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74 ДНІ ВІДЕОКОНТЕНТУ
Впродовж карантину, введеного 12 березня, 
ТОП-10 найпопулярніших онлайн-занять українців 
частково або повністю складалися з перегляду відео.

77% спілкувалися з рідними, друзями і колегами з допомогою відео-дзвінків;
68% дивилися комедії або гумористичні шоу;
50% дивилися онлайн-трансляції концертів;
45% дивилися контент за підпискою на Netflix, Ama45% дивилися контент за підпискою на Netflix, Amazon Prime Video, Disney +;
37% вчилися готувати;
33% грали в онлайн-відеоігри;
24% вивчали мови;
28% «відвідували» музеї та визначні пам'ятки онлайн;
20% займалися фітнесом за допомогою онлайн-занять;
15% вирушили у відпустку онлайн

ДЖЕРДЖЕРЕЛО: дослідження Mastercard. Травень 2020 року 



ПОКИ ВСІ ВДОМА

Люди в усьому світі, пристосовуючись до тривалого перебування вдома, 
звернулися до YouTube у пошуках відповідей. Час перегляду на YouTube роликів 
зі словом "вдома" в заголовку збільшився на 50%. 

Багато-хто почав займатися справами, які раніше доручав іншим. 
Кулінарні відео-уроки отримали в березні 2020 на 45% більше переглядів, 
ніж у березні 2019 року. В останній тиждень березня – перший тиждень квітня 
відбулося зровідбулося зростання на 40% та 100% за запитами «як стригти власне волосся» 
та «стрижки для волосся». 

                                     ДЖЕРЕЛО: YouTube Data, Global, March 1, 2020–March 31, 2020 vs. March 1, 2019–March 31, 2019.



КАРАНТИН – НЕ КАНІКУЛИ

Закриття освітніх закладів зробило популярним контент, пов’язаний із навчанням вдома. 
Щоденні перегляди роликів з «домашня школа» в заголовку зросли на 120% за 10 днів. 
Загалом більше уваги отримав весь освітній контент – від каналів із щоденними уроками 
в прямому ефірі до порад, як спланувати навчальний процес, від педагогів.  

ДЖЕРЕЛО: YouTube Data, Global, March 13, 2020–March 24, 2020 vs. Jan. 1, 2020–March 12, 2020.



ЕСПРЕССОГОЛІКИ
Одним з найактуальніших питань на карантині стало приготування кави, як в кав’ярні. 
Час переглядів відео з рецептами в березні 2020 збільшився втричі, порівняно з березнем 2019. 
 
Рецепт збитої кави – далгони – винайдений в Південній Кореї, 
за 22 дні (з 15 березня по 6 квітня) виріс в переглядах на 5000%. 
Найпопулярніша інструкція з приготування далгони, опублікована 6 березня, 
на даний момент зібрала більше 11 мільйонів перена даний момент зібрала більше 11 мільйонів переглядів.

                                                                                          ДЖЕРЕЛО: YouTube Data, Global, March 1, 2020–March 31, 2020 
                                                                                                                                          vs. March 1,   019–March 31, 2019



YOUTUBE ДЛЯ ЧАЙНИКІВ
Хтось вирішив використати вільний час для навчання. 
І збільшив час переглядів відео з «для початківців» та «крок за кроком» у назві на 65%.

Лекції на YouTube, пов’язані з вивченням мов, отримали в 6 разів більше переглядів.

+ 40% – час переглядів навчальних відеороликів про гру на гітарі. 

+ 260% – щоденна кількість переглядів рецепту виготовлення закваски. 
 
Популярними запиПопулярними запитами в пошуку стали «bullet journal» та «прибирання у стилі Марі Кондо». 
 

ДЖЕРЕЛО: YouTube Data, Global, March 15, 2020–March 24, 2020 vs. Jan. 1, 2020–March 12, 2020.



