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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ПОШТОВОГО ЗВ’ЯЗКУ  

НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ 

 

У статті розглянуто основні етапи розвитку поштового зв’язку на               
території України від 90-их років до сьогодення. Також наведені основні   
фактори впливу на розвиток підприємств поштового зв’язку. Описані      
послуги, що надаються підприємствами зв’язку. 
 

В статье рассмотрены основные этапы развития почтовой связи на  
территории Украины от 90-ых лет до настоящего. Также приведены            

основные факторы влияния на развитие предприятий почтовой связи. 

Описанные услуги, которые предоставляются предприятиями связи. 

 

The basic stages of development of postal connection on the territory of Ukraine 

from 90 years to nowаdays are described. The basic factors of influence on 

development of enterprises of postal connection are also resulted. The services 

given by the enterprises of connection are described. 

 
Поштовий зв'язок є важливою складовою частиною економіки кожної краї-

ни, який характеризується специфічними тенденціями у розвитку та формуванні 

інноваційного суспільства. Поштовий зв'язок є найбільш значущим та доступним 

видом зв’язку який стимулює економічний, соціальний, технологічний розвиток 

кожної держави. Зв'язок належить до найважливішого сектора економіки, який 

забезпечує функціонування і погоджену роботу всіх державних і господарських 

систем. Це один з прибуткових ринків України, що динамічно розвивається, є 

найважливішим елементом економічного розвитку. В результаті глобальних змін 

в структурі та масштабах виробництва, прискорення науково-технічного прогре-

су, підвищення ділової активності суспільства, зростання освітнього і культурно-

го рівня населення, розширення зв'язків в національному і міжнародному масш-

табі значно зростає роль послуг зв'язку. На постіндустріальному етапі розвитку 

суспільства різко зростає роль і значення послуг зв'язку. Ринку зв'язку належить 

особлива роль в економіці країни, оскільки її найважливішою функцією є забез-

печення потреб суспільства в передачі інформації.   

Питаннями розвитку поштового зв’язку присвячені роботи таких вчених- 

економістів, як Князева О.А., Довгий С.О., Ігнатенко О.С., Романків І.Я., Голу-

бєв А.К., Стрельчук Е.Н., Буряк В.Г., Конько І.В та багато інших. Серед дослід-
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ників велика увага приділялася вивченню сучасного стану підприємств поштово-

го зв’язку, а також наданих ними послуг. На жаль, не зовсім чітко сформовані та 

досліджені основні тенденції розвитку поштового зв’язку підприємства на тери-

торії України.  

Основною метою написання даної статті є дослідження процесу становлен-

ня, розвитку та виявлення особливостей у діяльності поштового зв’язку як галузі 

народного господарства на території України, починаючи з 90-х років і до сього-

дення. Відповідно до поставленої мети було виділено основні завдання: 

-  розглянути процес розвитку поштового зв’язку; 

- визначити  зовнішні та внутрішні фактори впливу на розвиток потового 

зв’язку;  

- охарактеризувати поштові послуги що надаються на території України;  

- виявити основні напрямки розвитку поштових підприємств.  

В умовах формування інноваційної економіки й інформаційного суспільства 

виникає проблема, пов'язана з необхідністю інноваційного оновлення організа-

ційно-економічних основ галузі зв'язку і її матеріально-технічної бази. Оскільки 

галузь зв'язку багато в чому формує економічний потенціал країни, дослідження 

питань, зв'язаних визначенням ролі і впливу галузі зв'язку і її окремих видів на 

розвиток національної економіки є найбільш актуальним.  

На початку третього тисячоліття людство наблизилося до якісно нового витка 

свого розвитку – побудові інформаційного суспільства. Серед багатьох  сфер 

економічної діяльності сфера зв’язку займає чи не найголовніше місце, в розвит-

ку економіки. Зв'язок створює фундаментальну платформу, на яку спирається 

інформаційне суспільство і економіка майбутніх десятиріч. Вона покликана за-

довольняти потреби, що ростуть, населення і виробничих структур в сучасних і 

якісних послугах і засобах зв'язку на основі досягнень науково-технічного про-

гресу, сучасних способів передачі повідомлень і прогресивних методів управлін-

ня [1]. 

Сучасний поштовий зв’язок – це складний господарський механізм, який фу-

нкціонує в системі соціально-економічного комплексу держави та є однією з 

найважливіших галузей народного господарства України. Вивчення та аналіз ри-

нку послуг зв’язку є першочерговою задачею, без вирішення якої сфера зв’язку 

не буде мати можливості подальшого повноцінного розвитку. Результати таких 

досліджень надають інформацію про стан та перспективи розвитку ринку, на базі 

чого стає можливим знаходження джерел інвестування, зменшення рівня ризику, 

складання плану подальшого розвитку ринку тощо.  

