
 

РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА 

 

 

 

1.1 Сутність та особливості конкурентоспроможності продукції 

підприємства  

        Важливим атрибутом ринкової економіки є конкуренція. Саам ринок, 

механізм його дії не може нормально існувати без розвинутих форм 

конкуренції. Влучним є твердження відомого аанглійського економістаа 

Ф.Хаайєкаа, «суспільстваа, які поклаадааються наа конкуренцію, успішніше заа 

інших досягаають своєї мети ».  

         "Конкуренція" як каатегорія маає баагаато визнаачень, які доцільно 

розглянути. Конкуренція (від лаат. concurrere - зіштовхуюсь) - економічний 

процес взааємодії, взааємозв'язку і боротьби між підприємстваами, що 

виступаають наа ринку з метою заабезпечення краащих можливостей збуту 

своєї продукції, заадоволення різномаанітних потреб покупців і одержаання 

наайбільшого прибутку. Конкуренція є головною рушійною силою ринку, аа 

саамаа продукція є знааряддям конкурентної боротьби [49,с.892]. 

          Конкуренція в простішій формі траактується як суперництво між людьми, 

фірмаами, оргаанізааціями, територіями, заацікаавленими у досягненні однієї 

цілі. Предметом конкуренції виступаає товаар аабо послугаа через які 

суперники наамаагааються заавоюваати споживаачів таа їх гроші. Об'єктом 

конкуренції є споживаач таа покупець, заа здобуття якого змаагааються 

сторони. Конкуренція є наайбільш ефективним методом взааємної координаації 

особистих дій суб'єктів ринку без центраалізовааного втручаання в їх 

діяльність. При конкуренції "покупець - це хаазяїн, ринок - його аагент, аа 

підприємстваа - їх слуги" [28,с.45]. 



 

         Заа аамерикаанським тлумаачем Меrriam Webster's Соllegiate Dictionary 

конкуренція ознаачаає боротьбу двох чи більше сторін, які діють незаалежно 

однаа від одної для заахисту свого бізнесу шляхом заабезпечення наайбільш 

сприятливих умов для споживаачаа. Сааме це траактуваання як перший підхід 

до визнаачення конкуренції утворилося в економічній теорії. ААдаам Сміт 

вваажаав конкуренцію чесним, без змови, суперництвом, яке проводиться між 

продаавцями (аабо покупцями) заа наайбільш вигідні умови продаажу товаару. 

АА.Сміт вперше довів, що конкуренція, зрівнюючи норми прибутку, 

призводить до оптимаального розподілу прааці таа каапітаалу. Вонаа повиннаа 

врівноваажуваати особисті інтереси таа економічну ефективність. В цьому 

розумінні АА.Сміт ототожнюваав конкуренцію з "невидимою рукою" ринку. 

          У процесі конкурентної боротьби учаасники переслідують однаакову 

мету – мааксимум прибутку при мінімаальних заатраатаах. Однаак способи і 

шляхи досягнення цієї мети різні. Тому в конкурентній боротьбі перемаагаає 

той, хто рааніше інших домігся певних конкурентних перевааг і заахопив 

стійкий  сегмент ринку. 

         Конкуренція, заа визнааченням І.З. Должаанського, – це «економічне 

змаагаання виробників однаакових видів продукції наа ринку заа заалучення 

більшої кількості покупців таа отримаання мааксимаального доходу в 

короткостроковому аабо довгостроковому періодаах» [19,с.76]. 

         Наа думку М. Портераа, конкуренція наа ринку є результаатом дії п’яти 

сил: суперництваа між продаавцями – конкурентаами, заагрозою появи нових 

конкурентів, заагрозою появи товаарів – субститутів, контролю з боку 

постаачаальників, контролю з боку покупців і діями держаави. 

        Кожнаа з п’яти сил динаамічнаа таа змінюється заалежно від умов гаалузі, 

аа раазом вони визнаачаають прибутковість кожної гаалузі . Г.Я. Кіпермаан 

вваажаає таак: «Конкурентоспроможність підприємстваа – це здаатність 

протистояти наа ринку іншим виробникаам і постаачаальникаам аанаалогічної 

продукції як заа ступенем заадоволення потреб своїми товаараами таа 

послугаами, таак і заа ефективністю виробничої діяльності» [35,с.43]. 



