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Під час воєнних дій первинною задачею IAB Україна

як індустріальної організації є коректна оцінка

ступеня негативного впливу війни на цифрову

галузь. Для цього ми запускаємо проект Барометр,

метою якого є періодичний вимір поточного стану

справ у діджитал індустрії. Результати опитування

дозволять відслідковувати динаміку змін, а також

розробляти, ухвалювати та впроваджувати заходи

допомоги ринковим гравцям та їхнім співробітникам,

а також знаходити шляхи підтримки українських

бізнесів.
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IAB Україна висловлює щиру вдячність Kantar Ukraine за допомогу у 

підготовці анкет та аналітичних висновків
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Методологія
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Перед вами друга хвиля дослідження ІАВ Ukraine 

Барометр стану рекламно-комунікаційного ринку у період 

бойових дій  з 24.02.2022. Це дослідження актуального 

стану та прогнозів рекламодавців та агенцій ринку 

інтерактивної реклами.

Дослідження проводилось шляхом адресного онлайн 

опитування гравців ринку. Період проведення – квітень 

2022 року. 

В опитуванні взяло участь 38 представників рекламних 

агенцій і платформ та  27 представників рекламодавців.



Рекламні агенції та 

платформи
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IAB Україна висловлює щиру вдячність усім учасникам проекту:
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[isdgroup]

Агенція комунікацій ВАРТО

МОКО

ТОВ ТМГУ

Admixer Advertising

Adtelligent Inc.

AIR Brands

Artjoker

Carat

Dentsu Media

Doris

INCREATE

iplace

iProspect Ukraine

Isobar Ukraine

MediaCom Ukraine

MGID

MixDigital Ukraine

NEOS

New Line Communication

New Strategies Group

OM OMD Group

PlanNet (Serviceplan Group)

Postmen

Promodo

Publicis Groupe

Publicis Ukraine

Rakuten Advertising 

Recreativ (РА "Рекреатив")

Sasquatch Digital

Sense Production, e-commerce 

agency

Solar Digital

Sparkle Design

Twiga Digital Ukraine

Vizeum Ukraine

VPoint

WAVEMAKER 

Webpromo



У разі якщо ви переривали комерційну роботу компанії після 24.02, чи 

поновили ви комерційну діяльність?

45%
42%

8%

3%3%

Так, частковоНе переривали 
роботу

Так, повністюНі, не відновилиІнше

Квітень

45% з опитаних рекламних агенцій частково відновили роботу після 

перерви. Темпи відновлення у порівняні з березнем зросли – лише 

3% все ще не відновили діяльність.

7

29%
27%

18%18%

9%

Так, але вже 
відновили роботу

Так, але плануємо 
відновити роботу 

найближчим часом

НіТак, і роботу не 
відновили

Інше

Березень



42%

26%

21%

8%

24%

44%

18%

4% 4% 4%

0% 1-10% 11-25% 25-50% 51-75% 76-100%

Квітень Березень

Як би ви оцінили рівень комерційної завантаженості вашої компанії

у квітні 2022 у порівнянні із січнем 2022?

У квітні спостерігається зростання комерційної завантаженості у представників 

рекламних агенцій у порівнянні з низьким завантаженням у березні. Немає 

агенцій з рівнем завантаженості менше 10%.
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Як би ви оцінили рівень рекламної активності вашої компанії у квітні 

2022 порівнянні із січнем 2022?
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18%

45%

13%

3%
5%

44%

33%

7%

2%

11%

2%

0% 1-10% 11-25% 25-50% 51-75% 76-100%

Квітень Березень

У квітні відбулося значне поновлення рекламної активності агенцій та 

платформ – більшість респондентів зазначають рівень активності на 

рівні 10-25%.



За вашими очікуваннями, коли відбудеться поновлення роботи вашої 

компанії на рівні не менше 75% у порівнянні із січнем 2022? 

Близько половини (45%) опитаних рекламних агенцій очікує поновлення 

діяльності на рівні 75% у другому півріччі 2022 року. 
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3%

0%

8%

24% 24%

21% 21%

7%

9%

13%

18%

27%

13% 13%

Вже відновили 
роботу/квітень

Травень Червень 3й квартал 2022 
року

4й квартал 2022 
року

у 2023 році або 
пізніше

Важко відповісти

Квітень Березень



До яких заходів ви додатково були змушені вдатися для підтримки 

вашого бізнесу в порівнянні з березнем? Що ви зробили у квітні?