ТЕЛЕВІЗОР НАМ ПРИРОДУ ЗАМІНИВ
Online-відео допомагало отримувати задоволення від занять, 
що подобалися людям в offline-житті, але стали недоступними. 

Понад 65% користувачів зазначили, що контент в YouTube 
впливає на них так, ніби вони переживають реальний досвід взаємодії зі світом.

ДЖЕРЕЛО: Google/Talk Shoppe, U.S., 
                  Why Video study, n=2000 A18–64 Genpop video users, Feb. 2020.



ЦЕЙ СТОГІН В НАС ПІСНЕЮ ЗВЕТЬСЯ
Прямі трансляції від музикантів прийшли на зміну скасованим концертам і фестивалям.
 І люди активно відреагували на цей шанс полегшити розчарування та насолодитися улюбленою музикою.
 
Починаючи з 15 березня на YouTube було завантажено понад 1500 відеороликів із «віртуальним хором». 
Разом вони отримали більше 9 мільйонів переглядів. Один з таких записів – «Справжні кольори»
 у виконанні Лондонського хору – Camden Voices – за місяць набрав близько 1,5 мільйона переглядів.  

ДЖЕРДЖЕРЕЛО: YouTube Data, Global, March 15, 2020–April 16, 2020.



НА СПОРТИВНОМУ

Число запитів «відео для домашніх тренувань» у глобальному пошуку 
Google зросло на 50%.

Люди, яких карантин позбавив можливості потрапити до спортзалу 
і там продемонструвати свою фізичну форму, створили новий 
вид контенту – відео-кліпи про свої домашні заняття спортом. 

ДЖЕРЕЛО: YGoogle Trends, Global, Jan. 3, 2020–March 20, 2020.



РЕЛАКС
Люди шукали – YouTube пропонував різні 
способи впоратися з тривогою. 
Від уроків медитації та йоги до відео 
з акваріумів та ASMR. 

Кількість переглядів роликів про медитацію 
у березні 2020 стала 
на 51% більшою, ніж у березні 2019 (1). на 51% більшою, ніж у березні 2019 (1). 
Число переглядів та завантажень ASMR-відео сягнуло 
найвищої позначки за всю історію їх існування (2).

В 4 рази зросла кількість пошукових запитів, 
що стосуються додатку для медитації “headpace”. 
І в 100 разів частіше шукали “headpace для медичних працівників”.
 У відповідь Headspace опублікував набір безкоштовних онлайн-медитацій 
і надав безкоші надав безкоштовний доступ до Headspace Plus медичним 
працівникам в США та Великобританії

ДЖЕРЕЛО: 
1. YouTube Data, Global, 2019.
2. YouTube Data, Global, 2005–2019



Channel Factory запитала у 1000 користувачів з США про мету їх активності на YouTube 
впродовж останніх тижнів. З’ясувалося:
 
• 80% опитаних йдуть в YouTube насамперед, щоб покращити настрій;
• 89% отримують тут і хороший настрій, і цікаву інформацію;
• 69% вважають контент на YouTube більш життєрадісним, ніж на інших сайтах.

Майже всі надаМайже всі надають перевагу YouTube, а не іншим каналам, 
бо тут у них більше контролю над контентом – можна покращити 
настрій або дізнатись нове так, як хочеться.

ДЖЕРЕЛО: Channel Factory,  «Content Consumption & Consumer Sentiment Amid the Coronavirus Pandemic». 

САМ СОБІ РЕЖИСЕР



Який контент на YouTube покращує настрій аудиторії?
 
48% - розважальні відео;
48% - музичний контент;
33% - комедії;
31% - відео про створення чогось своїми руками;
29% - все, що пов'язано з при29% - все, що пов'язано з приготуванням їжі.

ДЖЕРЕЛО: Channel Factory, 
«Content Consumption & Consumer Sentiment Amid the Coronavirus Pandemic». 

