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Американці, канадці та британці найбільш 
задоволені кількістю вільного часу, який вони 
мають 

 Лише 16% людей у країнах світу повністю задоволені 

кількістю вільного часу, який вони мають.   

 Найбільший відсоток задоволених обсягом свого 

вільного часу - в США, Канаді та Великобританії; в 

Росії та Японії найбільше людей, незадоволених 

кількістю свого вільного часу. 

Нюрнберг, 30 червня, 2015 – Багато людей скаржиться 

через напружений темп життя. Але дані, отримані GfK, 

свідчать, що на міжнародному рівні більшість людей (58%) 

вважають, що вони повністю або скоріше задоволені 

кількістю вільного часу, який вони мають. 

Серед всіх 22 країн, де проводилося опитування, 16% людей віком від 

15 років вважають, що вони повністю задоволені кількістю свого 

вільного часу, тоді як 42% – скоріше задоволені. Лише 18% опитаних 

не задоволені, включаючи 4% тих, хто абсолютно не задоволений 

кількістю свого вільного часу. Решта 24% байдуже ставляться до цієї 

теми. 

Переглянути графік у високій роздільній здатності можна тут:  

http://www.gfk.com/PublishingImages/Press/GfK-Infographic-Leisure-time-Total.jpg 

Ці дані мають цінність для всіх видів бізнесу, що пропонують продукти 

або послуги, зосереджені на вільному часі та дозвіллі людей. Така 

інформація допомагає ідентифікувати, як повідомлення компаній 

можуть бути покращені задля більшого резонансу із кожною групою. 

30 червня 2015 року 
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Наприклад, люди, які найменше задоволені кількістю свого вільного 

часу, імовірно відгукнуться на пропозиції, сфокусовані на найбільш 

ефективному використанні обмеженого вільного часу, або таку 

діяльність, яка пасуватиме до нерегулярного дозвілля. 

Американці найбільше задоволені кількістю вільного часу 

Розуміння «вільного часу», без сумніву, варіюється від однієї культури 

до іншої, і навіть від однієї особи до іншої. Попри це, задоволення 

людей кількістю їхнього вільного часу – як би вони його не сприймали – 

дає порівнювані результати поміж країнами. 

Незважаючи на те, що люди в США мають дуже небагато днів для 

особистого відпочинку на рік, вони, вочевидь, задовольняються таким 

обсягом вільного часу. Майже 7 з 10 опитаних респондентів (69%) 

кажуть, що вони задоволені повністю або скоріше задоволені кількістю 

свого вільного часу. Схожі результати демонструє опитування у 

Великобританії та Канаді (67% кожна країна), Бельгії та Німеччині (66% 

кожна країна). Серед країн, де люди найменш задоволені своїм 

вільним часом, на першому місці Росія, де близько третини 

респондентів (31%) зовсім незадоволені, або не повною мірою 

задоволені кількістю свого вільного часу. За нею йдуть Японія (30%) та 

Бразилія 28%. 

Переглянути графік у високій роздільній здатності можна тут: 

http://www.gfk.com/PublishingImages/Press/GfK-Infographic-Leisure-time-

Countries.jpg 

 

Вихід на пенсію приносить задоволення від вільного часу 

Не дивно, що люди віком від 60 років найімовірніше будуть задоволені 

кількістю свого вільного часу. З них майже третина (31%) повністю 

задоволені і трохи менше половини (46%) скоріше задоволені. При 
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цьому інші вікові групи не відстають від тих, хто каже, що вони скоріше 

задоволені своїм вільним часом, - на рівні 40-43%. Лише коли йдеться 

про повне задоволення кількістю вільного часу, відставання інших 

вікових груп порівняно до людей віком від 60 років, значно 

збільшується. 

Про дослідження 

GfK провела онлайн-опитування (в Україні – особисте інтерв’ю) більш, 

ніж 27000 осіб віком старше 15 років в 22 країнах світу. Польовий етап 

опитувань закінчився влітку 2014 року. В країнах, де опитування 

проводилося онлайн, дані були зважені, щоб відобразити 

демографічний склад користувачів Інтернету віком від 15 років у кожній 

країні. В країнах, де опитування проводили шляхом особистого 

інтерв’ю, дослідження є репрезентативним для міського населення 

віком від 15 років. Країни, включені до прес-релізу – Австралія, 

Аргентина, Бельгія, Бразилія, Великобританія, Гонконг, Іспанія, Італія, 

Канада, Китай, Мексика, Польща, Росія, США, Тайвань, Туреччина, 

Україна, Франція, Швеція та Японія. 

Про GfK 

GfK є надійним джерелом достовірної інформації про ринки та 

споживачів, що допомагає клієнтам приймати розумні рішення. Понад 

13 тисяч експертів з маркетингових досліджень поєднують власну 

пристрасть до роботи та багаторічний досвід GfK у сфері аналітики. 

Завдяки цьому GfK вдало поєднує розуміння глобальних ринків із 

знанням про локальні особливості понад 100 країн світу. 

Використовуючи новітні технології та аналітичні методи, GfK 

перетворює великі масиви даних на розумні рішення та тим самим 

допомагає своїм клієнтам підвищувати конкурентоздатність та 

покращувати досвід та вибір споживачів. 

Для отримання більш детальної інформації відвідайте наш веб-сайт 

www.gfk.com або стежте за новинами на Twitter: 

https://twitter.com/GfK_en. 

http://www.gfk.com/
https://twitter.com/GfK_en

