Дослідження оновлюється раз на пів року,
нова версія доступна за посиланням

Методологія обчислення
митьмолдилдрд
У цьому дослідженні ми використовуємо дані рекламного
кабінету Facebook щодо кількості українських
користувачів (без АР Крим, але з урахуванням мешканців
Донецької та Луганської областей).
Водночас методологія обчислення кількості населення
Держстату в Донецькій та Луганській областях не
враховує реальної демографічної ситуації. Тому у графіках,
які потребують співвідношення з даними Держстату, ці
регіони ми не враховуємо.

Аудиторія: загальна кількість

* на основі даних рекламного кабінету Facebook з урахуванням Донецької та Луганської областей

Аудиторія: динаміка чисельності

За останні пів року аудиторія Facebook в
Україні не змінилася і становить 16 млн.
Натомість Instagram наздоганяє Facebook
за кількістю українських користувачів.
Розрив між соцмережами скоротився на 1
млн, і тепер аудиторія Instagram сягає 15
млн осіб.

Динаміка пошукових запитів

Українські користувачі менше «гуглять»
Facebook: більшість уже має додаток
соціальної мережі на своїх мобільних
пристроях або переходить на сайт
одразу за лінком. З середини 2020-го
Instagram стабільно тримає друге місце
за частотою фігурування у пошукових
запитах, випереджаючи ВКонтакте.

*дані Google Trends

Проникнення Facebook та Instagram: Україна та інші країни

Україна залишається у трійці лідерів
серед сусідніх країн та великих
європейських держав за
проникненням Instagram.
За проникненням Facebook Україна,
як і раніше, випереджає Німеччину,
Молдову, Білорусь та Росію.

Проникнення Facebook та Instagram в областях

Жителі більшості областей України віддають
перевагу Facebook. Винятком є п’ять регіонів:
Харківська область, де Instagram має
проникнення 42% проти 35% у Facebook,
Одеська (47% та 43% відповідно), Запорізька
(39% проти 36%), а також Київська та
Дніпропетровська, де частки користувачів
обох соцмереж є однаковими.
Facebook найбільш популярний у Київській
(58%), Львівській (49%) та Закарпатській (45%)
областях. Найнижче проникнення — у
Харківській (35%).
Instagram досяг найвищого проникнення в
Київській (58%), Одеській (47%), Харківській
(42%) та Дніпропетровській (42%) областях.
Найменш популярною соцмережа є у
Чернігівській області (29%).
*на основі даних Facebook та Держстату

Динаміка проникнення Facebook та Instagram в областях

Instagram випередив Facebook за
збільшенням частки користувачів
серед жителів більшості областей,
окрім Кіровоградської, Вінницької та
Чернігівської.
Загалом обидві соцмережі збільшили
проникнення в регіонах України.
Однак Facebook зменшив частку
користувачів на понад 6% у
Дніпропетровській області. Медіанний
приріст проникнення Facebook у
регіонах склав менш як 2%, а
Instagram — понад 4%.

*за пів року на основі даних Facebook та Держстату

Проникнення Facebook та Instagram в обласних центрах

Проникнення обох соцмереж в обласних
центрах залишається в середньому вищим за
проникнення в областях. Facebook
випереджає Instagram у більшості міст, окрім
Харкова, Запоріжжя, Дніпра, Миколаєва,
Одеси та Києва. У Херсоні і Чернівцях частка
користувачів обидвох соцмереж є однаковою.
Найбільша частка користувачів Facebook у
Львові — 87%. Натомість найменше
проникнення має Харків (44%).
За проникненням Instagram лідирують
Чернівці (80%). Найменшу частку користувачів
Instagram має Запоріжжя (49%).

*на основі даних Facebook та Держстату

Динаміка проникнення Facebook та Instagram в обласних центрах

Facebook продемонстрував зменшення
частки користувачів у всіх обласних
центрах, а Instagram — у більшості з них. Це
може свідчити про те, що обидві соцмережі
компенсують втрати та збільшують
кількість користувачів завдяки українцям
що живуть поза великими містами.
Приріст користувачів Instagram на понад
5% мають Київ та Львів. Натомість понад
10% спаду зафіксовано у Чернігові та
Черкасах.
Найбільше зменшення частки користувачів
Facebook мають Черкаси — понад 25%.

