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Ринок реклами є дуже важливою складовою світової еконо-

мічної системи, він функціонує та розвивається в тісному 
взаємозв’язку з іншими ринками. На сьогоднішній день лідери цієї 
сфери – США, Китай і Японія. 

Рівень витрат на ЗМІ та розваги з кожним роком постійно 
збільшується. Так, в кінці 2019 року загальносвітові рекламні 
витрати складали 596,7 млрд. дол. США, а це на 30,5% більше,  
ніж в 2010 році (457,2 млрд. дол. США) [3]. 

За прогнозами Zenith-Optimedia обсяг світового рекламного 
ринку повинен був збільшитися до 666 млрд. дол. США, але 
пандемія COVID-19 внесла свої корективи [4]. 

Вже в 2020 році «The New York Times» прогнозував, що доходи 
від продажу реклами через короновірус зменшаться на 10% [1]. 

Щодо відмінностей між галузями, які витрачають кошти на 
рекламу, опитування, проведене Influencer Marketing Hub (2020) [5], 
показує, що законодавство, уряд та політика (72%), туристичний 
сектор (65%) та спорт (40%) зафіксували найбільш значне падіння 
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витрат на рекламу, тоді як витрати на рекламу на електронну 
комерцію вдвічі збільшились. Авіаперевізники, туристичні 
агентства та непродуктові рітейлери поголовно знімають свої 
рекламні кампанії.  

Існує очевидна потреба в тому, щоб рекламодавці та агентства 
адаптувались до середовища, яке різко змінюється. Ефект пандемії 
суттєво різниться залежно від галузі (наприклад, авіакомпанія 
проти виробника борошна) та середовища (цифрові засоби чи 
журнали). Потреба швидкої адаптації до мінливого оточення є 
важливою в рекламному та маркетинговому бізнесі. 

Вплив кризи на маркетинг та рекламу різниться в різних галузях 
та країнах, але із одним загальним моментом: зменшенням витрат. 
Близько вісімдесяти відсотків основних транснаціональних 
компаній відкладають заплановані кампанії, а більше половини 
скорочують витрати. 

Більша частина рекламодавців змінює комунікаційні стратегії. 
Починає приділятися увага цінностям, використанню емоційних 
закликів, ситуативному та вірусному маркетингу.  

Компанії почали змінювати свої рекламні ролики та адаптувати 
їх до нинішньої ситуації. Наприклад, компанія Hershey відкликала 
рекламу, де люди дарують один одному теплі обійми, замінивши її 
роликами із зображенням самого продукту – шоколаду. А ролик 
американської страхової компанії Geico «Дай п’ять», в якій люди 
піднімають руки і «дають п’ять» один одному, розкритикували  
в соціальних мережах, в результаті чого Geico призупинила 
кампанію. 

Дистанційна робота, самоізоляція і «карантинні канікули» 
спричинили зріст споживання телебачення та Інтернету (особливо 
соцмереж), тому практично всі світові бренди перенаправили свою 
увагу на онлайн-майданчики та ТБ. 

На сьогоднішній день важко в повній мірі оцінити шкоду для 
світового рекламного ринку. Ніхто не може бути впевнений, як 
довго буде тривати пандемія та відчуватися її вплив, але існує дуже 
поширена думка, що відновлення, швидше за все, буде важким і, 
можливо, повільнішим, ніж після «Великої рецесії» 2008 року.  
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Сьогодні, коли конкуренція між виробниками товарів зростає, а 

споживачі стають більш вимогливими, підприємства і промислові 
галузі вже не можуть обмежуватися проведенням будь яких 
одиничних маркетингових заходів – умови ринку обов’язують їх 
вести безперервну, цілеспрямовану маркетингову діяльність для 
успішного розвитку кожного підприємства. Така діяльність повинна 
здійснюватись не тільки різними заходами, а має бути чітко 
скоординована і спланована. Значне місце в цьому процесі 
посідають методи планування.  


