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Це дослідження про те, що шукають жителі 
Вінницької області в інтернеті, що запитують 
про Вінницю мешканці сусідніх регіонів 
і чим пошукові запити вінничан відрізняються 
від запитів інших користувачів Яндекса. 
Дані отримано від Пошуку Яндекса,  
Яндекс.Карт та інших сервісів компанії, 
відомості про аудиторію інтернету надано 
дослідницькою групою Gemius S. A.
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Користувачі інтернету 
у вінницьКій області
За даними Gemius S. A., на червень 2014 року у Вінницькій області 
налічувалося близько 700 тис. осіб у віці від 15 років, які хоча б раз 
на місяць виходили в інтернет, — трохи більше 50% усього населення 
області у такій віковій групі1. Це середній для України показник, що 
приблизно відповідає рівню проникнення інтернету в цілому по країні2.

Лише за один рік, з літа 2013-го, кількість користувачів інтернету 
у Вінницькій області збільшилася майже на 200 тис. осіб. Однак 
не скрізь у регіоні доступ до мережі розвинений однаково добре: 
якщо у містах він є у більш ніж половини дорослого населення, 
то у сільській місцевості — лише у третини.

Аудиторія інтернету у Вінницькій області молодша, ніж в урбані-
зованіших регіонах і навіть ніж у середньому по Україні. Кожен третій 
користувач тут — це дівчина або юнак віком до 25 років, ще трети-
на — особи від 25 до 34. Для порівняння: люди за 55 років становлять 
лише 7% від усієї кількості користувачів, тоді як серед усіх жителів 
області частка цієї вікової групи у кілька разів вища.

1 УСі ОЦінКи, нАВеДені У ЦьОМУ рОЗДіЛі, ПрОВеДенО нА ОСнОВі Д Аних GemiuS S. A. тА ДержАВнОї СЛУжби СтАтиСтиКи, черВень 2014.

2 ДЛЯ ПОріВнЯннЯ: ЗА Д АниМи FActum Group ukrAine, У i i КВАртА Лі 2014 рОКУ ріВень ПрОниКненнЯ інтернетУ В УКрАїні СереД КОриСтУВАчіВ 
ВіКОМ ВіД 15 рОКіВ СтАнОВиВ 55%.

віКова струКтура Користувачів інтернету

ЗА Д АниМи GemiuS S. A., черВень 2014

Київ та Київська область
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Що та яК жителі вінниччини 
шуКають у яндеКсі

статистиКа пошуКової аКтивності
Щотижня жителі Вінниці та області задають пошуку Яндекса понад 
1,5 млн запитів. У середньому кожен користувач, який шукає зі зви-
чайного комп’ютера, задає 14 запитів на тиждень, а зі смартфона — 8. 
Приблизно стільки ж запитів припадає на одного користувача Яндек-
са і в інших регіонах України.

Значна кількість людей починає роботу в інтернеті з пошуку, 
тому час виходу в мережу майже збігається із початком пошукової 
активності. Що ближче до вечора, то частіше користувачі звертають-
ся до пошуку. З 9 до 10 години вечора онлайн буває кожен четвертий 
користувач інтернету в регіоні. У цей же час запити Яндексу задає 
кожен шостий місцевий користувач пошукової системи.

жителі обласного центру пошуком в інтернеті користуються трохи 
активніше, ніж мешканці периферії. Якщо у Вінниці протягом доби 
запити надходять від 35% користувачів, які звертаються до пошуку 
Яндекса хоча б раз на тиждень, то в інших містах і селах — від 30%.

частка користувачів, активних протягом цієї години, від загальної кількості користувачів за добу, %

аКтивність Користувачів інтернету і яндеКса 
у вінницьКій області протягом доби
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Пошук однаково затребуваний мешканцями Вінниччини протягом 
усього тижня: кількість запитів у п’ятницю та вихідні, порівняно 
з іншими днями, знижується лише на 10%. Цікаво, що за межами 
обласного центру різниці в активності аудиторії у будні та вихідні 
практично немає — певно, у містечках і селах люди рідше користу-
ються інтернетом на роботі.

Протягом року активність користувачів змінюється сильніше: 
найбільше запитів до пошуку Яндекса від жителів регіону надходить 
у березні, а найменше — у червні (приблизно на 25% ).