Задля підтримки бізнесу у квітні компанії додатково були змушені 

скоротити заробітні виплати, відмінити та скоротити розміри бонусів.
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36%

33%

27%

24%

16%

13%
11%

7%

Скорочення зпВідміна 
бонусів

Відмова від 
орендованого 

офісу

ІншеПрипинення 
оплат до 
боргових 

зобов'язаннях 
та контрактах

Скорочення 
бонусів

Звільнення 
персоналу

Отримання 
банківського 

кредиту

Березень
50%

37%

29%

21%
18%18%

16%

3%

Скорочення зпІншеВідміна 
бонусів

Скорочення 
бонусів

Відмова від 
орендованого 

офісу

Припинення 
оплат до 
боргових 

зобов'язаннях 
та контрактах

Звільнення 
персоналу

Отримання 
банківського 

кредиту

Квітень



За вашими очікуваннями, коли відбудеться поновлення рекламної 

активності вашої компанії?

Близько чверті рекламних агенцій і платформ поновили рекламну 

активність вже у квітні, натомість понад 40% очікують відновлення не 

раніше другої половини 2022 року.
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24%

3%

8%

26%

13%

3%

24%

22%

11%

4%

27%

16%

2%

18%

Поновили у 
квітні/квітень

Травень Червень 3й квартал 2022 
року

4й квартал 2022 
року

У 2023 році або 
пізніше

Важко відповісти

Квітень Березень



Коли за вашими очікуваннями ви плануєте повністю закрити оплату за 

актами виконаних робіт за грудень 2021-березень 2022?

Майже половина (42%) опитаних рекламних агенцій та платформ виконали 

свої фінансові зобов’язання за актами виконаних робіт за грудень 2021-

березень 2022. Решта планує розплатитися до кінця 2022 року. 
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42%

13%
11%

6%

13%

5%

33%

16%

13%
11%

7%

4%

16%

Вже закрили 
оплату/квітень

Травень Червень 3й квартал 2022 
року

4й квартал 2022 
року

У 2023 році або 
пізніше

Важко відповісти

Квітень Березень



Чи плануєте ви звернутись до хедофісів, щоб отримати кошти на 

оплату рекламних кампаній грудень-березень?
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45%

34%

11%

5%
3% 3%

49%

18%
16%

11%

2%
4%

Немає хедофіса Ні Вже звернулися Так Немає можливості 
отримати такі кошти

Інше Ще не думали про 
це

Квітень Березень

Половина опитаних рекламних агенцій немає хедофісів, як результат  

не мають змогу отримати підтримку на оплату рекламних кампаній за 

грудень 2021-березень 2022. При цьому третина не зверталася, а лише 

11% звернулися.



Якщо ви зверталися до хедофісу, наскільки корисною була допомога 

хедофісу для оплати рекламних кампаній?

Всі рекламні агенції серед опитаних, що звернулися до хедофісу, вже 

отримали допомогу для оплати рекламних кампаній або найближчим 

часом її отримають.
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100%



Ставлення до заборгованості за рекламні кампанії

29% представників рекламних агенцій вже виконали свої фінансові 

зобов’язання, ще третина сплатить у межах умов контракту.
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29%

32%

13%

8%

18%

53%

13%

16%
18%

Вже оплатили Оплатимо
за контрактом

Оплатимо
через 1-3 міс

Оплатимо 
через 3-6 міс

Не будемо платити Інше

Квітень Березень



Ставлення до заборгованості за рекламні кампанії
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«Проводимо оплати після отримання оплати від клієнтів»

Спеціалізований юніт мережевого холдингу/

«Є уже оплачені, є заморожені на найближчий час і оплачуємо за контрактом поточну роботу»

Локальна діджитал агенція

«Cинхронізовано з оплатами клієнтів»

Медіа юніт мережевого холдингу

«Не було такої заборгованості»

Продакшен, e-commerce agency

«Свої борги заплатили в належні терміни. Більшість кліентів або заплатила, або має поважні причини накшталт

зруйнованого виробництва. Боремось з недобросовістними РА які не платять та кліентами які працюють, але 

посилаються на воєнний стан і відмовляються платити» 

Рекламна агенція

«Залежимо від оплат клієнтів та оплачуємо дзеркально з ними. Більшість клієнтів заморозила погашення оплат по 

нашим проектам - чекаємо на їх оплати і одразу ж платимо підрядникам»

Рекламна агенція

*усі цитати надаються мовою-оригіналом респондентів



Чи вдалося вам після 24.02 залучити іноземних клієнтів?

