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ЕТИЧНИЙ КОДЕКС 

ЕТИЧНИЙ КОДЕКС - це збірка рекомендацій до рекламного контенту, створеного
інфлюенсерами, яка поширюється на всі соціальні мережі та платформи:
Instagram, Facebook, Youtube, TikTok, Twitter, Twitch тощо.

Етичний кодекс створено для Інфлюенсерів, рекламодавців та інших учасників
ринку Influencer Marketing.

• встановити відповідальність за рекламу 
шляхом маркування комерційного контенту;

• протидіяти оманливій, шкідливій чи образливій 
рекламі*;

• надати поради та рекомендації, щоб 
допомогти компаніям отримати правильну та 
ефективну рекламу;

• надати поради та рекомендації 
інфлюенсерам щодо створення контенту, який 
буде відповідати етичним нормам.

Мета:

*недобросовісна реклама - реклама, яка вводить або може ввести в оману споживачів реклами, 
завдати шкоди особам, державі чи суспільству внаслідок неточності, недостовірності, двозначності, 
перебільшення, замовчування, порушення вимог щодо часу, місця і способу розповсюдження. –
Закон України про рекламу

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/270/96-%D0%B2%D1%80#Text
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ЕТИЧНИЙ КОДЕКС

Анастасія Байдаченко | CEO IAB Ukraine

«Інфлюенсери стають повноцінними новими медіа не лише у 

світі, але й в Україні. Проте, на відміну від законодавчої

практики розвинутих економік, діяльність інфлюенсерів в 

Україні досі регламентована фрагментарно. Це означає, що

може практично відбуватись просування інструментами

інфлюенсер маркетингу таких сенситивних категорій, як 

алкоголь, тютюн чи певні лікарські засоби. Наше завдання, як 

індустріальної організації, не просто брати участь у розробці

законопроекту, який регламентуватиме інфлюенсер

маркетинг в Україні, а вже зараз дати індустрії етичний

кодекс, який став би орієнтиром ідля інфлюенсерів, і для 

рекламодавців принаймні на ті 12-18 місяців, які потрібні для 

розробки відповідного законопроекту».
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ЕТИЧНИЙ КОДЕКС 

Наталія Бороніна | Managing Director VIVID

«Ринок Influencer marketing продовжує розвиватися та стрімко

зростати як в усьому світі, так і в Україні. Якщо ми подивимося на 

світовий досвід, то у більшості розвинених країн вже давно є 

спеціальні законопроекти та органи, що регулюють рекламні

інтеграції з блогерами. В Україні ж на ринку IМ досі немає жодних

правил гри. І поки ринок ще знаходиться на етапі становлення, ми 

в Комітеті з питань Influencer Marketing при IAB Україна вже зараз 

зробили перший крок до його регулювання, створивши збірку

рекомендацій до рекламного контенту інфлюенсерів».



КЛЮЧОВІ ТЕРМІНИ

Інфлюенсер маркетинг/Маркетинг 

впливу (Influencer marketing/IM)

це діяльність, спрямована на запуск чи просування конкретного товару/послуги

на ринку за допомогою інфлюенсера (відомої особи, лідера думок, блогера) для

створення попиту, стимулювання продажів та покращення впізнаваності

товару/послуги

Ринок інфлюенсер

маркетингу/маркетингу впливу

(Influencer Marketing Market)

це сукупність наявних та потенційних споживачів, лідерів думок, агенцій

(посередників, продюсерських компаній, бірж блогерів, систем посіву), що

вступають у взаємини з використанням соціальних платформ (Youtube, Instagram,

Facebook, Twitch тощо) з метою просування, купівлі, продажу та споживання

послуг інфлюенсер маркетингу

Інфлюенсер (Influencer)

це публічна особа чи група людей, яка:

• має хоча б один власний канал комунікації в соціальних мережах, стрімінгових

сервісах, сервісах для відео-блогів, веб-блогів чи подкастів, де систематично

створює та розміщує затребуваний серед аудиторії каналу контент;