частка від тижневої аудиторії Яндекса, %
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аКтивність аудиторії пошуКу яндеКса 
у вінницьКій області за днями тижня

ЗА Д АниМи ПОШУКУ ЯнДеКСА, ОСінь 2014

Вінниця решта області
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цілі та теми пошуКових запитів
Лише кожен четвертий запит до Яндекса пов’язаний із пошуком 
інформації. Приблизно стільки ж запитів вінничани задають, щоб 
перейти на потрібний сайт або вже відому сторінку. Ще третина запи-
тів — це пошук кіно, музики та іншого контенту. Мету решти запитів 
неможливо визначити однозначно.

найпопулярніші теми у пошуку — це кіно, ігри та соціальні 
мережі. на них припадає майже 20% усіх запитів до Яндекса. 
До пошуку в інтернеті часто звертаються за навчальними матеріала-
ми, готовими відповідями до домашніх завдань, рефератами, інструк-
ціями до лікарських препаратів, інформацією про захворювання. 
також часто шукають програмне забезпечення, автомобілі та елек-
троніку.

Серед користувачів із Вінницької області у пошуку найзатребу-
ваніші ті самі теми, що й скрізь в Україні. жителі обласного центру 
трохи частіше за інших цікавляться комп’ютерними іграми, а серед 
запитів із містечок і сіл вища частка пов’язаних із соціальними мере-
жами і шкільною освітою1.

1 ЗА Д АниМи ПОШУКУ ЯнДеКСА, ОСінь 2014.

ЗА Д АниМи ПОШУКУ ЯнДеКСА, ОСінь 2013

цілі пошуКових запитів

пошук інформації
[біографія тойнбі а] 

[действие травы чебрец]
[вареники рецепт]

[амизон стоимость]
[площа території іспанії]

[неелектроліти це]

перехід на сайти
[вк]

[укр нет]
[ріа авто]
[розетка]

[погода у жмеринці] 
[приват 24]

пошук і споживання контенту
[фільми онлайн]

[ігри мінекрафт онлайн]
[дзідзьо павук слухати]

[пожежна безпека малюнки]
[драйвера xp на lenovo g 580]

[твір опис на тему криниця]

неможливо визначити 
однозначно

[мазерати]
[ани лорак]

[секси]
[готель франція]
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0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

http://company.yandex.ru


Вінницька область в інтернеті: цифри та факти

yandex.ua

7

Популярність деяких тем істотно залежить від сезону. наприклад, 
із настанням літа помітно зменшується кількість запитів про шкільну 
програму, зате різко зростає кількість запитів про випускні та вступні 
іспити. Користувачі починають частіше цікавитися присадибним гос-
подарством, будівництвом, облаштуванням оселі та туристичними 
мандрівками.

Загострення суспільно-політичної ситуації в Україні  
у 2013-2014 роках призвело до зростання кількості запитів про поточ-
ні події та новинні сайти. Приміром, частка запитів зі словами «нови-
ни» і «новости» до березня 2014-го зросла майже утричі порівняно з осін-
ню 2013 року.

розмір шрифту пропорційний частці відповідних тем у запитах до Яндекса

теми запитів до пошуКу яндеКса

ЗА Д АниМи ПОШУКУ ЯнДеКСА, ОСінь 2013

частка від усіх запитів до Яндекса у регіоні, %

запити Користувачів із вінницьКої області зі словами «новини» або «новости»

ЗА Д АниМи ПОШУКУ ЯнДеКСА
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мова запитів
Приблизно 22% запитів до пошуку Яндекса користувачі з Вінницької 
області задають українською мовою, ще 75% — російською1. Запитів 
іншими мовами — десяті частки відсотка, приблизно стільки ж припа-
дає на суржик. решту — набрані латиницею назви іноземних виконав-
ців, торгові марки, посилання, адреси сайтів тощо — неможливо 
зарахувати до запитів певною мовою.

частка запитів українською у Вінницькій області майже удвічі 
вища, ніж у середньому по Україні (11,3%). Аналіз запитів за 2010–
2013 роки показав, що вона поступово збільшується.

незалежно від регіону українська найчастіше трапляється у 
пошукових запитах, пов’язаних з освітою, держпослугами та адміні-
стративними питаннями. російською мовою українські користувачі 
Яндекса шукають переважно кіно, серіали, мультфільми, ігри, телеві-
зійні передачі, а також товари і послуги2.