*за пів року на основі даних Facebook та Держстату

Користувачі: вікові групи

Instagram випереджає Facebook серед
користувачів до 30 років.
Два піки припадають на користувачів
21-го (860 тис.) і 26-ти років (580 тис.).
Починаючи з 32-х років, користувачі
надають перевагу Facebook. Найбільше
прихильників мережі серед 34-річних —
500 тис., а також сукупно у віковій групі
65+ — 920 тис.

Користувачі: проникнення Facebook та Instagram за віком

Facebook має проникнення 50% і
більше серед користувачів віком 20-48
та 50-51 років.
Instagram випереджає Facebook за
часткою користувачів серед українців
до 30 років. При чому серед 18-27річних рівень проникнення перевищує
показник 100%. Це можна пояснити тим,
що у молодих користувачів можуть бути
декілька акаунтів у цій соцмережі, а
також наявністю фейкових акаунтів.

*на основі даних Facebook та Держстату

Користувачі: динаміка зміни кількості за віком

Майже у всіх вікових групах за
останні пів року Instagram
продемонстрував зростання кількості
користувачів (крім 13-, 14-, 20- та 25річних). Він випереджає Facebook за
приростом у більшості вікових групах:
15-19, 21-24, 26-41, 44-46, 49, 54 та 56
років. Натомість Facebook зростає
більше за Instagram серед
користувачів 51-53, 55 та 58+ років.
Найбільший спад користувачів
Facebook та Instagram зафіксовано
серед 20-річних (понад 70 тис.).

*за пів року

Користувачі: частка за віковими групами

Загалом серед українців 18-35 років
понад 60% користуються Facebook, а
понад 80% — Instagram. Також більш
як 40% з них використовують
Facebook Messenger.
Частка користувачів Instagram у
віковій групі 18-24 сягає понад 100%.
Таке явище можна пояснити тим, що
молоді користувачі мають по кілька
акаунтів у соціальній мережі, а також
наявністю в ній фейкових акаунтів.
Facebook найбільш популярний серед
користувачів 25-35 років (77%).
Facebook Messenger також
найактивніше використовує аудиторія
25-35 років (53%).

Частка користувачів Facebook у вікових групах від 18 до 45 р. в областях

Майже в усіх областях Facebook має
проникнення понад 50% серед 18-45річних, окрім Запорізької та
Харківської, де менше половини
18-24-річних жителів користуються
соцмережею.
У Київській області Facebook має
проникнення понад 100% серед
25-35-річних. Це можна пояснити
тим, що у Києві мешкає значна
кількість людей, які не є офіційно
зареєстрованими жителями столиці.

*на основі даних Facebook та Держстату

Частка користувачів Facebook у вікових групах від 46 до 65+ р. в областях

У всіх областях України частка
користувачів Facebook серед людей
віком 46-55 років складає понад 45%,
а у Київській — понад 60%.
Проникнення соцмережі серед 56-64річних складає 30% і вище в усіх
регіонах.
Частка користувачів віком 65+
становить 10% та вище у всіх областях.

*на основі даних Facebook та Держстату

Динаміка зміни частки користувачів Facebook у вікових групах в областях

У більшості областей серед українців 18+ років частка користувачів Facebook зросла за останні пів року.
У Дніпропетровській області проникнення Facebook зменшилося одразу у чотирьох вікових групах — серед
18-55-річних.
Понад 10% приросту частки користувачів має Вінницька область серед 25-35-річних.
*за пів року на основі даних Facebook та Держстату

Частка користувачів Instagram у вікових групах від 18 до 45 р. в областях

У всіх областях частка користувачів
Instagram становить понад 100%
серед 18-24-річних українців. Це
можна пояснити тим фактом, що
молоді користувачі мають по кілька
акаунтів у соціальній мережі, а також
наявністю фейкових акаунтів.
Серед 25-35-річних Instagram має
проникнення понад 50% у всіх
регіонах.
Також понад 25% українців віком
36-45 років у всіх областях
користуються цією соцмережею.

*на основі даних Facebook та Держстату

Частка користувачів Instagram у вікових групах від 46 до 65+ р. в областях

Частка користувачів Instagram
серед українців віком 46+ років
становить менш як 30% в усіх
областях, окрім Київської,
Дніпропетровської, Одеської,
Харківської та Запорізької.