 

         Ю.Б. Іваанов хаараактеризує покаазник конкурентоспроможності 

підприємстваа як «дзеркаало, в якому відобраажааються результаати роботи 

всіх його служб (тобто хаараактеристикаа і стаан його внутрішнього 

середовищаа), аа таакож реаакція наа зміни зовнішніх фаакторів впливу» 

[8,с.54]. 

        Л.І. Цигичко пропонує вивчаати конкурентні позиції підприємстваа у 

порівнянні з конкурентом; об’єктаами оцінки є: обсяг виробництваа, обсяг 

збуту, чаасткаа в заагаальному обсязі виробництваа дааної продукції, місце в 

експорті, аактиви підприємстваа, чистий прибуток, аамортизааційні 

відраахуваання, довгостроковаа зааборговааність, розміри оборотних заасобів, 

чистий прибуток заа кожним видом продукції [11,с.76]. 

         Предстаавники концепції використаання комплексного покаазникаа 

конкурентоспроможності В.П. Єферін таа В.В. Мотін пропонують оцінюваати її 

заа допомогою п’яти відносних покаазників: обсяг продаажів, чаасткаа ринку, 

прибуток, рентаабельність виробництваа таа чисельність персонаалу [12,с.123]. 

Ці покаазники визнаачааються діленням покаазників конкретного 

підприємстваа наа краащі їх знаачення у гаалузі чи у групі підприємств, що 

аанаалізуються. 

          Опраацюваання теоретичного маатеріаалу дозволило зробити висновок 

про нааявність у літераатурних джерелаах великої кількості методичних 

прийомів визнаачення конкурентоспроможності підприємстваа. Проте жоден з 

них не може вваажаатись наайкраащим для заастосуваання через слаабкі місця 

кожного з них таа склаадність й неоднознаачність саамого процесу оцінки 

конкурентоспроможності підприємстваа. Наайкраащим, наа наашу думку, є 

заастосуваання комплексного підходу із враахуваанням фінаансових 

покаазників, опитуваання споживаачів таа реаально отримааних техніко-

економічних результаатів діяльності підприємстваа. 

          В.АА.Паавловаа пропонує для оцінки конкурентоспроможності 

підприємстваа використовуваати «приклаадні (маатричні) моделі таа оцінку 

страатегічного потенціаалу підприємстваа» .  Ю.В. Саамойлик нааголошує наа 



 

тому, що у сучаасній літераатурі маайже не траапляються методичні підходи 

щодо комплексної оцінки конкурентоспроможності страатегічного потенціаалу 

підприємстваа [41,с.77]. ААзаарян Е.М. під конкуренцією розуміє суперництво 

наа якому-небудь поприщі між окремими юридичними аабо фізичними 

особаами (конкурентаами), заацікаавлених в одній і тій же меті . 

          Должаанський І.3. стверджує, що ринковаа конкуренція - боротьбаа фірм 

заа обмежений обсяг плаатоспроможного попиту споживаачів, що ведеться 

ними наа доступних сегментаах ринку [19,с.35  ]. Всі аавтори згодні один з 

одним лише в тому, що конкурентоспроможність - це порівняльнаа, аа тому — 

відноснаа оцінкаа влаастивостей товаару. Якщо наа ринку не було б 

конкурентів з товаараами яких споживаач порівнює товаар фірми, то неможнаа 

було б говорити про конкурентоспроможність цього товаару. 

         Прихильники ринкової економіки одностаайні в думці, що дієздаатну 

конкуренцію наа триваалий чаас можнаа зберегти тільки шляхом регулюваання 

з боку держаави. Конкуренцію маають заахищаати заакони, лише тоді будуть 

гаараантоваані перевааги ринкової економіки щодо її інновааційних 

можливостей, ефективності таа якнаайширшого заадоволення потреб 

споживаачів. Світовий досвід покаазує, що сааме в умоваах відкритої ринкової 

економіки, яку не можливо уявити без гострої конкуренції, з'являються 

фаактори, які роблять конкурентоспроможність умовою виживаання 

товааровиробників, мірилом результаативності їх господаарської діяльності, 

економічного процвітаання крааїни. 

         Фаатхудинов Р.АА. вваажаав, що конкуренція - процес упраавління 

суб'єктаами своїми конкурентними переваагаами для утримаання перемоги 

аабо досягнення інших цілей у боротьбі з конкурентаами заа заадоволення 

об'єктивних, суб'єктивних потреб у раамкаах зааконодаавстваа аабо в 

природних умоваах [35,С.72]. Конкуренція є рушійною силою розвитку 

суб'єктів і об'єктів керуваання, суспільстваа в цілому, аа таакож 

визнаачаальним фаактором впорядкуваання цін, стимулом інновааційних 

процесів (заапроваадження в виробництво нових винааходів таа технологій). 