1 ОЦінКА не ВрА хОВУє ЗАПити, ЩО є ПОСиЛАннЯМи, нАЗВАМи САйтіВ, А тАКОж У ЯКих МОВУ неМОж ЛиВО ВиЗнАчити ОДнОЗнАчнО (нАПриКЛА Д, 
ЗАПити З ОДнОГО СЛОВА — [фУтбОЛ], [ПОГОД А], [СОнниК]). ДОСЛіДженнЯ ЯнДеКСА «ПОШУК В інтернеті – ЩО тА ЯК ШУКАЮть УКрАїнСьКі 
КОриСтУВАчі», 2014.

2 тАМ САМО. У рАМКА х ДОСЛіДженнЯ ДО ЦентрА ЛьнОї УКрАїни бУЛО ВіДнеСенО ВінниЦьКУ, житОМирСьКУ, КірОВОГрА ДСьКУ, ПОЛтАВСьКУ, СУМСьКУ, 
черКАСьКУ, черніГіВСьКУ тА КиїВСьКУ ОбЛАСті (ВКЛЮчАЮчи КиїВ).

ЗА Д АниМи ПОШУКУ ЯнДеКСА, ОСінь 2013

уКраїнсьКа та російсьКа мови у запитах на різні тематиКи
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частка від усіх запитів певною мовою, %

Справи і бізнес товари та послуги Освіта Дозвілля решта
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популярні пошуКові запити
У запитах до Яндекса користувачі з Вінниці щотижня використовують 
понад мільйон різних формулювань. на 100 найпопулярніших припа-
дає трохи трохи більше 20% усього потоку запитів, а на всі повторю-
вані формулювання — близько 70%. решта запитів на тиждень — 
унікальні, тобто їх вводять у пошуковий рядок лише один раз.

Запити

запити до пошуКу яндеКса за популярністю Формулювань 
(за один тиждень)

приклади із топ-100 приклади унікальних запитів
[розповідь про джоні депа чому він мені подобається на англійській]

[чи всі рослини в вінниці скидають листя на зиму]
[как зайти в контакт из китайского телефона]

[чем питался актер боб хоуп и его жена]
[що буде якщо свистіти під водою]

[как набрать опыта в запорожье]
[как звать рыжую из неангелов]
[в какой песне есть е меге бум]

[як танцювали у вісімдесятих]
[розклад погоди у вінниці]

100%0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

топ-100 топ-1000 топ-10000 інші повторювані Унікальні

формулювання

[вконтакте]
[авториа]
[переводчик]
[приват 24]
[укрнет]
[одноклассники]
[ігри для дівчаток]
[20 хвилин вінниця]
[фільми онлайн 2014]
[внму]

ЗА Д АниМи ПОШУКУ ЯнДеКСА, ОСінь 2014

Серед топ-100 багато назв соціальних мереж, порталів та інтер-
нет-сервісів, а також різного мультимедійного контенту — наприклад, 
[ігри], [мультики], [фільми онлайн]. такі запити люди задають, щоб 
перейти на відомий їм сайт, подивитися відео, пограти у гру тощо.

топ запитів до Яндекса від тижня до тижня практично однаковий. 
Зміни на триваліших відрізках часу пов'язані в основному зі зростан-
ням і падінням популярності певних сервісів. Протягом кількох остан-
ніх років особливо виросли у рейтингу запити із назвами дощок ого-
лошень, новинних сайтів, а також запити про перегляд відео та ігор 
онлайн.
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найпопулярніші запити, за винятком назв місцевих сайтів, однакові 
практично в усіх містах України. У Вінниці до топ-100 входить новин-
ний сайт «20 хвилин», а також сайт Вінницького медуніверситету.

Місцеві сайти аналогічної тематики популярні і в сусідніх із Вінни-
цею регіональних центрах. Приміром, у житомирі найпопулярнішим 
локальним ресурсом за запитами до Яндекса є міський інформаційний 
портал житомир.info, а у хмельницькому — сайт хмельницького наці-
онального університету.