Майже половині (45%) опитаних рекламних агенцій вдалося залучити 

іноземних клієнтів.
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8%

37%

45%

Не намагалися залучити Ні Так



Чи брала участь ваша компанія у інформаційному спротиві?

92% опитаних рекламних агенцій та платформ брали участь у тій чи 

іншій формі в інформаційному спротиві.
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8%

45%

61%

79%

Ні, не брали участь Так, брали участь у фінансуванні Так, брали участь у розробці 
креативів

Так, брали участь у 
розміщенні/закупівлі інвентарю



Якщо ваша компанія брала участь у інформаційному спротиві, зазначте 

оціночно бюджет (в грн), який був витрачений на інформаційний 

спротив
Щонайменше 19 мільйонів гривень було витрачено опитаними 

рекламними агенціями та платформами на інформаційний спротив.
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>19 млн грн



Розташування критичної інфраструктури вашого бізнесу

71% рекламних агенцій та платформ повідомляють, що критична 

інфраструктура бізнесу знаходиться поза зоною бойових дій, у 29% -

частково у зоні бойових дій.
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3%

26%

71%

Знаходиться в зоні бойових дій Частково знаходиться в зоні бойових дій Поза зоною бойових дій



Зазначте у відсотках співвідношення кількості персоналу вашої компанії 

січень/квітень

За період війни представники українських рекламних агенцій та 

платформ у середньому втратили 7% працівників.
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93%



Зазначте у відсотках кількість працівників за місцем роботи з 24.02

Понад 85% працівників рекламних агенцій та платформ були змушені 

змінити розташування свого місця роботи:  62% переміщені на території 

України, 23% виїхали за кордон.
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15%

23%

62%

Працюють за звичним місцем роботи Переміщені за кордон Переміщені на території України та 
працюють віддалено



Зазначте у відсотках кількість працівників вашої компанії, які працюють 

на український та на закордонні офіси

Переважна більшість (81%) працівників рекламних агенцій та платформ 

продовжують працювати на українські офіси.
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19%

81%

На закордонні офіси На український офіс



Рекламодавці
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IAB Україна висловлює щиру вдячність усім учасникам проекту
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Альберо

АСБІС - Україна

Ашан

Ковальсьска

Нова пошта

Польфарма

Софарма

ТОВ "Кіноманія"

ТОВ "Порше Україна"

ТОВ Груп СЕБ Україна

ТОВ Епіцентр К

ТОВ МІРОПЛАСТ

Українська Автомобільна

Корпорація

American Beauty International 

Bolt

Dream Family

Glovo

KAN development

KRKA

Mastercard 

Miele

OLX Україна

TehnoEzh

Webpromoexperts

Winner Automotive

Winner Imports Ukraine



У разі якщо ви переривали комерційну роботу компанії після 24.02, чи 

поновили ви комерційну діяльність?

44%

30%

15%

7%
4%

Так, частковоНе переривали 
роботу

Так, повністюНі, не відновилиІнше

Квітень

Серед опитаних рекламодавців відсоток тих, хто не поновив 

комерційну діяльність зменшився з 36% до 7%.

Переважна частина (>90%) продовжує працювати або відновила 

комерційну роботу повністю або частково.
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36%

29%29%

4%4%

Так, і роботу не 
відновили

Так, але вже 
відновили роботу

НіТак, але плануємо 
відновити  

найближчим часом

Інше

Березень



Основні зміни на ринку інтерактивної реклами
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«Компанія веде комерційну діяльність відповідно до розпоряджень головного офісу. Проекти D2C 

(direct-to-consumer) тимчасово призупинені.»

Рекламодавець 2

«Самостоятельно настраиваем РК»

Рекламодавець 1



Як би ви оцінили рівень комерційної завантаженості вашої компанії у 

квітні 2022 у порівнянні із січнем 2022?

