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Прес-реліз
Майже половина населення підтримує аргументи на користь
легалізації ринку азартних послуг

За даними всеукраїнського національно репрезентативного опитування, проведеного Info
Sapiens на замовлення Ukrainian Gambling Council 2 - 26 жовтня 2021 року, 7,2% українців
хотіли б зіграти хоча б в одну з азартних ігор на гроші у майбутньому.

Найчастіше зіграти хоча б в одну з азартних ігор на гроші у майбутньому хотіли б чоловіки (12,3%) і
молодь до 34 років (13,3%).

Абсолютна більшість українців (92,3%) повідомили, що не мали особистого досвіду азартних ігор на
гроші протягом останніх 5 років.

4,5% респондентів хотіли б у майбутньому зробити ставки у букмекерських конторах, 4,1% зіграти у
гральні автомати, 3,4% у казино.

Частка респондентів, які підтримують хоча б один аргумент на користь легалізації ринку азартних ігор
в Україні становить 43,2%.

Найчастіше легалізацію ринку підтримують чоловіки і респонденти віком 18-34 роки. Так серед
чоловіків підтримка хоча б одного аргументу на користь легалізації ринку азартних ігор склала
46,4%, а серед молоді до 34 років – 50,6%.

Найбільш вагомими аргументами серед прихильників легалізації ринку азартних ігор в Україні є
заборона для осіб, яким не виповнилось 21 рік, грати в азартні ігри (70,8%), направлення доходів від
ліцензійних платежів за онлайн казино і онлайн покер на підтримку медицини (70,6%) та отримання
державним бюджетом більше 1 мільярда гривень доходу за ліцензійні платежі (67,6%).

Інформація про дослідження
Під час дослідження було опитано 1000 респондентів старше 18 років методом особистого інтерв’ю
вдома у респондента. Вибірка репрезентативна дорослому населенню України за областю, розміром
населеного пункту, статтю та віком. З дослідження вилучена Автономна Республіка Крим,
м. Севастополь а у Донецькій та Луганській області опитування проводилися тільки на територіях,
що контролюються Україною. Максимальна теоретична похибка не перевищує 3,2%. Опитування
проводилося 2 - 26 жовтня 2021 року.
Про Info Sapiens
Дослідницька агенція Info Sapiens спеціалізується на проведенні досліджень громадської думки,
поведінкових замірах та аналізі даних з вторинних джерел. Компанія дотримується всіх
дослідницьких стандартів ESOMAR.
Більше інформації про компанію та її діяльність можна знайти на сайті або сторінці компанії на
Facebook.

