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ДИНАМІКА ЗРОСТАННЯ ІНТЕРНЕТ-АУДИТОРІЇ УКРАЇНИ

Олександр Красновський

У лютому минулого року ми шукали відповіді
на запитанням, чи не призупинилося зростання
користувачів Інтернету в Україні? За даними регулярного моніторингового дослідження КМІС,
з 2009 р. по середину лютого 2011 р. частка
онлайн-аудиторії серед дорослого населення
країни збільшилася лише на 1 процентний пункт
(з 29% до 30%).
Цей факт не міг залишитися поза нашою увагою, бо схожа ситуація спостерігалася в 2006–
2007 рр., коли невелике затишшя у розвитку
Інтернет-проникнення в Україні переросло в наступному році в стрімке зростання — одразу на
шість процентних пунктів.

Така аналогія з подіями п’ятирічної давності
наводила нас на думку, чи не чекати в 2011 р.
схожого «вибуху»? Те, що це можливо, підтвердилося додатковим дослідженням у березні
минулого року, за результатами якого частка
Інтернет-користувачів становила 32%, що на 2%
більше, ніж у попередньому місяці. Протягом
останніх дванадцяти місяців ми активно стежили за розвитком цієї ситуації і зараз пропонуємо
Вашій увазі порівняльний аналіз того, які зміни
відбулися за останній рік.
Насамперед почну з того, що в лютому 2012
р. ми провели чергове моніторингове дослідження КМІС серед дорослого населення України віком від 18 років
і старших. Методом
особистого інтерв’ю
було опитано 2029
респондентів у всіх
областях України та
АР Крим. Похибка вибірки без урахування
дизайн-ефекту становить 2,2%.
Із березня 2011 р. до
початку березня 2012
р. частка Інтернет-аудиторії збільшилася
на 34%, що становить
приріст в 11 процентних пунктів.
Такий великий стрибок серед онлайн-ко-

Маркетингові дослідження
ристувачів ми спостерігаємо вперше, і за цим
показником майже наближаємося до показників
Росії, де проникнення Інтернету вже сягнуло 49%.
Якщо проаналізувати отримані дані детальніше, то активне зростання користувачів спо-

Як і раніше, найактивніше підключається до
всесвітньої мережі аудиторія до 50 років. Однак
тут також варто відзначити і зростання користувачів у віковій групі 60–69 років.
Що ж стосується тих, хто не користується Інтернетом, то основна причина цього — відсутність знань і навичок користування комп’ютером
або браузером (46%). Майже вдвічі менше опитаних позбавлені можливості онлайн-підключення через технічні обмеження (24%), а для
10% некористувачів головним бар’єром підключення є фінансова скрута.
Для тих, хто освоїв кіберпростір, основна
мета відвідування всесвітньої павутини — це
спілкування в соціальних мережах, месендже24

стерігається в усіх типах населених пунктів,
починаючи з великих міст і закінчуючи селами.
Як видно з графіка, показники проникнення
тут зросли рівномірно і становлять 6–8 процентних пунктів.

Маркетингові дослідження
Мета
відвідування
Інтернету

Таблиця 1. Для чого використовують Інтернет користувачі різних вікових груп
Мета використання Інтернету
Спілкування
Завантаження
Ігри
Фінанси
Медіа

25

18–29 років

30–49 років

91,5
69,4
20,9
21,2
65,4

79,9
63,2
16,9
20,4
76,7

50 років та
старші
62,6
35,5
5,4
12,5
76,6

рах, форумах або чатах (82%). Практично така
ж частка користувачів заходить у мережу для
перегляду чи прослуховування медіа-контенту
(Інтернет ТБ / радіо, онлайн видання або портали новин) — 72%.
Завантажують дані або оновлюють ПЗ (програмне забезпечення) — 61%. Рівень використання Інтернету для здійснення фінансових
операцій дещо зріс за останній рік, але продовжує залишатися в Україні на низькому рівні порівняно з іншими європейськими країнами.
Ігри замикають список активності в Інтернеті, оскільки вони популярні в основному серед
міської молоді (переважно чоловіків).
Різним віковим групам властиві різні звички
використання Інтернету. Так, он-лайн спілкування помітно знижується з віком. Скачування
он-лайн контенту, фінансові операції й ігри через Інтернет практично однаково популярні серед користувачів до 50 років, потім цікавість до
таких видів діяльності починає помітно згасати.
А ось споживання он-лайн медіа, навпаки, виявилося більш популярним серед людей середнього і старшого віку порівняно з молоддю. O