Досліджуючи ринок поштового зв’язку України за останні десятки років, ви-

дно, що він докорінно змінився. Це в першу чергу вплив зовнішніх та внутрішніх 

факторів на розвиток зв’язку. Очевидним є той факт,  що підприємства поштово-

го зв’язку розвиваються як і територіально (тобто їхнє місце знаходження розпо-

всюджується по всі території України), так і збільшується сфера їхніх послуг 

(види послуг). 
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Для більш детального аналізу ринку поштового зв’язку ми пропонуємо розг-

лянути зовнішні та внутрішні фактори впливу на нього. Зовнішні фактори впли-

ву: технологічні, політичні, конкуренція. До внутрішніх факторів впливу ми від-

носимо: розвиток конкурентних галузей, вплив приватних підприємств, скоро-

чення обсягів попиту, збільшення асортименту. 

З вище зазначених факторів впливу на розвиток підприємств поштового 

зв’язку можна зробити висновок, що дана сфера економіки не стоїть на місці, а  

кожної хвилини розвивається [2]. 

Якщо порівнювати ринок поштового зв’язку, починаючи з 90-х років і до сьо-

годні, то вплив зовнішніх факторів відіграв неабияку роль в його розвитку. На 

початку 90-х років, як і зараз, єдиним великим оператором поштового зв’язку 

вважається підприємство «Укрпошта», яке, в свою чергу, охоплює найпошире-

нішу базу можливих поштових послуг. А також на сьогоднішній день дане підп-

риємство бере активну участь в роботі міжнародних організацій у сфері пошто-

вого зв’язку, а саме: Всесвітній поштовий союз, Регіональній співдружності в га-

лузі зв’язку, Асоціації європейських державних поштових операторі «ПостЄвро-

па».  

Якщо розглядати ринок поштового зв’язку в загальному, то відбулися такі 

зміни: в 1994 році на території України відбулося реформування галузі зв’язку, 

розподіл його на поштовий та електрозв’язок, в 2001 році був прийнятий Закон 

України «Про поштовий зв'язок». 

Щодо розвитку підприємств поштового зв’язку, починаючи з 90-х років, то 

слід відмітити, що їхня кількість з кожним роком значно зростає. Якщо на той 

час оператори поштового зв’язку приватної форми власності надавали тільки 

окремі види послуг, найприбутковіші послуги, а саме: міжнародні пересилки, то 

на сьогоднішній день кількість наданих поштових послуг зростає. 

Звичайно це пов’язано з виникненням великого вибору асортименту серед 

поштових послуг. Найшвидше розвиваються наступні види поштових послуг: 

1. Послуги логістики – дані послуги надаються за допомогою транспорт-

ного перевезення товарів. Характеристики логістичних послуг: 

- неможливість відчути послугу "на дотик"; 

- невіддільність від джерела; 

- мінливість якості; 

- адресність послуг; 

- унікальність для одержувача; 

- неможливість накопичення послуг; 

- еластичність попиту; 

- оперативність. 

2. Гібридна пошта – повідомлення електронною поштою відправляють з 

будь-якого відділення зв’язку столиці й доставлять адресату, навіть якщо у нього 

немає вдома комп’ютера. Лист роздрукують, заклеять у конверт і вкинуть у по-

штову скриньку або передадуть його зміст телефоном. 
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3. Послуги Інтернет – сервісів у режимі реального часу – дані послуги за-

безпечують через Інтернет сплачувати різні види послуг.  

4. Електронна торгівля – це продаж товарів,виконання робіт і надання пос-

луг, реалізоване з використанням сучасних технологій: Інтернету, корпоративних 

мереж та електронного обміну документами. 

Електронна торгівля з допомогою поштових підприємств є пріоритетною у 

наступних напрямах: 

- постачання і повернення продуктів; 

- матеріально-технічне забезпечення; 

- платежі, зокрема електронні платежі, грошові перекази та мікро платежі; 

- відвідування електронних магазинів та Інтернет ринку. 

5. Рекламні послуги – розміщення реклами знаходиться в об'єктах по-

штового зв'язку (рекламні плакати, буклети, листівки, наклейки тощо), на по-

штових конвертах [4]. 

Поштові підприємства надають деякі інші послуги, пов'язані 

з підприємницькою діяльністю підприємств зв'язку. Наприклад, торгівля непро-

довольчими та продовольчими товарами, громадське харчування; торгівля пері-

одичними друкованими виданнями; послуги з надання міжміських чи міжнарод-

них телефонних розмов за попереднім замовленням; ліки на замовлення; послуги 

з приймання та доставки телеграм; послуги телефаксимільного 

зв`язку; приймання заявок на установку радіоточки, ведення картотеки по радіо-

точках; розповсюдження карток або електронних ваучерів попередньої оплати за 

послуги міського, міжміського та міжнародного зв`язку, стільникового зв`язку, 

доступу в Інтернет; ксерокопіювання, ламінування, сканування тощо [5]. 

