
Вплив товарної 
контрабанди на 
економіку та 
добробут суспільства

Виконали

Гучков Володимир 
Стефурак Ярослав
Сафонов Дмитро

Неминучі лише смерть та податки 

Бенджамін Франклін



Опис проблемної 
ситуації 
Основною проблемою нашого 
кейсу є висока толерантність 
українського ринку до споживання 
контрабандних товарів і недостатня 
жорсткість актів, що регулюють цю 
діяльність. 



Загальна мета

 Зменшення обсягу контрабанди

 Зменшення толерантності суспільства 
до контрабандних товарів

 Підвищення обізнаності споживачів
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Індикатори
досягнення
результатів

 Збільшення надходжень до бюджету 
від митних зборів

 Зменшення конфіскованої продукції

 Збільшення попиту на товари, 
ввезених з додержання усіх правил 
митного контролю



Зацікавлені сторони

 Держава

 Споживач

 Контрабандист

 Внутрішній виробник

 Іноземні інвестори
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Суспільний інтерес

Основною проблемою нашого 
кейсу є висока толерантність 
українського ринку до споживання 
контрабандних товарів і недостатня 
жорсткість актів, що регулюють цю 
діяльність. 



Порівняння 
середньостатистичних 
показників

Польша 

 ВВП на душу населення = 13816$ (2018 рік)

 Середня заробітна платня = 920$ (2018 рік) 

 Розмір інвестицій = 11327 млн$ (2018 рік)

 Рейтинг Doing business = 40 місце (2019 рік)

Україна

 ВВП на душу населення = 2432$ (2018 рік)

 Середня заробітна плата=427$ (2018 рік)

 Розмір інвестицій = 2355 млн.$ (2018 рік)

 Рейтинг Doing business = 64 місце (2019 рік)



Працівник

митниці

Контрабандист Контрабандист

Покупець Покупець
Покупець Покупець

Працівник

митниці



Армія

Поліпшення 

інфраструктури

Заохочення 

інвесторів

Збільшення 

кількості 

робочих місць

Збільшення 

надходжень в 

бюджет



Стимулювання споживача до 
аналізу продукції

Потрібно навчити споживача 
вибирати легальну, а не 
контрабандну продукцію 

Ми провели аналіз ринку, і 
вивявили, що більшість магазинів 
продає Iphone 11 за «сірими» 
цінами

Приблизна ціна гаджету складає 
24100грн, нижче цієї ціни 
продають 16 з 34 магазинів



Незручність калькулятору 
розмитненння

Незручність у 
використанні 

Немає офіційної 
сторінки на українській 
мові



Проведення телеефірів на 
популярних каналах та програмах

Проведення телеефірів
для інформування людей 
щодо негативних 
наслідків контрабанди 



Інтерв'ю 

Проведення інтерв'ю 
експертів ДФС України з 
популярними 
інтерв'юерами такими як 
Дмитро Гордон та Анатолій 
Анатоліч ( Зе інтерв'юер)   



Проведення флешмобу 
#контра_БАНДУ_геть!

Заохочення лідерів думок 
до флешмобу проти 
контрабанди



Демонстрація нових покарань за 
контрабанду в Україні

Було:
100% вартості 

і конфіскація 

Стало:
1 штраф до 75 тис.

Повторний до 170 тис.

В групі до 450 тис.

Державна митна служба України



Психологічна реклама, 
спрямована на контрабандиста





Стимулювання 
контрабандиста до 
євроінтеграції

Сьогодні та заплатиш збір на 

кордоні, а через 10 років 

кордону вже не буде



«Розповіси про контрабанду – отримай

винагороду»

Введення програми заохочення

Альтернатива закону про 
запобігання корупції 



Введення 
детектора брехні

Основною метою введення
детектору є запевнення
кожного працівника, що в 
будь-який момент його
можуть перевірити. Це
знизить рівень впевненості
в безкарності за пропуск 
контрабанди.



Реалізація
- Білборди

- Реклама в інтернеті 

- Реклама на спинках 
крісел та телевізорах в 
потягах «Інтер Сіті»

- Роздача флаєрів на 
кордоні



Відповідальні 
органи

• Департамент
фінансування
бухгалтерського
обліку та звітності

• Департамент
комунікацій

• Управління
внутрішньої
безпеки Державної
Фіскальної Служби
України



Контрольні показники та 
період реалізації

Основними показниками є збільшення надходжень в бюджет, підвищення
продажів в офіційних магазинах, зростання нецінової конкуренції на ринку.

Ми плануємо запровадити нашу кампанію 01.01.2020 і отримати перші результати
01.05.2020.



Оцінка вартості 
запровадження 
заходів

- Флаєра – 800 тис грн\міс

- Білборди – 4,5 млн грн\міс

- Відеоролик - 400 тис грн

- Реклама на Ютубі - 3 млн грн 

Підсумкова вартість:

- одноразовий платіж – 1 079 000 грн

- щомісячний платіж – 8 300 000 грн

9%

52%
5%

34%

Флаєра Білборди Відеоролики Реклама на ютубі



Дякуємо за увагу


