
ПОРІВНЯННЯ УКРАЇНИ ТА ЗАКОРДОНУ
ІНДЕКС

Благоустрій, соціальна сфера та 
взаємовідносини між людьми

Державна сфера та фінансові питання

Сервіси

УКРАЇНА ЗАКОРДОН
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Статистично значущі відмінності більше / 
менше для України, порівняно з закордоном

Показник індексу - середня кількість пунктів, що є ліпшими в Україні або за кордоном в певній сфері 
База: респонденти, що переїхали за кордоном після початку повномасштабної війни, N=85
Опитування було проведено дослідницькою компанією Gradus Research методом самозаповнення анкети в мобільному додатку. Онлайн-панель
Gradus відображає структуру населення міст з кількістю мешканців більше 50 тисяч у віці 18-60 років за статтю, віком, розміром населеного пункту
та регіоном. Період проведення поля: 23 травня 2022 року. Розмір вибірки: 1133 респондентів. © 2022 Gradus Research Plus



ОЦІНКА БЛАГОУСТРОЮ ТА СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ
УКРАЇНА VS ЗАКОРДОН

Менталітет, уклад життя

Люди та взаємовідносини

Культура та спосіб поведінки

Екологія, клімат та природа

Облаштування міст

Якість питної води з-під крану

Сортування і налагоджене вивезення сміття

Створення спеціальних умов для людей з інвалідністю

Нічого з перерахованого не є кращим
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Є кращим в 
Україні

Є кращим за 
кордоном

Статистично значущі відмінності більше / 
менше для України, порівняно з закордоном
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Діджиталізація державних сервісів, доступ до 
державних послуг онлайн

Діджиталізація комерційних сервісів, 
можливість зручно отримувати необхідне онлайн

Меньший рівень бюрократії в державних органах

Розмір комунальних тарифів

Можливості та перспективи власного розвитку

Соціальний захист з боку держави

Розмір заробітньої платні

Дотримання закону та порядку

Дотримання демократичних свобод (слова, 
віросповідання тощо)

Менший рівень корупції або її відсутність

Нічого не є кращим

ОЦІНКА ДЕРЖАВНОЇ ТА ФІНАНСОВОЇ СФЕР
УКРАЇНА VS ЗАКОРДОН
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Графік роботи магазинів, закладів харчування, аптек

Співвідношення якості / вартості послуг в сфері краси

Легкість та зручність підключення і поповнення
мобільного телефону

Швидкість та зручність грошових переказів

Розповсюдженність та якість роботи закладів харчування 
/ кав'ярень

Якість та швидкість інтернету

Швидкість та якість логістичної сфери, поштових / 
кур'єрських відправлень

Якість продуктів харчування

Якість сфери охорони здоров'я

Якість роботи громадського транспорту

Якість сфери освіти

Нічого не є кращим

ОЦІНКА СЕРВІСНОЇ СФЕРИ
УКРАЇНА VS ЗАКОРДОН
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