства в Євразійському економічному союзі
Рівень підтримки членства України в Євразійському економічному союзі з Росією, Білоруссю, Вірменією, Киргизстаном і Казахстаном.



Підтримка членства в ЄС 
Рівень підтримки членства України в ЄС.



Підтримка військового розв'язання конфлікту
Підтримка зосередження винятково на військових операціях, а не на діалогу, для закінчення конфлікту на сході України.



Підтримка членства в НАТО 
Рівень підтримки членства України в НАТО.



Підтримка позаблокового статусу Наскільки людина вважає, що Україна повинна залишатися виключно нейтральною та не 

приєднуватися ні до прозахідних, ні до проросійських утворень.





Агресія
Наскільки людина агресивна в повсякденному житті, наприклад, наскільки часто вона потрапляє в бійки та агресивні суперечки.



Тривожність
Наскільки людина відчуває тривогу та невпевненість, зокрема настільки сильну, що складно припинити переживати та розслабитися.



Креативність
Здатність створювати щось нове й оригінальне.



Критичне мислення
Здатність критично осмислювати інформацію: ставити її під сумнів, перевіряти та виявляти імовірні упередження.



Депресія
Рівень депресії чи сильного смутку в людини.



Стійкість до стресу
Здатність конструктивно справлятися зі складними життєвими подіями та неприємними почуттями.



Емпатія
Рівень емпатії до інших та здатність поділяти почуття інших.



Підприємливість Рівень володіння набором навичок, які необхідні для підприємництва, такими як здатність ризикувати, вмотивованість, 

орієнтація на успіх, інноваційне мислення та фінансова грамотність.



Управлінські навички
Здатність контролювати імпульси, вчитися новому, планувати роботу, зосереджуватися та виконувати різні завдання водночас.



Згуртованість в сім’ї
Міцність родинних зв'язків та стосунків із рідними.



Націленість на саморозвиток
Переконання, що здібності, інтелект і таланти можна розвинути наполегливою та важкою роботою, а не лише мати з народження.



Лідерські якості
Здатність розуміти сильні сторони членів команди та мотивувати їх до співпраці заради досягнення спільної мети.



Відчуття усвідомленості
Здатність зосереджуватися на теперішньому моменті та зважати на емоції, почуття й думки.



Навички переговорів
Здатність розуміти різні точки зору та знаходити точки перетину для порозуміння.



Добробут
Наскільки людина почувається позитивною, бадьорою, спокійною та вмотивованою робити те, що їй цікаво.