Значно зменшився відсоток рекламодавців без комерційної завантаженості. За 

більшістю рівнів завантаженості спостерігається зростання показників.
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4%

33%

15%

26%

19%

4%

26% 26%

7%

26%

11%

4%

0% 1-10% 11-25% 25-50% 51-75% 76-100%

Квітень Березень



Як би ви оцінили рівень рекламної активності вашої компанії у квітні 

2022 порівнянні із січнем 2022?
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33%

37%

19%

11%

59%

22%

15%

4%

0% 1-10% 11-25% 25-50%

Квітень Березень

З квітень серед рекламодавців спостерігається поступовий ріст 

рекламної активності у порівнянні із січнем, але рівень активності понад 

50% все ще не подоланий.



За вашими очікуваннями, коли відбудеться поновлення роботи вашої 

компанії на рівні не менше 75% у порівнянні із січнем 2022? 

Лише 4% опитаних рекламодавців поновили роботу компанії на рівні 

75%. Більшість (63%) очікує поновлення у другій половині 2022 року. 
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4% 4%
7%

41%

22%

11%

19%

7% 7%

15%

7%
4%

59%

Вже відновили 
роботу/квітень

Травень Червень 3й квартал 2022 
року

4й квартал 2022 
року

у 2023 році або 
пізніше

Важко відповісти

Квітень Березень



До яких заходів ви додатково були змушені вдатися для підтримки 

вашого бізнесу в порівнянні з березнем? Що ви зробили у квітні?

Додаткові заходи, до яких були змушені вдатися рекламодавці у 

квітні – скорочення заробітних плат, відміна бонусів та припинення 

виплат по боргових контрактах. Лідирують індивідуальні заходи.
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бонусів

Звільнення 
персоналу

Відмова від 
орендованого 

офісу

Отримання 
банківського 

кредиту

Квітень



За вашими очікуваннями, коли відбудеться поновлення рекламної 

активності вашої компанії?
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19%

7%

4%

19%

15%

11%

26%

11%

19%

4%

7%

4%

7%

48%

Поновили у 
квітні/квітень

Травень Червень 3й квартал 2022 
року

4й квартал 2022 
року

У 2023 році або 
пізніше

Важко відповісти

Квітень Березень

19% опитаних представників рекламодавців вже у квітні поновили 

рекламну активність, 34% очікує на поновлення у другій половині 2022 

року, а 26% не можуть визначити термін.



Коли за вашими очікуваннями ви плануєте повністю закрити оплату за 

актами виконаних робіт за грудень 2021-березень 2022?

Половина (52%) опитаних рекламодавців вже виконали свої фінансові 

зобов’язання за актами виконаних робіт за грудень 2021-березень 2022. 

Решта планує розплатитися до кінця 2022 року. 
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52%

15%

11%

4% 4%

15%

30%

15%

4%

7%

4%

41%

Вже закрили 
оплату/квітень

Травень Червень 3й квартал 2022 
року

4й квартал 2022 
року

У 2023 році або 
пізніше

Важко відповісти

Квітень Березень



Чи плануєте ви звернутись до хедофісів, щоб отримати кошти на 

оплату рекламних кампаній грудень-березень?
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26% 26%

15%

7%

4%
3% 3%

37%

33%

15%

7% 7%

Немає хедофіса Ні Вже звернулися Так Немає можливості 
отримати такі кошти

Інше Ще не думали про 
це

Квітень Березень

Чверть опитаних рекламодавців немає хедофісів, а тому, як результат, не 

мають змогу отримати підтримку на оплату рекламних кампаній за 

грудень 2021-березень 2022. 15% вже звернулися до хедофісів, чверть  

не планують робити звернення.



Якщо ви зверталися до хедофісу, наскільки корисною була допомога 

хедофісу для оплати рекламних кампаній?

8%

25%

67%

Хедофіс частково допоміг/допоможе з 
оплатою

Хедофіс ще не дав відповіді Хедофіс повністю допоміг/допоможе із 
оплатою

Більшість (67%) рекламодавців, що звернулися до хедофісу, вже отримали 

допомогу для оплати рекламних кампаній  або найближчим часом її отримають.

8% хедофісів опитаних рекламодавців надають часткову допомогу.

