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ПЕРЕВІРКА ЛЕГАЛЬНОСТІ ВВЕЗЕННЯ ТЕЛЕВІЗОРІВ 
«SAMSUNG ELECTRONICS» НА РИНОК УКРАЇНИ 

О. І. Кулакевич, студентка спеціальності «Підприємництво, 
торгівля та біржова діяльність», освітньої програми «Товаро-
знавство та експертиза в митній справі», група ТЕМС м-51 
Н. В. Омельченко, к. т. н., професор завідувач кафедри експер-
тизи та митної справи – науковий керівник 
Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський універ-
ситет економіки і торгівлі» 

Телевізійна техніка відноситься до тієї групи товарів, яка 
присутня в кожній родині. В умовах сьогодення, коли україн-
ський ринок пропонує споживачам широкий асортимент телеві-
зорів різноманітного типу і функціональних можливостей, пере-
січному покупцеві досить важко визначитись із вибором фірми і 
технічних характеристик цих високотехнологічних пристроїв. 
Буде це відомий багатьом «Samsung» чи модель телевізора від 
менш відомого виробника, пристрій, що може використову-
ватися у якості монітора до комп‘ютера, чи телевізор, яким 
можна буде скористатися лише для перегляду телепередач [1]. 
На ринку України, найбільшу кількість телевізорів пропонують 
південнокорейські виробники «Samsung Electronics» і «LG 
Electronics». Третє і четверте місця на ринку телевізорів нале-
жить китайським виробникам – «Hisense» і «TCL», п‘яте – 
японській компанії «Sony» [2].  

Нерідко пересічний українець стикається з таким питанням: 
«Чи офіційно завезений цей телевізор в Україну?» [3]. І це 
питання не безпідставне, адже за даними Асоціації підприємств 
інформаційних технологій України частка нелегального ринку 
телевізорів становить близько 15 % [4]. Контрабандна продукція 
має конкурентну перевагу у вигляді більш низьких цін, що і 
приваблює покупців. При цьому легальна продукція з причини 
більш високих цін витісняється за рахунок нелегального імпор-
ту, який поступово збільшує свою частку на ринку. При цьому 
знижуються відрахування до бюджету. Так нелегальне завезення 
техніки в Україну призвело до зниження надходжень до бю-
джету на 4 млрд грн. [4]. 

«Samsung Electronics Украина» в рамках боротьби з імпортом 
неофіційних телевізорів запустила спеціальний сайт [5]. Під 
неофіційними телевізорами «SmartTV» розуміються товари, які 
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не відповідають українському законодавству та/або можуть нес-
ти ризик для користувача. Неофіційні товари можуть імпортува-
тись як для особистого використання, а фактично – для подаль-
шого продажу (комерційної діяльності), а значить без сплати 
мита та НДС, що призводить до недоотримання коштів бюдже-
том. Офіційно імпортована техніка призначена для реалізації на 
території України ввозиться зі сплатою всіх мит. При цьому єди-
ним офіційним імпортером телевізорів «Samsung» є «Samsung 
Electronics Україна Компані» [3]. На сайті [5] можна визначити, 
чи відповідає українському законодавству телевізор, який ви 
вже придбали або той, що є у вільному продажу. 

Власнику офіційного телевізора надається безкоштовне 
гарантійне обслуговування в авторизованих сервісних центрах, 
що є дуже важливим. Також лише на офіційних телевізорах 
можна активувати «Smart TV», і насолоджуватися всіма перева-
гами вашого вибору. Окрім того фірма виробник, будь-то 
«Samsung» чи «LG», не несе відповідальність за якість техніки 
ввезеної неофіційно. Тому й користування такими девайсами 
може бути далеким від ідеального [3]. 

Ознаки офіційного телевізора наступні: містить маркування 
українською мовою (на пакованні та телевізорі) та знак відпо-
відності Технічним регламентам, у формі незамкненого з пра-
вого боку кола, усередині якого вміщено стилізоване зобра-
ження трилисника; в кінці коду моделі на заводській наліпці 
мають бути літери UA; також на заводській наліпці на зворот-
ному боці приладу має бути зазначений рік виробництва [3]. 
Якщо ці складові відсутні, то телевізор вважається неофіційним. 
Найпростіший спосіб у цьому переконатись – ввести код на за-
водській наліпці на сайті [5]. «Samsung» заохочує виявлення 
неофіційних телевізорів на всіх етапах. Це означає, що ви 
можете перевірити як і той телевізор, який вже придбали, так і 
повідомити про техніку, яку ви помітили у вільному продажі у 
магазинах. Для початку переконайтесь, що телевізор зроблений 
саме цього року – тобто рік виробництва на наліпці має бути, 
зокрема, 2016. Після того ознайомтесь з юридичною інформа-
цією (правилами) на сайті [5] та заповніть відповідну форму. 
«Samsung» протягом 48 годин опрацює вашу заявку. І якщо 
техніка, про яку ви повідомили, дійсно ввезена в Україну неофі-
ційно, ви отримаєте поповнення рахунку на 100 грн. 
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Отже, перевагами офіційно імпортованих в Україну телевізо-
рів «Samsung Electronics» є: значний вибір локальних додатків 
«Smart TV» з широким вибором відео-контента і ТВ-каналів; 
своєчасне оновлення додатків; доступ і коректна робота всіх 
локальних сервісів, послуг та контента «Samsung Smart TV»; 
кваліфікована інформаційна підтримка контакт-центра 7 днів на 
тиждень; якісне й безкоштовне гарантійне обслуговування [3, 5]. 
А головною «перевагою» неофіційного телевізора є суттєва його 
дешевизна, тому обирати споживачам. 
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