*на основі даних Facebook та Держстату

Динаміка зміни частки користувачів Instagram у вікових групах в областях

Частка користувачів Instagram не змінилася або зросла за останні пів року у всіх вікових групах у всіх областях.
Майже в усіх областях Instagram набирає більше популярності серед 18-24-річних українців. Лідерами за цим
показником є Львівська, Івано-Франківська та Київська області, де приріст користувачів соцмережі серед молоді
становить понад 30%.
*за пів року на основі даних Facebook та Держстату

Гендерне співвідношення українських Facebook-користувачів

В українському Facebook жіноча
аудиторія стабільно переважає
чоловічу в усіх вікових
категоріях.

Зміна кількості користувачів Facebook за статтю

Приріст жіночої аудиторії Facebook
більший або дорівнює приросту
чоловічої у більшості вікових
категорій.
Серед користувачів-чоловіків спад
спостерігається у 15 вікових
категоріях до 40 років (включно).
Натомість зменшення числа
користувачок є лише серед 13-15-,
20-, 25-, 33-34-річних.
Найбільший спад в обох гендерних
категоріях зафіксовано серед 20річних користувачів (по -40 тис.
чоловіків та жінок).

*за пів року

Гендерне співвідношення українських Instagram-користувачів

У Instagram жіноча аудиторія також
переважає чоловічу в усіх вікових
категоріях. Із 36 років жінки
випереджають чоловіків вдвічі, а з
56 до 64 — втричі.

Зміна кількості користувачів Instagram

За приростом жіноча аудиторія
Instagram випереджає чоловічу
майже у всіх вікових категоріях.
Найбільший спад зафіксовано в
обох гендерних категоріях серед
20-річних (-60 тис. — чоловіки, -40
тис. — жінки). А найбільший приріст
— серед 21-річних (+100 тис.
чоловіків та +160 тис. жінок).

*за пів року

Зміна частки десктопу у вікових групах у Facebook

Рівень популярності десктопної
версії соцмережі пішов на спад у
всіх вікових групах, крім 18-24 років
(у цих користувачів він залишився
незмінним).
В цілому, рівень популярності
десктопної версії тепер не
перевищує 20% у всіх вікових
групах.

*за пів року

Розподіл користувачів операційних систем мобільних пристроїв в Instagram

Серед користувачів Instagram на 1,1 млн зросла кількість власників пристроїв iOS. Число користувачів Android
зросло на 1 млн. Оскільки частина користувачів заходить у соцмережі з кількох пристроїв (наприклад, телефон на
iOS, а планшет Android), то сума часток перевищує 100%.

Частка власників пристроїв iOS у вікових групах

Частка власників пристроїв iOS серед
користувачів Instagram більша, ніж
серед користувачів Facebook, та
перевищує 30% серед 18-35-річних.

Частка користувачів пристроїв Android у вікових групах

Частка власників пристроїв Android
в обох соцмережах становить понад
70% у вікових групах 18-45 років.

Частка власників пристроїв iOS та Android у Facebook в обласних центрах

Частка власників пристроїв iOS
серед користувачів Facebook в
обласних центрах ранжується від
15% у Сумах, Чернігові та Запоріжжі
до 32% у Києві. Натомість понад
60% користувачів Facebook у
великих містах заходять у
соцмережу з Android, найбільше у
Сумах — 88%.

Частка власників пристроїв iOS та Android у Instagram в обласних центрах

Частка власників пристроїв iOS серед
користувачів Instagram в обласних центрах
є вищою за Facebook. Вона ранжується від
27% у Сумах до 47% у Києві та Ужгороді.
Частка власників пристроїв Android стартує
від 57% у Києві і доходить до 80% у
Запоріжжі та Сумах.

Використані джерела

Facebook Ads Manager
Дані Державної служби статистики України
Google Trends

plusone social impact –
Ми працюємо з проєктами, які змінюють Україну.
Розробляємо та втілюємо стратегії та креативні рішення. Допомагаємо вибудовувати
ефективні комунікації у сфері суспільних змін, важливих соціальних тем,
поведінкових змін.
Агенція також здійснює тематичні дослідження і випускає перший український
подкаст про креативну індустрію та диджитал – Digitaliziren.
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