Огляд соціальних мереж
і Твіттера в Україні
за даними Пошуку у блогах Яндекса
(http://blogs.yandex.ua)1, 2013–2014 роки

У ВКонтакті, Однокласниках, Фейсбуці та Твіттері
зареєстровано понад 40 мільйонів українських акаунтів.
Перше місце, як і два роки тому, коли проводилося минуле
дослідження, утримує ВКонтакті — більше 27 мільйонів
облікових записів. Другу сходинку посіли Однокласники —
близько 11 мільйонів акаунтів, а це майже удвічі більше, ніж
два роки тому. У Фейсбуці кількість українських облікових
записів перевищила 3,2 мільйона. А Твіттер в Україні від
початку 2013 року виріс у півтора рази, причому основний
сплеск зростання припав на період Євромайдану. Наразі
у країні налічується понад 430 тисяч твіттер-акаунтів.
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Дані про регіон, стать і вік отримано з відкритих для індексації акаунтів соцмереж.
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ВКонтакті
На початку літа 2014 року у ВКонтакті нараховувалося понад
27 мільйонів облікових записів з України. Найбільше українських
користувачів цієї соцмережі припадає на Київську, Дніпропетровську,
Львівську, Одеську та Харківську області, а найменше —
на Миколаївську.
Топ-10 областей України за кількістю акаунтів у ВКонтакті

2

7,47 млн
Кількість
акаунтів

3,03 млн
2,34 млн

Київська

Регіон

Дніпропетровська

Львівська

1,84 млн

Одеська

1,80 млн

Харківська

1,45 млн

АР Крим

1,25 млн

1,19 млн

1,08 млн

Запорізька

Донецька

Луганська

747 тис.

Вінницька

Проникнення ВКонтакті (тобто частка зареєстрованих акаунтів від усього
населення області) у різних регіонах України істотно різне. У деяких
областях — наприклад, у Львівській та Дніпропетровській — кількість
зареєстрованих облікових записів у ВКонтакті наближається
до чисельності населення області за офіційними даними, а на Київщині
взагалі його перевищує. В інших — приміром, у Донецькій
або Закарпатській областях — цією соцмережею, судячи з даних,
користується не більше третини, а то й чверті жителів області.
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Враховано користувачів ВКонтакті, які зазначили населений пункт, де вони живуть.
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Топ-10 областей України за проникненням ВКонтакті
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(у відсотках від населення області)
115 %
Проникнення
100 %

92 %

92 %
77 %

Київська

Регіон

Дніпропетровська

Львівська

Одеська

74 %

70 %

АР Крим

Запорізька

66 %

Харківська

48 %

47 %

46 %

Луганська

Херсонська

Вінницька

Понад половина українців у ВКонтакті – це користувачі віком до 25 років.
Віковий склад українських користувачів ВКонтакті

42 %
Частка від
загальної
кількості
акаунтів

23 %

20 %

9%

до 16 років

Вікова група

16–25 років

26–35 років

36–45 років

4%
46–55 років

1%
56–65 років

1%
66 років і старші

Серед українських «жителів» ВКонтакті, які зазначили свою стать, більше
чоловіків, ніж жінок — 55 % проти 45 % відповідно. При цьому серед
користувачів старшого віку (від 46 років) трохи більше жінок. Приблизно
у п'ятій частині акаунтів стать взагалі не зазначено.
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За даними Держкомстату України, квітень 2014.
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Однокласники
Пошук у блогах Яндекса знає приблизно про 11 мільйонів українських
облікових записів в Однокласниках. Майже чверть із них припадає лише
на дві області країни — Київську та Донецьку. Причому Донецька стала
єдиною у країні, де Однокласниками користуються більше, ніж ВКонтакті.
Наступні за кількістю користувачів — Дніпропетровська, Харківська
області та Крим. Натомість Львівська область хоч і є серед лідерів
за числом прихильників ВКонтакті та Фейсбука, тут «лише» на шостому
місці. Найменше акаунтів в Однокласниках, як і в інших соцмережах,
у жителів Івано-Франківської, Волинської та Миколаївської областей.
Топ-10 областей України за кількістю акаунтів в Однокласниках
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1,57 млн
Кількість
акаунтів

1,08 млн
870 тис.

756 тис.

713 тис.

695 тис.

680 тис.

614 тис.
441 тис.

Київська

Регіон

Донецька

Дніпропетровська

Харківська

АР Крим

Львівська

Одеська

Луганська

Запорізька

307 тис.

Полтавська

Найвище проникнення Однокласників у Криму. Там кількість акаунтів
перевищує третину чисельності жителів регіону. Трохи нижче – у Києві.
Найнижче — у Миколаєві та області, там Однокласниками користуються
менше 10 відсотків населення.
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Враховано користувачів Однокласників, які зазначили населений пункт, де вони живуть.
Яндекс, 2014
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Топ-10 областей України за проникненням Однокласників
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(у відсотках від населення області)
100 %

36 %

34 %

Проникнення

АР Крим

Регіон

Київська

28 %

28 %

27 %

27 %

26 %

25 %

25 %

23 %

Одеська

Харківська

Луганська

Львівська

Дніпропетровська

Запорізька

Донецька

Херсонська

Найбільше українських користувачів Однокласників — майже третина від
загальної кількості —припадає на вікову групу 26–35 років. Для порівняння,
у ВКонтакті найбільша вікова група — 16–25 років. Загалом українська
аудиторія Однокласників старша, ніж у ВКонтакті. Якщо в останній
користувачі старші 35 років складають лише 15 відсотків української
аудиторії соцмережі, то в Однокласниках таких більше 40 відсотків.
Віковий склад українських користувачів Однокласників