За останні роки підприємства поштового зв'язку України почали розширюва-

ти надання послуг, які пов'язані з використанням Інтернет. До таких послуг на-

лежить: 

- поштові перекази через Інтернет у режимі on-line (за допомогою персона-

льного комп'ютера клієнта, спеціального програмного забезпечення, яке надаєть-

ся безкоштовно, і платіжною карткою НСМЕП); 

- послуги доступу до Інтернет за допомогою інтернет-пунктів, розміщених у 

поштових підприємствах. 

Рекламна діяльність отримала подальший розвиток: розміщення реклами 

знаходиться в об'єктах поштового зв'язку (рекламні плакати, буклети, листівки, 

наклейки тощо), на поштових конвертах. 

Державні підприємства що займають лише 6% всього ринку поштового 

зв’язку мають свої особливості у здійсненні поштових послуг. 

Серед основних ми виділяємо: 

-  наявність філій (дирекцій) – тобто дані дирекції відповідно займаються ко-

нтролем за своїм територіальним розміщенням і звітуються в головну дирекцію; 
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- підпорядкованість державі – тобто державні підприємства незалежно від 

того, наскільки часто та якісно здійснюється система внутрішнього контролю, 

вони повинні відзвітувати про свою діяльність;  

- менш динамічні – підприємства державної форми власності менш здатні до 

якихось суттєвих змін (наприклад системи внутрішнього контролю). 

Важливим стимулом забезпечення живучості мережі зв'язку є конкуренція. 

Стратегічною метою формування державної політики розвитку поштового 

зв’язку України є утворення конкурентного середовища, впровадження механіз-

мів його розвитку. Конкуренція – одна з відмінних рис ринкової економіки, яка 

має як позитивні, так і негативні наслідки. Наявність на ринку конкурентних по-

слуг декількох виробників створює для споживача можливість вибору одного з 

них для передачі свого повідомлення. Важливим критерієм цього вибору в бага-

тьох випадках являються якісні параметри послуг, які надаються різними опера-

торами. 

Конкуренція на ринку послуг зв'язку з кожним днем зростає і є важливим 

стимулом удосконалення матеріально-технічної бази, покращення технології та 

організації виробництва, впровадження прогресивних послуг, форм та методів 

обслуговування споживачів. 

Перспективи розвитку поштового зв'язку України мають бути коррелізованні 

з основними тенденціями розвитку світового поштового простору. Відповідно до 

Найробійської поштової стратегії на 2009–2012 рр., прийнятою Всесвітнім по-

штовим союзом (ВПС) як глобальна стратегія розвитку, сучасна пошта повинна 

зазнати інноваційні зміни і перетворитися в поліфункціональну тривимірну 

структуру, що забезпечує можливість надання послуг фізичної пошти, електрон-

них і фінансових послуг [5]. При цьому інноваційні зміни повинні орієнтуватися 

на надання нових послуг, що адаптуються до потреб інформаційного суспільст-

ва, при одночасному збереженні традиційної пошти. 

Спираючись на вищевикладену стратегію і загальносвітові тенденції, можна 

сказати, що сучасна поштова сфера розвивається зі швидкими темпами, і одним з 

таких напрямків є впровадження пересувних відділень поштового зв’язку. Таке 

впровадження дозволяє покращити роботу пошти на селі і дасть змогу задоволь-

нити потреби кожного споживача щодо поштових послуг. Пересувне відділення 

поштового зв’язку – це спеціально обладнаний автомобіль, який відповідно до 

затвердженого маршруту буде здійснювати надання послуг в населених пунктах, 

де відсутні стаціонарні відділення поштового зв’язку. У даних автомобілях вста-

новленні: касовий апарат, електронна вага, стелажі для викладки товарів народ-

ного споживання [10]. 

Попередні дослідження показали, що поштовий зв'язок, поряд з телекомуні-

каційною, набуває важливого значення в розвитку інформаційного суспільства 

[4]. Поштовий зв'язок є соціально-значимим виглядом зв'язку, що дозволяє нада-

вати інформаційні послуги всім верствам населення. У інформаційному суспіль-

стві роль поштового зв'язку виходить за рамки простої фізичної доставки пошти. 

Відбувається адаптація поштового зв'язку до умов роботи в інформаційному су-
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спільстві при постійно зростаючому впливі з сторони телекомунікаційних пос-

луг. При цьому поштовий зв'язок, зберігаючи свої основні функції, зазнає важли-

ві трансформації, пов'язані з розвитком інформаційно-комунікаційних техноло-

гій, внаслідок чого поштовий зв'язок, разом з телекомунікаціями, стає матеріаль-

но-технічною базою процесу формування інформаційного суспільства і повноп-

равним суб'єктом глобального ринку послуг зв'язку. Таким чином, розвиток но-

вих послуг, які можуть надавати поштові установи України, повинен стати од-

ним з основних стратегічних напрямів розвитку країни вцілому. Пошті України 

доцільно зосередити основні зусилля на розвитку наступних видів сучасних пос-

луг: послуги логістики; гібридна пошта; послуги інтернет-сервісів; електронна 

торгівля; рекламні послуги. 
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