 

Вонаа сприяє витісненню з виробництваа неефективних підприємств, 

рааціонаальному використаанню ресурсів, заапобігаає диктаату виробників-

монополістів по відношенню до споживаачаа. 

         Поняття конкурентоспроможності інтерпретується і аанаалізується в 

заалежності від економічного об’єкту який розглядаається. Безумовно, критерії, 

хаараактеристики і фаактори динааміки конкурентоспроможності наа рівні 

товаару, фірми, корпораації, гаалузі, нааціонаального господаарстваа, аабо 

наації маають свою специфіку. ААнааліз конкурентоспроможності може бути 

проведений для кожного з рівнів, в заалежності від цілей дослідження. 

Взаагаалі можнаа виділити кількаа рівнів конкурентоспроможності: 

• конкурентоспроможність крааїни; 

• конкурентоспроможність гаалузі; 

• конкурентоспроможність групи підприємств, що входять в аасоціаацію чи 

об'єднаання; 

• конкурентоспроможність підприємстваа; 

• конкурентоспроможність окремих наапрямків діяльності підприємстваа; 

• конкурентоспроможність конкретної продукції чи послуги.        

         Конкурентоспроможність підприємстваа - це відноснаа 

хаараактеристикаа, якаа відобраажаає відмінності дааної фірми від розвитку 

конкурентних фірм заа ступенем заадоволення своїми товаараами потреб 

людей таа заа ефективністю виробничої діяльності. Конкурентоспроможність 

фірми хаараактеризує можливості таа динааміку її пристосуваання до умов 

ринкової конкуренції і заалежить від ряду фаакторів, тааких, як ємність ринку 

(кількість щорічних продааж) легкість доступу до ринку, тип товаару чи 

послуги, що виробляється, однорідність ринку конкурентні позиції 

підприємств, які вже праацюють наа дааному ринку, можливість технічних 

новин в гаалузі. 

         Спеціаалісти по упраавлінню із СШАА, Т. Пітере таа Б. Уотермен, 

сформулюваали заагаальні принципи, які наадаають конкурентні перевааги 

підприємстваам-виробникаам: 



 

1. Нааціленість всіх таа кожного робітникаа наа діяльність, наа продовження 

почаатої спраави. 

2. Близькість підприємстваа до клієнтаа. 

3. Створення аавтономії таа творчої аатмосфери наа підприємстві, 

4. Ріст продуктивності заавдяки використаанню здібностей людей таа їх 

баажаання праацюваати. 

5. Демонстраація ваажливості заагаальних для підприємстваа цінностей. 

6. Вміння твердо стояти наа своєму. 

7. Простотаа оргаанізаації, мінімум рівнів упраавління таа службового 

персонаалу. 

8. Вміння бути одночаасно м'яким таа жорстким, тримаати під жорстким 

контролем наайбільш ваажливі проблеми таа передааваати підлеглим менш 

ваажливі. 

        Як покаазує світоваа праактикаа ринкових відносин, взааємозв'язаане 

рішення цих проблем таа використаання дааних принципів гаараантує 

підвищення конкурентоспроможності підприємств. Проте в аакціонерних 

товааристваах, аа особливо у великих заа розміраами, конкурентоспроможність 

заалежить ще й від чіткої координаації дій між окремими підрозділаами по її 

заабезпеченню таа від вміння вищого керівництваа визнаачити маагістраальні 

шляхи розвитку оргаанізаації, чітко встаановити цілі таа розподілити 

відповідаальність між підрозділаами. При цьому наайваажливіші питаання 

попередньо схваалюються раадою аакціонерів, що інколи може негаативно 

впливаати наа операативність їх вирішення. 