ВЕСЕЛИЛИСЯ, 
ЯК МОГЛИ



КОМУ ЧОГО НЕ ВИСТАЧАЄ
Який контент хотілося б бачити більше на YouTube?

художніх фільмів – 47% жінок, 50% чоловіків
смішних відео та мемів – 34% жінок, 33% чоловіків
how to і посібників – 34% жінок, 32% чоловіків
live-stream-ів від улюблених музикантів – 21% жінок, 20% чоловіків
live-stream-ів від улюблених спортсменів – 11% жінок, 17% чоловіків
lilive-stream-ів ігор – 8% жінок, 14% чоловіків
новин від блогерів – 11% жінок, 11% чоловіків

ДЖЕРЕЛО: DIGITAL 2020 APRIL GLOBAL STATSHOT REPORT by We are social & Hootsuite



ПЕРСПЕКТИВНА ТЕМА
Карантин мине, а інтерес до роликів, що веселять, 
навчають або допомагають дізнатися більше про життя людей, які нам цікаві, – ні. 
Ще більше глядачів на YouTube прогнозують тематикам відео:

- Смішні тварини
- Посібники з відеоігор
- Інструкції how to 
- О- Огляди продуктів
- Плітки про знаменитостей
- Відео-щоденники
- Комедійні відео і скетчі
- Offline-шоппінг
- Розпаковки  
- Освітній контент для дітей і дорослих
- Пар- Пародії
- Пранки

ДЖЕРЕЛО: дослідження InfluencerMarketingHub



ЕКСПЕРТИ ТЕЖ ЛЮБЛЯТЬ 
РОЗВАЖИТИСЯ

Facebook – друга за популярністю платформа для перегляду відео після YouTube (1). 
В мережі з максимальною кількістю експертів на один пост найбільше реакцій збирають 
ролики на тему: «їжа», «мода і краса», «тварини», «майстрування своїми руками», «гумор», «ігри» (2). 

Facebook наздоганяє YouTube, як відео-платформа:
Де ви зазвичай дивитесь відео online?

YouTube – 83%
Facebook – 67%Facebook – 67%
Netflix – 39%
Instagram – 24% 
Amazon Video – 18%
Twitter – 17%
Snapchat – 13%
Hulu – 8%
На жНа жодному з вказаних не дивлюся – 3%

1. ДЖЕРЕЛО: HubSpot Content Trends Survey                                                                                                             2. ДЖЕРЕЛО: Buzzsumo на основі аналізу 100 мільйонів публікацій
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Facebook відео: середня кількість взаємодій з публікаціями за темою



ТРЕНДИ
ДЛЯ БРЕНДІВ
Скоріш за все, ми станемо менше купувати offline. 
Але бажання побачити продукт на власні очі нікуди не зникне. 
Тож бізнесу знадобиться відео, щоб знайомство з товарами 
відбувалося на екранах смартфонів та ноутбуків.

- корпоративні відео-лекції для навчання працівників дистанційно;
- інструкції та пояснення для учасників розподілених команд;
- - курси, майстер-класи і лекції для широкої аудиторії;
- спортивних online-секцій та online-клубів за інтересами; 
- відео-тури туристичними місцями;
- якісні записи online-концертів та конференцій;
- контент для Instagram-шоу;
- відео-презентації товарів та послуг;
- брендові короткометражні фільми та серіали;
- шоп-- шоп-стрімінги;
- ролики для модних брендів, що імітують прогулянки магазинами;
- записи виступів онлайн-менторів;
- влоги;
- контент для віртуальної реальності.

ДЖЕРЕЛО: A POST CORONA WORLD: 
10 emerging consumer trends that have been radically accelerated by the crisis by TrendWatching



ТЕПЕР ЦЕ НОРМА
Користувачі по всьому світу впевнені, що після звершення карантину 
не відмовляться від нових звичок. За їх власними оцінками вони:
 
20% – дивитимуться більше шоу і фільмів на стрімінгових платформах;
15% – проводитимуть більше часу у соціальних мережах;
5,5% – створюватимуть і завантажуватимуть більше відео.