Частка від
загальної
кількості
акаунтів

32 %
22 %

19 %

12 %

8%
до 16 років

Вікова група

5%
16–25 років

26–35 років

36–45 років

46–55 років

56–65 років

2%
66 років і старші

На відміну від ВКонтакті, в українських Однокласниках переважає
прекрасна половина людства — 53 % жінок проти 47 % чоловіків.
Але серед юних користувачів соцмережі (до 15 років) більше хлопчиків,
ніж дівчаток.
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За даними Держкомстату України, квітень 2014.
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Фейсбук
Кількість українських акаунтів у Фейсбуці поки що помітно відстає від
ВКонтакті або Однокласників, але з літа 2012 року все одно збільшилася
більш ніж на мільйон — на початок літа 2014 року вона становила понад
3,2 мільйона. Найбільше користувачів Фейсбука припадає на Київську,
Львівську та Харківську області, а найменше — на Миколаївську,
Івано-Франківську і Чернівецьку. Цікаво, що за числом облікових записів
у Фейсбуці до другої десятки областей потрапило Закарпаття
(за кількістю користувачів у російських соцмережах воно стабільно посідає
одне з останніх місць у країні).
Топ-10 областей України за кількістю акаунтів у Фейсбуці
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871 тис.
Кількість
акаунтів

237 тис.

Київська

Регіон

Львівська

234 тис.

Харківська

219 тис.

Одеська

199 тис.

Донецька

171 тис.

Дніпропетровська

148 тис.

АР Крим

89 тис.

Луганська

50 тис.

48 тис.

Полтавська

Херсонська

«Найпросунутіші» щодо Фейсбука жителі Київської, Львівської та Одеської
областей — там проникнення цієї соцмережі найвище у країні.
А от у Волинській, Житомирській, Миколаївській та інших областях
Фейсбуком користується менше відсотка населення.
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Враховано користувачів Фейсбука, які зазначили населений пункт, де вони живуть.
Яндекс, 2014
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Топ-10 областей України за проникненням Фейсбука
7
(у відсотках від населення області)
100 %

18 %
Проникнення

Київська

Регіон

9%

9%

8,5 %

7,5 %

5%

4,5 %

4,5 %

4%

4%

Львівська

Одеська

Харківська

АР Крим

Дніпропетровська

Херсонська

Донецька

Сумська

Луганська

Як і в Однокласниках, в українському Фейсбуці більше жінок.
На них припадає 52 відсотки акаунтів, а на чоловіків — 48 відсотків.

Твіттер
За даними Пошуку у блогах Яндекса, наразі у країні налічується
понад 430 тисяч твіттер-акаунтів, причому активне зростання їх кількості
почалося наприкінці минулого року. Якщо до листопада 2013 року
щомісяця в Україні реєструвалося по 6–7 тисяч нових облікових записів,
то у грудні 2013-го з'явилося 16 тисяч, а у січні 2014 року — майже
55 тисяч нових акаунтів. Кількість «мертвих» облікових записів (останній
твіт на яких було написано більше півроку тому) при цьому залишилася
на тому ж рівні — близько 2–4 тисяч на місяць. Очевидно, події
на Євромайдані істотно вплинули на використання Твіттера українськими
користувачами.
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За даними Держкомстату України, квітень 2014.
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Якщо два роки тому українці у середньому залишали близько
90 тисяч твітів щодня, то за період Євромайдану (до кінця квітня 2014-го)
ця кількість зросла до 130 тисяч. У певні дні число твітів від жителів країни
сягало 200—210 тисяч і вище, а «піковим» стало 22 лютого 2014 року —
тієї суботи українські твіттеряни залишили майже 240 тисяч повідомлень.
Середня довжина твіта українських користувачів за рік становить
78 символів. Повідомлення українською зазвичай довші за написані
іншими мовами. Середня довжина україномовного твіта за останній рік —
97 символів, а російськомовного — 75. Цікаво, що за період Євромайдану
середня довжина повідомлення російською майже не змінилася,
а ось твіти українською загалом подовшали: з кінця листопада 2013 року
до початку березня 2014-го середнє повідомлення налічувало
105 символів. Потім твіти українською знову трохи скоротилися —
у середньому до 101 символа.
Третину всіх українських акаунтів у Твіттері, для яких зазначено регіон
проживання, було створено у Києві та Київській області. Наступні
за кількістю облікових записів — Одеська, Харківська, Дніпропетровська
області, Крим і Львівська область (близько 6–8 % від усіх українських
акаунтів у кожній). Як і в інших соцмережах, найменше облікових записів
у Твіттері з Івано-Франківської, Волинської, Чернівецької та Миколаївської
областей. Приблизно для 18 % українських акаунтів населений пункт
або регіон, де живе користувач, не зазначено.
Топ-10 областей України за кількістю акаунтів у Твіттері
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120 тис.
Кількість
акаунтів

Київська

Регіон
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30 тис.

29 тис.

26 тис.

22 тис.

22 тис.

18 тис.

13 тис.

10 тис.

7 тис.

Одеська

Харківська

Дніпропетровська

АР Крим

Львівська

Донецька

Луганська

Запорізька

Полтавська

Враховано користувачів Твіттера, які зазначили населений пункт, де вони живуть.
Яндекс, 2014
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Користувачі Твіттера не зазначають свою стать, але як мінімум
для третини українських профілів її можна з високим ступенем точності
визначити за допомогою лінгвістичних алгоритмів за іменем та прізвищем.
Серед таких твіттерян трохи більше чоловіків — 51 %. Відповідно жіночих
акаунтів — 49 %.

Кількість акаунтів в Україні
27 млн

11 млн

3,2 млн
430 тис.
ВКонтактi

Яндекс, 2014

Однокласники

Фейсбук

Твiттер
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