запит місце у тижневому топі 
запитів, жовтень 2014

зростання порівняно 
із жовтнем 2012, місць

[маша и медведь все серии подряд] 22 � 1002

[цензор нет] 37 �388

[сландо] 21 �190

[перекладач] 56 �140

[ігри для дівчаток] 35 �121

[смотреть фильм онлайн бесплатно в хорошем качестве] 32 �104

[ігри] 48 �96

[мультики] 47 �84

[новости украины] 45 �81

[украинская правда] 55 �69

запити із топ-100 вінницьКої області,
яКі найбільше зросли у рейтингу яндеКса за 2012–2014 роКи

нАВеДенО ПОріВнЯннЯ рейтинГіВ ЗА ОДин тиж День жОВтнЯ 2012 тА жОВтнЯ 2014 рОКіВ. ЗА Д АниМи ПОШУКУ ЯнДеКСА
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пошуКові запити на Картах
Кожен двадцятий запит українців до Яндекса пов’язаний із пошуком 
геоінформації — з адресами, маршрутами або іншими об’єктами, 
місце розташування яких важливо знати користувачеві1. Допомагають 
відповідати на такі запити картографічні сервіси Яндекса, зокрема 
Яндекс.Карти. найчастіше користувачі з Вінниці шукають адреси на 
магістральних вулицях міста — Пирогова, Соборній, Київській, про-
спекті Коцюбинського, а також на вулиці 600-річчя, де розташовано 
найбільший торговельний центр міста.

1 ОЦінКА ЗА Д АниМи ПОШУКУ ЯнДеКСА, ОСінь 2013.

частка від усіх запитів, пов'язаних із геопошуком, %

назви вулиць, Що трапляються найчастіше у запитах,
пов'язаних із геопошуКом

ЗА Д АниМи ПОШУКУ ЯнДеКСА, жОВтень 2014

ВУЛ. 600-рIччя

ВУЛ. пирогоВа

ВУЛ. соборна

ВУЛ. киÏВсЬка
пр-т коцюбинсЬкого

0,18
0,45

0,26

0,20 0,17
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яК пошуКові інтереси 
змінюються з часом
Пошуком в інтернеті у Вінницькій області користуються сотні тисяч 
людей. тому пошукові запити добре відображають змінення цікавості 
до окремих тем, предметів і явищ реального життя. інтерес може 
коливатися періодично, наприклад залежно від сезону, або ж постій-
но зростати чи знижуватися. Крім того, можуть відбуватися одноразо-
ві короткі сплески, викликані певними подіями.

сезонний інтерес
Цікавість користувачів до сезонних подій, товарів, видів спорту та 
інших явищ істотно змінюється протягом року. Приміром, із вересня 
до травня школярі активно шукають готові домашні завдання та 
розв’язки до них. найбільше запитів зі словом «ГДЗ» надходить від 
користувачів із Вінницької області у вересні. А от із настанням літа 
їхня кількість падає майже до нуля. Зате злітає кількість запитів про 
ЗнО — випускники готуються до тестування і перевіряють його 
результати в інтернеті.

запити Користувачів із вінницьКої області зі словами «гдз» і «зно»

70

30

20

10

0

ГДЗ ЗнО

Кількість запитів за місяць, тис.

ЗА Д АниМи ПОШУКУ ЯнДеКСА
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поновлюваний інтерес
Популярні повторювані події надовго привертають до себе увагу 
користувачів. так, кількість запитів про телевізійне шоу «МастерШеф» 
зростала останні два роки протягом усього сезону (із серпня до груд-
ня), а цікавість до шоу «Україна має талант» залишалася високою ще 
місяць-два по його закінченні.

запити Користувачів із вінницьКої області 
зі словами «мастершеФ» і «уКраїна має талант»

14
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0

Україна має талант МастерШеф

Кількість запитів за місяць, тис.

ЗА Д АниМи ПОШУКУ ЯнДеКСА
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«сплесКи»
Цікавість до гарячих новин, свят, спортивних заходів та інших акту-
альних тем може значно зрости і знизитися протягом одного дня або 
навіть кількох годин. Приміром, у день церемонії закриття фонтану 
«roshen» на зимовий сезон близько трьохсот вінничан задали запити 
зі словом «фонтан» — в основному про те, о котрій початок заходу, 
і про програму свята.

