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Прес-реліз 
 

 

Лотереї – єдиний вид азартних ігор, який на 
думку більшості киян має бути дозволеним  

 

Київ, 14 березня 2018 року – У березні 2018 року компанією GfK 

Ukraine на замовлення Центру політичного консалтингу було 

проведено опитування киян щодо ставлення до азартних ігор на 

гроші. 

 

За результатами опитування, 78% киян вважають, що лотереї повинні 

бути дозволеними, 50% вважають, що дозволеними повинні бути ставки 

в букмекерських конторах, за дозвіл решти видів азартних ігор (казино, 

інтернет казино, ігрові автомати, гру в карти на гроші) висловились 

менше третини киян.  

 

Які з нижчеперелічених ігор, на вашу думку, повинні бути дозволені в Україні? 

Загалом за останні 5 років кожен п'ятий (21%) киянин грав хоча б одну 

азартну гру на гроші, зокрема, 14% брали участь в лотереях, 4% - грали 

в карти на гроші та робили ставки в букмекерських конторах, по 2% 

користувались гральними автоматами та Інтернет-казино.  

 

 

 

78%

50%

31%

20%

20%

14%

15%

1%

Лотереї

Ставки в букмекерських конторах

Казино

Інтернет казино

Гра в карти на гроші

Ігрові автомати

Жодна з них

Важко відповісти

14 березня 2018 року 

 

Контактні особи: 

Дмитро Беланенко 

Дослідник відділу соціально-

політичних досліджень 

Тел.: (044) 230-0260 

Dmytro.Belanenko@gfk.com  

 

Марія Губаренко 

Менеджер з маркетингу та 

комунікацій 

Тел.: (044) 230-0260 

pr.ukraine@gfk.com 

http://www.gfk.com/uk-ua/
mailto:Dmytro.Belanenko@gfk.com


 

2 

-82%

-93%

-94%

-95%

-96%

-98%

11%

3%

3%

3%

2%

1%

Однозначно ні /Скоріше ні Однозначно так /Скоріше так

4% киян зазначили, що грають хоча б в один вид азартних ігор часто.  

Чи грали ви особисто за останні п'ять років в наступні азартні ігри на гроші? 

 

В майбутньому 11% киян хотіли б брати участь в лотереях, в решті 

видів азартних ігор хотіли б брати участь не більше 3%.  
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Хотіли б ви зіграти в такі азартні ігри на гроші у майбутньому? 

 

Більшість киян погоджуються з тим, що: 

 Держава має гарантувати доброчесність операторів лотерей та 

виплати виграшу (86%); 

 Необхідне жорстке регулювання лотерей з боку держави (77%); 

 Компанія-оператор лотерей має платити високу ціну за державну 

ліцензію (67%); 

 У регулюванні ринку лотерей Україна має орієнтуватися на 

європейський досвід (66%). 
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Щодо діяльності іноземних компаній на ринку азартних ігор в Україні - 

більшість киян проти допуску на українських ринок лотерей російських 

компаній. Лише 23% вважають, що не потрібно робити обмежень для 

жодної країни, а 3% воліють допустити саме компанії з Росії.  

 

На вашу думку, компанії з яких країн міжна допустити на ринок лотерей в Україні? (можна було обрати 

декілька варінтів відповідей) 

 

Також більшість киян (67%) вважають, що державні ліцензії у сфері 

лотерейної діяльності мають видаватись тільки тим компаніям, які довго 

працюють на ринку та мають добру репутацію.  

Якими, на вашу думку, мають бути умови видачі державної ліцензії компанії-оператору лотереї? 

 

Інформація про дослідження 

Охоплення: Київ 

Вибірка: 1000 осіб віком від 18 років. Вибірка є репрезентативною 

населенню м. Києва за статтю та віком згідно даних Державної служби 
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статистики України станом на 1.01.2017. Максимальна похибка 

вибірки – 2,6%  

Метод: комп'ютеризоване телефонне інтерв'ю з дзвінками на номери 

мобільних телефонів.  

Метод відбору респондентів: випадкова генерація номерів мобільних 

телефонів. 
 

Про GfK  

GfK поєднує дані й науку. Новітні дослідницькі рішення дозволяють 

отримати відповіді на ключові питання бізнесу щодо споживачів, ринків, 

брендів та медіа – зараз і в майбутньому. GfK, партнер в сфері 

досліджень та аналітики, обіцяє своїм клієнтам по всьому світу 

зростання завдяки знанням. Для отримання більш детальної інформації 

просимо відвідати наш веб-сайт: gfk.com/uk-ua/ або стежити за новинами 

на Twitter: twitter.com/gfk_ua. 

 