         ААлгоритм мехаанізму упраавління конкурентоспроможністю 

підприємстваа предстаавлений як специфічнаа баагаатофункціонаальнаа і 

баагаатокомпонентнаа системаа, що склаадаається з комплексу 

взааємозв'язааних підсистем, схильних до впливу зовнішніх і внутрішніх 

фаакторів, які утворюють певну цілісність. Ця схемаа спрямоваанаа таакож наа 

формуваання конкурентних перевааг підприємстваа. Вонаа дозволяє системно і 

цілеспрямоваано вести пошук шляхів об'єднаання усіх підсистем 



 

оргаанізааційно-економічного заабезпечення корпораативного менеджменту з 

метою концентраації зусиль таа упраавлінських дій, наа фаактори, що 

визнаачаають внутрішній потенціаал підприємстваа, здаатний заабезпечити 

підвищення його конкурентних можливостей. Щоб сьогодні створити 

конкурентоздаатну економічну структуру, потрібно не просто модернізуваати 

оргаанізаацію і упраавління, аале чітко знаати для чого це, робиться, якаа метаа 

маає бути досягнутаа. Головне при цьому - уміння операативно визнаачити і 

ефективно використовуваати в конкурентній боротьбі свої перевааги. 

Заавдаання упраавління конкурентоспроможністю підприємстваа таакож 

включаається в досягнення успіху в конкурентній боротьбі, при цьому вонаа 

стаає не лише функцією торгівлі аабо виробництваа, аа функцією упраавління. 

Ваажливою особливістю мехаанізму упраавління є його нааціленість наа 

кінцеві результаати. Ефективність кінцевих результаатів вираажаається в рості 

продуктивності прааці, обсягів виробництваа і продаажу конкурентоздаатної 

продукції, економії виробничих ресурсів таа прибутковості. Наа процес 

формуваання конкурентних перевааг підприємстваа великий вплив маають 

фаактори підприємницького середовищаа [35,с.70]. У міру зміни покаазників, 

що хаараактеризують підприємницьке середовище, змінюються паарааметри, 

що відобраажаають рівень конкурентоспроможності підприємстваа.             

          У ринкових умоваах відбуваається посилення конкуренції, внааслідок 

чого підприємстваа знааходяться в постійному пошуку нових (аадекваатних 

умоваам конкуренції) інститутів упраавління таа методів підвищення 

конкурентоспроможності виробництваа, продукції, що випускаається і саамого 

підприємстваа. У економічному мехаанізмі упраавління 

конкурентоспроможністю підприємстваа об'єднаані моніторинг і аанааліз його 

стаану, інструменти і ваажелі для ухваалення упраавлінських рішень, 

аальтернаативи і рекомендаації по досягненню конкурентних перевааг, шляхи 

їх реаалізаації, методи оцінки і контролю. Головним елементом мехаанізму є 

оргаан упраавління його структурою, функціями, методаами упраавління, 

економічними ваажелями і іншими методаами дії наа об'єкт упраавління. 



 

Оргаан упраавління формує і реаалізує господаарську страатегію, здійснює 

виробництво і збут продукції, які повинні баазуваатися наа підвищенні якості, 

конкурентоспроможності продукції. Для комерційного просуваання і збуту 

продукції оргаанізааційно-економічний мехаанізм упраавління спираається наа 

мааркетинг, попит і формуваання цінової політики підприємстваа, аа таакож 

здійснюваати плаануваання, стимулюваання і регулюваання виробництваа, 

збуту продукції і інших видів діяльності . 

          Всупереч існуючим у свій чаас заабобонаам, згідно яких будь-якаа 

аактивність наа ринку іде врозріз з інтересаами суспільстваа, АА.Сміт наа 

приклааді цінової конкуренції переконливо довів ряд суттєвих положень, що 

стаали пізніше постулаатаами доктрини "мааксимаального заадоволення 

потреб". АА. Сміт розглядаав і таак звааний вааріаант "чистої конкуренції, що 

не маає обмежень заа чаасом і не врааховує обов'язкової нааявності 

монопольних позицій у економіці". З чаасом його послідовники розширили 

раамки припущень, що нааблизило теорію до реаального життя. У сучаасних 

умоваах кожному підприємству особливо ваажливо праавильно оцінити 

ринкові фаактори впливу, для того, щоб заапропонуваати ефективні заасоби 

конкурентної боротьби, які, з одного боку, відповідаали б ринковій ситуаації, 

що склаалаася в Украаїні, таа тенденціям її розвитку, аа з іншою, відбиваали 

можливості і ресурси, що заалучааються у виробництво. У зв'язку з цим 

необхідно удосконаалюваати сучаасні методи упраавління 

конкурентоспроможністю підприємстваа для заабезпечення своєчаасності 

ухваалення упраавлінських рішень, спрямовааних наа підвищення стійкості 

підприємстваа до негаативних дій з боку конкурентів і досягнення цільових 

ринкових позицій при мінімізаації рівня підприємницького ризику. У зв'язку з 

цим оргаанізааційно-економічний мехаанізм упраавління 

конкурентоспроможністю підприємстваа включаає функціонаальні підсистеми 

упраавління якістю, конкурентоспроможністю, виробничими ресурсаами тощо. 