• має вплив на поведінку чи рішення про покупку аудиторії завдяки своєму

авторитету, експертизі та взамовідносинам із аудиторією

Контент інфлюенсера
це матеріали з повідомленням бренду, які створені інфлюенсером, що можуть

містити текст, зображення та фото, відео, аудіо
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Типи контенту
пост (POST), історіі/сторіс (STORIES), пряма трансляція (LIVE-STREAMING), подкаст

(PODCAST), хештег (#HASHTAG)



СВІТОВИЙ ДОСВІД РЕГУЛЮВАННЯ

МЕДІА КІТ

(MEDIA KIT (BLOGGER'S CV)
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Відповідальність за недобросовісну рекламу 

• Південна Корея

• Нідерланди - до 450 000 євро

• Індія – від 11 000 до 60 000 євро

• Іспанія - до 600 000 евро або в 5 разів більше вартості продукту

• США –залежать від розміру збитку аудиторії

Створення репутаційних ризиків 

• Blacklist інфлюенсерів, які порушують Кодекс, від ASA

• На сайті організації можна перевірити кількість скарг на блогера

• Список рекламодавців, які систематично порушують закон про рекламу

Штрафні санкції:

У Британії 
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Заборона розміщувати

рекламний контент

• Канада

• Китай

• Країни ЄС

• США

Китай

Заборона на ведення

бізнесу та продажі

Франція

Рекламодавці і лідери думок

однаково несуть відповідальність:

Обмеження на просування категорій

товарів/послуг

У Китаї інфлюенсеру заборонено 

рекламувати: 
• лікування

• фармацевтичні препарати

• медичні пристрої або продукти здорового харчування,

• рекомендувати/схвалювати товари, які він не

використовував особисто

СВІТОВИЙ ДОСВІД РЕГУЛЮВАННЯ
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Країни з маркуванням

рекламного контенту:

США, Великобританія, Канада, 

Швеція, Фінляндія, Австралія, 

Нідерланди, Німеччина, 

Франція, Південна Корея, 

Польща, Італія, Іспанія, Китай, 

Туреччина, Індія, ОАЕ.

Країни без маркування

рекламного контенту: 

Азербайджан, Вірменія, 

Казахстан, Росія, Білорусь, 

Україна, Перу, Мексика, 

Аргентина, Бразилія, Чилі, 

Колумбія, Уругвай , Албанія, 

Єгипет, Венесуела, Японія, 

Болівія, Парагвай, Еквадор, 

Філіппіни.

СВІТОВИЙ ДОСВІД РЕГУЛЮВАННЯ



МАРКУВАННЯ КОМЕРЦІЙНОГО

КОНТЕНТУ ІНФЛЮЕНСЕРІВ

МЕДІА КІТ

(MEDIA KIT (BLOGGER'S CV)

IAB рекомендує інфлюенсерам, брендам, агенціям,  які беруть участь у 

створенні чи публікації контенту, чітко ідентифікувати рекламу або

комерційне повідомлення за допомогою МАРКУВАННЯ.

Тобто позначати контент, як рекламний,  в тому випадку, коли інфлюенсер

отримує ОПЛАТУ (фіксовану, реферальну, бартер) від бренду за свої послуги.

Якщо у інфлюенсера є будь які комерційні відносини з брендом, то він

повинен повідомити про це своїй аудиторії.
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ОПЛАТА ПОСЛУГ ІНФЛЮЕНСЕРІВ

МЕДІА КІТ

(MEDIA KIT (BLOGGER'S CV)

ОПЛАТА ПОСЛУГ ІНФЛЮЕНСЕРА (INFLUENCER COMPENSATION) - це отримання інфлюенсером
коштів (зрідка інших форм оплати) від замовника за узгоджений перелік робіт чи послуг.