інший приклад — запити щодо Центральної виборчої комісії. 
наступного дня після проведення позачергових парламентських 
виборів у жовтні 2014 року понад півтори тисячі жителів Вінниці запи-
тували у Яндексі про ЦВК — [цвк офіційний сайт], [офіційні дані цвк], 
[цвк постанова батьківщина].

ЗА Д АниМи ПОШУКУ ЯнДеКСА

25 жовтня 26 жовтня 27 жовтня 28 жовтня 29 жовтня

пошук результатів 
голосування

день виборів

запити Користувачів із вінницьКої області зі словами «цвК/циК»
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Кількість запитів протягом години

 
 

 
 

 

http://company.yandex.ru


Вінницька область в інтернеті: цифри та факти

yandex.ua

15

зростання інтересу та нові явиЩа
За запитами користувачів можна простежити, приміром, зростання 
популярності нових товарів або поширення швидкісного доступу 
до інтернету. Восени 2014 року жителі Вінницької області щомісяця 
задавали понад 6 тис. запитів зі словами «дивитися в HD/смотреть 
в HD» — це майже у 6 разів більше, ніж двома роками раніше. При-
близно стільки ж запитів було про мультиварки, які сягнули піку своєї 
популярності наприкінці 2013-го.

Статистика запитів дозволяє також відстежувати інтерес до 
нових явищ. наприклад, до листопада 2013-го поняття «євромайдан» 
не існувало. Лише два місяці по тому жителі Вінницької області вже 
понад 10 тис. разів на місяць використовували цю створену у соціаль-
них мережах назву у своїх запитах.

запити Користувачів із вінницьКої області зі словами «євромайдан», 
«мультиварКа» та «дивитися в HD/смотреть в HD»
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Кількість запитів за місяць, тис.

ЗА Д АниМи ПОШУКУ ЯнДеКСА
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Дивитися в HD Мультиварка євромайдан
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Що питають про вінницю 
жителі інших міст
У запитах до пошуку Яндекса простежуються зв’язки Вінницької 
області із сусідніми регіонами України. жителі прилеглих хмельни-
цької та житомирської областей задають запити зі словом «Вінниця» 
майже удвічі, а мешканці Київщини — практично утричі частіше, ніж 
українські користувачі Яндекса в середньому.

вінниця у запитах Користувачів із сусідніх регіонів

У скільки разів частка запитів зі словом «Вінниця» у регіоні 
більша, ніж серед українських користувачів Яндекса загалом

Кількість запитів зі словом «Вінниця», що надходить від 
користувачів Яндекса з певного міста протягом місяця

≈110 тис. 10–20 тис. 5–10 тис. 1–5 тис.

Вінниця

Київ
харків

Донецьк

Одеса

Дніпропетровськ

менше 
у 2–4 рази

до 2 разів 
менше

менше у понад 
4 рази

до 2 разів 
більше

більше у  
понад 2 рази

ЗА Д АниМи ПОШУКУ ЯнДеКСА, ОСінь 2014
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Основні теми запитів про Вінницю  — це погода, покупки та розклад 
транспорту. наприклад, у жовтні 2014 року понад 13% запитів із Умані 
зі словом «Вінниця» містили слова «ціна», «купити», «магазин» 
тощо — [купити пальто зимове в вінниці]. близько 4,5% запитів про 
Вінницю із хмельницького містили слово «розклад» — [розклад руху 
поїздів хмельницький вінниця], ще стільки ж питань від хмельничан 
було про Консульство Польщі — [польське консульство у вінниці офі-
ційний сайт].

У сусідніх із Вінницею містах нерідко запитують про ВнМУ 
ім. Пирогова та інші місцеві ВнЗ, а також про переїзд Донецького 
національного університету — [вінницький медичний університет], 
[винницкий национальный аграрный университет], [дону переезжает 
в винницу]. частіше за інших вищою освітою у Вінниці цікавляться 
жителі білої Церкви, бердичева, хмельницького та черкас —  
від 5 до 8% запитів про Вінницю із цих міст у жовтні містили слова 
«університет» або «інститут».

і, звичайно ж, українці цікавляться відомою пам’яткою міста — 
плавучим фонтаном. Особливо багато запитів на цю тему надійшло 
напередодні закриття фонтану на зиму — [закриття вінницького фон-
тану 2014], [пряма трансляція закриття вінницького фонтану].
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