ДЖЕРДЖЕРЕЛО: DIGITAL 2020 APRIL GLOBAL STATSHOT REPORT by We are social & Hootsuite.



ОТ І НАВЧИЛИСЯ
Хоча всі ці тенденції – реакція на унікальні обставини, з якими ми зіштовхнулися, 
вони не зникнуть так само раптово, як з’явилися. 
Наприклад, навчання вдома з тимчасової необхідності може стати звичкою 
для мільйонів учнів і студентів. Його переваги оцінять і люди старшого віку. 
Ті, кому цей формат раніше здавався надто незвичним, 
тепер зрозуміли, що навчання в інтернеті простіше, ніж вони могли подумати. 

ДЖЕРДЖЕРЕЛО:  ThinkWithGoogle, “3 ways people are using YouTube to learn at home during the coronavirus pandemic”.  



РОЗВАЖ МЕНЕ, ЯКЩО ЗМОЖЕШ

Враховуючи невизначеність майбутнього, люди шукають нових способів залишатися продуктивними, 
наповнювати час і підтримувати відчуття нормальності. 
Вони прагнуть створити структуру та продовжити займатися діяльністю, 
яка допомагає їм почуватися в нормі. Бренди, які допоможуть урізноманітнити рутину, 
створити ритуали та святкувати особливі події, знайдуть відгук в серцях 
своїх шанувальників та завоюють нових фанів.

  

ДЖЕРЕЛО: ThinkWithGoogle, “The at-home consumer experience with time and space”.



ЗА НОВИМИ ПРАВИЛАМИ

Інтерес до фізичного та психічного здоров’я посилюватиметься. Бо стане менше можливостей 
демонструвати свій статус через речі, які ми купуємо, місця, які відвідуємо, і те, що ми робимо. 
А бренди зможуть допомогти адаптуватися. Одні винаходитимуть для людей нові способи 
самовираження через вчинки. Інші сфокусують увагу на внутрішньому стані та почуттях.
 
Одна з найбільших послуг, яку можуть зробити компанії, що прагнуть 
ббути корисними аудиторії, – постачати людям ідеї, як їм взаємодіяти
з іншими і підтримувати особисті зв’язки. 

ДЖЕРЕЛО: ThinkWithGoogle, «The at-home consumer experience with self and others»



ДОТЕПНА І ДОРЕЧНА

Якою повинна бути реклама брендів у новій реальності?

70% - користувачів найбільше подобається реклама, 
що покращує настрій.

71% - найменше дратуються через рекламу, що відповідає 
настрою контенту, який вони дивляться.

ДЖЕРЕЛО: Channel Factory, 
«Content Consumption & Consumer Sentiment Amid the Co«Content Consumption & Consumer Sentiment Amid the Coronavirus Pandemic». 



ШВИДКА 
РЕКЛАМНА ДОПОМОГА
Від реклами чекають підтримки, позитиву і рішень для нового способу життя.

72% – повинна пропонувати позитивний погляд;
62% – має підбадьорювати;
59% – хай розказує, як бренди зуміли стати корисними в новій повсякденності.  

Бачити оптимізм принаймні в рекламі потрібно, бо 65% опитаних 
не сподіваються на швидке відновлення економіки. 
Вони переконані, що криза затягнеться надовВони переконані, що криза затягнеться надовго. 
І від негативних думок, викликаних новими обставинами, 
може відволікати реклама. 

ДЖЕРЕЛО: 
KANTAR, «COVID-19 Barometer». 



ОЧІКУВАННЯ І РЕАЛЬНІСТЬ
Від контенту брендів люди чекають практичної користі, допомоги 
у боротьбі з тривожністю, підтримки на шляху подолання кризи. 