ВИДИ ОПЛАТИ:

• ФІКСОВАНА ОПЛАТА - коли замовник сплачує гонорар за публікацію чи дію інфлюенсера
та не залежить від результату

• РЕФЕРАЛЬНА ОПЛАТА - коли замовник сплачує гонорар за цільові дії, що сталися за
допомогою інфлюенсера

• БАРТЕР - коли оплата відбувається за рахунок бартерних відносин (тобто товар
замовника, прес-пак, прес-тур тощо), не задіюючи монетарні відносини

Якщо інфлюенсер використовує метод АФІЛІЙОВАНОГО МАРКЕТИНГУ (партнерський 
маркетинг) для монетизації блогу, він фактично є вторинним рекламодавцем. Його контент 
просуває певні товари чи послуги та містить гіперпосилання, і інфлюенсер отримує оплату 
за кожен клік чи продаж, який можна відстежити.
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МАРКУВАННЯ КОМЕРЦІЙНОГО

КОНТЕНТУ ІНФЛЮЕНСЕРІВ

Що таке «оплата»?



МАРКУВАННЯ КОМЕРЦІЙНОГО

КОНТЕНТУ ІНФЛЮЕНСЕРІВ

МЕДІА КІТ

(MEDIA KIT (BLOGGER'S CV)

• Будь-яке позначення повинне бути помітним, чітким і 
зрозумілим, відповідати каналу та підходити для всіх 
потенційних пристроїв

• Аудиторія повинна мати можливість легко розпізнати
рекламний контент, без додаткових взаємодій із ним 
(детальніше, свайп, перехід)

• Ми рекомендуємо розміщувати мітку на початку публікації 

Для маркування рекламного контенту ми 
рекомендуємо використовувати наступні ТЕГИ:

• #спонсор публікації

• #реклама

• #рекламна інтеграція

• #партнерство

• спільно з @ [згадавши бренд]

Приклад  правильного маркування - на фото зліва

Яким повинне бути МАРКУВАННЯ 

рекламного контенту:
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Приклад рекомендованого  маркування



МЕДІА КІТ

(MEDIA KIT (BLOGGER'S CV)
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МАРКУВАННЯ КОМЕРЦІЙНОГО

КОНТЕНТУ ІНФЛЮЕНСЕРІВ

Яким повинне бути МАРКУВАННЯ 

рекламного контенту для 

амбасадора*:

• Відповідати основним рекомендаціям щодо 
маркування контенту;

• Додатково IAB рекомендує додати інформацію в описі 
профілю інфлюенсера. Наприклад, як на фото зліва

Амбасадор+@назва бренду 

*це відкрите рекламне співробітництво, яке реалізується через постійне розміщення різного
контенту бренду на каналах комунікації інфлюенсера протягом визначеного довгострокового
проміжку часу.
Гайд IAB

Приклад рекомендованого маркування

https://drive.google.com/file/d/1zUE76txQ3bV8Uuc5wWFUefUo9sH3mClk/view


МАРКУВАННЯ КОМЕРЦІЙНОГО

КОНТЕНТУ ІНФЛЮЕНСЕРІВ

МЕДІА КІТ

(MEDIA KIT (BLOGGER'S CV)

• Просто @ [згадавши бренд]

• Подарунок

• Будь-які інші скорочення/слова, з якими споживачі навряд чи 
знайомі

Приклад  НЕ  рекомендоваго маркування - на фото зліва

Рекомендуємо уникати таких відміток:
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Приклад Не рекомендованого маркування



МАРКУВАННЯ КОМЕРЦІЙНОГО

КОНТЕНТУ ІНФЛЮЕНСЕРІВ

МЕДІА КІТ

(MEDIA KIT (BLOGGER'S CV)

Кожен учасник процесу створення рекламного контенту (бренди, маркетологи та лідери думок) повинен
забезпечити його відповідність вимогам чинного законодавства та рекомендаціям щодо маркування
контенту.

Відповідальність несуть ВСІ учасники цього процесу, незалежно від того рекламуєте ви власну торгову
марку/послугу або дієте від імені бренду.

