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ПОПУЛЯРНІСТЬ ЛОГІЧНИХ ІГОР В УКРАЇНІ

Наталя Харченко
виконавчий директор
КМІС

Логічні ігри мають високу популярність в
Україні, періодично у них грає половина дорослого населення. Найбільш активними гравцями
є молоді чоловіки, а найбільш популярними іграми — шашки, шахи та нарди.
З 12 по 21 вересня 2014 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) спільно з Київським Го-клубом «Спутник» провів всеукраїнське опитування громадської думки. Методом
особистого інтерв’ю опитано 2035 респондентів у віці 18 років і старше, що мешкають у 110
населених пунктах усіх регіонів України (окрім
Луганської області та АР Крим) за стохастичною вибіркою.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0.95 і за дизайн–ефекту 1.5) не перевищує:
3.3% для показників близьких до 50%, 2,8% —
для показників близьких до 25%, 2,0% — для показників близьких до 10%, 1,4% — для показників
близьких до 5%, 0.7% для показників, близьких
до 1 або 99%.

ВІДОМІСТЬ ЛОГІЧНИХ ІГОР
• Найвідомішими логічними іграми в Україні є
шашки і шахи. Про існування гри в шашки знають 87% дорослих жителів України, про гру в
шахи знають 85%.
• Також в Україні доволі багато людей чули про
існування таких ігор як нарди (47%), покер
(46%), бридж (21%).
• Решта перелічених в дослідженні логічних
ігор для України лишаються доволі екзотичними: про існування гри Го знають 4%, а про
такі ігри як сьоги, реверси, калаха, рендзю,
абалон, сянці, гомоку чули менше 2%.

ОБІЗНАНІСТЬ ІЗ ПРАВИЛАМИ
ЛОГІЧНИХ ІГОР
• Найбільше людей в Україні вміють грати в
шашки — правила цієї гри знають 72% дорослих жителів країни.
• Правила гри в шахи знають трохи менше половини (47%) опитаних.
• В нарди вміють грати 19%, в покер — 16%, в
бридж 6%.

Маркетингові дослідження
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Маркетингові дослідження
• Правила інших ігор знають менше 1% жителів
України.

ПОПУЛЯРНІСТЬ ЛОГІЧНИХ ІГОР
• За результатами опитування, половина
(49,6%) дорослих жителів України протягом
останніх 12 місяців принаймні один раз грали
у ті чи інші логічні ігри.
• Люди, які грають в логічні ігри, зазвичай мають не одну, а декілька улюблених ігор:
• Ті, хто грає в шахи, схильні також грати в нарди, реверси і Го;
• Гравці в нарди також грають в шахи, реверси,
Го, покер і бридж;
• Гравці в бридж доволі часто люблять покер і
навпаки — гравці в покер люблять бридж;
• Люди, які цікавляться котримись із “екзотичних” ігор, із високою імовірністю гратимуть у
кілька із них.
• Лише гравці в шашки рідко грають в якісь інші
логічні ігри.
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ХТО БІЛЬШ СХИЛЬНИЙ ГРАТИ В
ЛОГІЧНІ ІГРИ?
• В логічні ігри частіше грають чоловіки, аніж
жінки — серед чоловіків протягом останнього
року в ті або інші логічні ігри грали 61%, серед
жінок — 40%.
• В логічні ігри більш схильні грати молоді
люди, аніж літні: серед молоді у логічні ігри
протягом останніх 12 місяців грали 61%, серед дорослих від 30 до 50 років — 53%-54%,
серед старших 50 років — менше 46%.
• Схильність до логічних ігор зростає з рівнем
освіти: в логічні ігри грають близько 40% людей із середньою освітою, 56% — із середньою спеціальною, і 59% людей із вищою
освітою.
• Також логічні ігри більш популярні в містах,
аніж в селах: в містах в логічні ігри грають
55%, в селах — 38%. O