Брендам варто:

30% – бути практичними, реалістичними, допомагати у повсякденному житті;
18% – активно реагувати на кризу і демонструвати, що її можна подолати;
17% – показувати приклад і спрямовувати зміни;
15% – ро15% – розділяти занепокоєння і знижувати тривогу;
14% – надавати дані для пояснення ситуації та інформування споживачів;
6% – бути оптимістами і мислити нешаблонно.

ДЖЕРЕЛО: KANTAR, «COVID-19 Barometer». 
. 



АДВЕРТЕЙМЕНТ
SHOPSTREAMING (LIVESTREAMING + SHOPPING)
 
Taobao планує збільшити дохід китайських фермерів, 
розміщуючи на сайті відео-трансляції з їх господарств, 
щоб покупці могли оцінити фермерські продукти дистанційно. 
Так за планом зростуть продажі продукції фермерів до інших регіонів. 
Для підтримки проеДля підтримки проекту Таобао запустить також серію телепередач про нього. 

ASMR
 
Готель Moxy NYC Chelsea (належить Marriott) надає гостям доступ 
до ексклюзивних ASMR-відео. Контент, створений спільно з провайдером 
ASMR Whisperlodge та влогерами, повинен забезпечувати гостям 
«розумовий масаж» після довгого дня.

ДЖЕРДЖЕРЕЛО: A POST CORONA WORLD: 
10 emerging consumer trends that have been radically accelerated by the crisis by TrendWatching



МОБІЛЬНІ АСИСТЕНТИ
 
Бренд кулінарного обладнання «Equal Parts» пропонує клієнтам постійну
 підтримку від шеф-кухаря в смартфоні. У визначені години користувач 
надсилає повідомлення і отримує у відповідь відео-рецепти, 
поради щодо приготування їжі та ідеї від шефа. 

ПЕРШІ ОПЕРШІ ОСТАННІ ВІДЕО-ДЗВОНИКИ

Щоб допомогти випускникам 2020-го відсвяткувати завершення навчання 
в школі, Джон Красинський організував віртуальну випускну вечірку 
на своєму шоу «Деякі добрі новини» на YouTube. 
Як спеціальні гості на вечірку були запрошені 
Billie Eilish, Jonas Brothers, Chance The Rapper та Rainn Wilson.

ДЖЕРЕЛО: 
A POST CORONA A POST CORONA WORLD: 
10 emerging consumer trends that have been radically accelerated 
by the crisis by TrendWatching

ВЛОГ З ТОБОЮ



ПОКАЗУЄ І ПРОДАЄ YOUTUBE

Відеореклама в інтернеті дедалі активніше генерує заявки та продажі. 
Тепер це не тільки інструмент для побудови впізнаваності бренду. 
Відео також успішно працює на вирішення performance-завдань. 
Дякуючи точним налаштуванням таргетингу, ролики охоплюють
лише цільову аудиторію. А інтегрована в них логіка call-to-action перетворює 
глядачів на відвідувачів сайту та покупців.

ДЖЕРДЖЕРЕЛО: YGoogle Trends, Global, Jan. 3, 2020–March 20, 2020.



ПРОДАНО!
Категорії покупок, що найчастіше здійснювали українці після переходу за партнерськими посиланнями з YouTube:

- інтернет-послуги – 49,8%
- товари з Китаю – 28,9%
- онлайн-ігри – 11,4%
- товари в гіпермаркетах – 5,1%
- мобільні програми – 1,6%
- цифрова - цифрова та побутова техніка, одяг та інше – 3,2% 

ДЖЕРЕЛО:  Admitad Україна, березень-квітень 2020  



ЗНІМІТЬ ЦЕ
Що показати про бренд на YouTube?

- Процеси створення продуктів і діяльності компанії;
- Товари. Їх властивості, важливі для споживача;
- Людей, з якими аудиторія хоче себе асоціювати;
- Клієнтів. Їх досвід взаємодії з продуктом і відгуки;
- Команду компанії, яка щодня створює бренд.
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