Хто слідкує за маркуванням контенту: бренд чи інфлюенсер?
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Коли застосовується маркування контенту:

1. Коли вам якимось чином «заплатили» за створення контенту (не обов’язково гроші).

2. Коли хтось має певну форму редакційного "контролю" над контентом , включаючи і остаточне схвалення. Чи
має бренд «контроль» над постом інфлюенсера, як правило, залежить від попередньої домовленості між ними.
Але якщо інфлюенсер не був абсолютно вільним у створенні контенту, тому що існував певний рівень
редакційного «контролю» з боку бренду, даний контент потрібно маркувати.

3. Контент, в якому ви рекламуєте ваші власні продукти (незалежно від того, чи створюєте ви та продаєте їх

самостійно, чи робите це у співпраці з третьою стороною), проведення конкурсу, розіграшу призів чи роздачі

та розміщення афілійованого маркетингу - типи даного контенту також підлягають маркуванню.



МЕДІА КІТ

(MEDIA KIT (BLOGGER'S CV)

IAB НЕ РЕКОМЕНДУЄ просувати категорії товарів/послуг, які можуть 

спричинити негативні наслідки для фізичного/психічного здоров’я 

людини: 

• Товари фармацевтичної категорії (БАДи, медичні товари, лікарські засоби і засоби для схуднення). Або ж 

попереджати свою аудиторію про те, що «Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем». Не 

рекомендуємо створювати контент про ефективність фармацевтичних препаратів, лікування, медичних

пристроїв та програм схуднення. Оскільки їх ефективність або не розповсюджується на всіх, може мати

протипоказання для певних осіб, або взагалі не доведена;

• Засоби для паління та тютюнові вироби, вейпи, електронні сигарети;

• Казино та ставки;

• Зброю та боєприпаси;

• Алкогольні напої, якщо 90% аудиторії інфлюенсерів – особи молодше 18 років. Також рекомендуємо

обов’язково використовувати юридичні лігали; 

• Осіб з непідтвердженою кваліфікацією (нутріціологи, психологи і тд);

• Осіб з сумнівною діяльністю, які можуть нашкодити здоров’ю (гадалки, знахарі і тд);

• Сервіси з непідтвердженою ефективністю (фінансові піраміди, програми схудненення тощо).

ОБМЕЖЕННЯ ПРОСУВАННЯ ТОВАРІВ/ПОСЛУГ
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МЕДІА КІТ

(MEDIA KIT (BLOGGER'S CV)

БУЛІНГ ТА ПРОПАГУВАННЯ НЕЗДОРОВИХ ЦІННОСТЕЙ У 

КОНТЕНТІ ІНФЛЮЕНСЕРІВ
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*Булінг (від англ. bullying — залякування, цькування) — будь-яке навмисне психологічне, фізичне, економічне чи сексуальне насильство, зокрема із

застосуванням електронних комунікацій, внаслідок чого могла бути чи була заподіяна шкода психічному або фізичному здоров’ю потерпілому

IAB НЕ РЕКОМЕНДУЄ рекламувати товари/послуги із залученням 

інфлюенсерів, контент яких містить булінг*, хейт та принизливе 

висміювання інших членів суспільства.

IAB НЕ РЕКОМЕНДУЄ рекламувати товари/послуги з залученням 

інфлюенсерів, контент яких містить заклик до насильства, терору, може 

спричинити шкоду життю та здоров’ю людини і загалом містить 

нездорові цінності.

• Не рекомендуємо будь-які форми інтеграції брендів у подібний контент.

• Не рекомендуємо залучати до реклами бренду/створення бренд контенту інфлюенсерів, які

були поміченні в створенні подібного контенту.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0


Якщо у вас є зауваження, пропозиції та доповнення, будь ласка повідомте

нас електронною поштою anastasiya.baydachenko@iab.com.ua

Дякуємо за співпрацю!