25% рекламодавців ще очікують на відповідь головних офісів.
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Ставлення до заборгованості за рекламні кампанії

Більшість (59%) рекламодавців вже виконали свої фінансові 

зобов’язання, 30% планують сплатити протягом 6 місяців або за 

умовами контракту.
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59%

7%

19%

4%

11%

41%

19%

11%

30%

Вже оплатили Оплатимо
за контрактом

Оплатимо
через 1-3 міс

Оплатимо 
через 3-6 міс

Не будемо платити Інше

Квітень Березень



Ставлення до заборгованості за рекламні кампанії
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«Зможемо оплатити після отримання коштів від партнерів (клієнтів) за послуги, які ми в свою чергу

рекламували»

Рекламодавець 2

«Оплати проводимо за графіком оплат частинами кожному партнеру»

Рекламодавець 1

*усі цитати надаються мовою-оригіналом респондентів



Чи вдалося вам після 24.02. залучити іноземних клієнтів?

Лише 11% опитаним рекламодавцям вдалося залучити іноземних 

клієнтів. Половина не намагалася, у 41% не вийшло це зробити.
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11%

41%

48%

Так Ні Не намагалися залучити



Чи брала участь ваша компанія у інформаційному спротиві?

Переважна більшість опитаних рекламодавців брала участь у 

інформаційному спротиві – фінансово (59%), у розміщенні/закупівлі 

інвентарю (41%) та у розробці креативів (33%).
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33% 33%

41%

59%

Так, брали участь у розробці 
креативів

Ні, не брали участь Так, брали участь у 
розміщенні/закупівлі інвентарю

Так, брали участь у фінансуванні



Якщо ваша компанія брала участь у інформаційному спротиві, зазначте 

оціночно бюджет (в грн), який був витрачений на інформаційний 

спротив
Щонайменше 17,7 мільйонів гривень було витрачено опитаними 

рекламодавцями на інформаційний спротив.
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>17,7 млн грн



Розташування критичної інфраструктури вашого бізнесу

У 70 % рекламодавців критична інфраструктура бізнесу знаходиться 

частково в зоні бойових дій, у 26% - поза зоною бойових дій, у 4% - в 

зоні бойових дій.
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4%

26%

70%

Знаходиться в зоні бойових дій Поза зоною бойових дій Частково знаходиться в зоні бойових дій



Зазначте у відсотках співвідношення кількості персоналу вашої компанії 

січень/квітень

За період війни представники українських рекламних агенцій та 

платформ у середньому втратили 12% працівників, залишилось:
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88%



Зазначте у відсотках кількість працівників за місцем роботи з 24.02

Більше половини (53%) працівників представників рекламодавців були 

переміщені на території України  та працювали віддалено, 27% 

залишилися працювати за звичним місцем роботи, 20% були змушені 

виїхати за кордон.
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20%

27%

53%

Переміщені за кордон Працюють за звичним місцем роботи Переміщені на території України та 
працюють віддалено



Зазначте у відсотках кількість працівників вашої компанії, які працюють 

на український та на закордонні офіси

Переважна більшість (96%) рекламодавців продовжують працювати на 

українські офіси, решта 4% співпрацює із закордонними офісами

45

4%

96%

На закордонні офіси На український офіс



Висновки
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Висновки
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У квітні спостерігається суттєве зростання комерційної завантаженості РА та рекламодавців: немає 

агенцій з рівнем завантаженості менше 10%; частка рекламодавців без комерційної завантаженості 

зменшилася з 26% до 4%.

Рекламні агенції та рекламодавці переважно продовжують працювати на українські офіси, але частка 

іноземних клієнтів суттєво вища у РА, ніж у рекламодавців – 45% VS 11%.

Як серед рекламних агенцій, так й серед рекламодавців зростає частка тих, хто вживає 

індивідуальних заходів для оптимізації становища та підтримки бізнесу. Серед РА зросла частка тих, 

хто змушений вдаватися до скорочення зарплат.

42% рекламних агенцій виконали свої фінансові зобов’язання за грудень-березень, решта планує 

розплатитися до кінця 2022 року. Для рекламодавців цей показник ще вищий: 52% вже сплатили за 

актами, 59% сплатили за послуги рекламних кампаній.

Зростає оптимізм щодо відновлення роботи, він вищий серед рекламодавців: 45% рекламних агенцій 

очікує поновлення діяльності на рівні 75% у другому півріччі 2022 року, серед рекламодавців таких 63%.

Бізнес поступово відновлюється – більше 90% як рекламних агенцій, так й рекламодавців або 

продовжують, або відновили роботу повність чи частково. Темпи відновлення зростають.



Все буде Україна!