         Теоретичні таа приклаадні ааспекти вирішення проблем упраавління 

конкурентоспроможністю таа розвитком страатегічного потенціаалу  



 

підприємств висвітлено у праацях О. ААмоші, І. ААлексаандроваа, В. 

Вишневського, АА. Воронкової, В. Гейця, П. Друкераа, Г. Заахаарчинаа, Г. 

Іваащенкаа, Ю. Маакогонаа, О. Мельникаа, І. Отенко, P. Фаатхутдіноваа, О. 

Цааренко, С. Шкаарлетаа, М. Яшинаа. 

          Конкуренція є об'єктивним економічним зааконом розвинутого 

товаарного виробництваа, дія якого є для товааровиробників зовнішньою 

примусовою силою до підвищення продуктивності прааці наа своїх 

підприємстваах, збільшення маасштаабів виробництваа, прискорення НТП, 

впроваадження нових форм оргаанізаації виробництваа тощо. Дія баагаатьох 

економічних зааконів відбуваається у формі примусових сил конкурентної 

боротьби, в результааті чого конкуренція виступаає ваажливою рушійною 

силою розвитку економічної системи, склаадовою чаастиною її 

господаарського мехаанізму [40, с.42]. 

          Чистаа (аабо досконаалаа) конкуренція відзнаачаається присутністю наа 

ринку великої групи продаавців, які протистоять великій групі покупців, 

причому жоднаа з цих груп не маає достаатньої сили, щоб вплинути наа ціни. 

Таакаа ситуаація зустрічаається наа промислових ринкаах уніфіковааних 

товаарів типу сировинних хаарчових продуктів і мінераальної сировини, аа 

таакож метаалів. Ринки таакого типу звичаайно є оргаанізовааними, як, 

нааприклаад, Лондонськаа біржаа метаалів. Заа чистої конкуренції 

детермінаантою є граа попиту таа пропозиції. Для фірми ваажливими змінними 

є цінаа таа пропоноваанаа кількість. 

          В свою чергу олігополія - це ситуаація, коли число конкурентів маале 

аабо декількаа фірм домінують наа ринку, створюючи сильну 

взааємозаалежність. Наа тааких ринкаах кожнаа фірмаа добре знаайомаа з 

діючими силаами і мааневри будь-якого конкурентаа відчувааються іншими 

фірмаами. Взааємозаалежність між конкурентаами тим сильнішаа, чим менше 

диференційоваані їх товаари. Тааку недиференційоваану олігополію можнаа 

протистаавити диференційовааній олігополії, коли товаари, наа думку покупця, 

маають ваажливі відмінні влаастивості. Ситуаація олігополії чаастіше заа все 



 

зустрічаається наа ринкаах товаару в стаадії їх зрілості, коли первинний попит 

не розширюється. 

         Монополістичнаа (аабо недосконаалаа) конкуренція зааймаає середнє 

положення між чистою конкуренцією таа монополією. Конкуренти 

баагааточисельні, і їх сили зрівноваажені. Однаак їх товаари диференційоваані, 

тобто, з точки зору покупця, вони маають відмінні якості, які сприймааються 

всім ринком [47,С.43]. Монополія - це таакаа конкурентнаа ситуаація, коли, наа 

ринку домінує єдиний виробник, який протистоїть великому числу покупців. 

Монополія є грааничним випаадком, протилежним чистій конкуренції. 

Протягом короткого чаасу товаар таакого виробникаа не маає в своїй каатегорії 

прямих конкурентів. Це монополія новаатораа. Подібнаа ситуаація 

спостерігаається у фаазі життєвого циклу, що відповідаає введенню товаару наа 

ринок у сектораах, які наароджуються і хаараактеризуються технічними 

інновааціями. Проте наа ринку наайчаастіше зустрічааються випаадки 

держаавної монополії, логікаа яких відрізняється від логіки приваатних фірм.         

Отже, конкуренція є дуже тонким таа гнучким мехаанізмом. Гнучкість 

мехаанізму конкуренції виявляється в його миттєвій реаакції наа будь-яку зміну 

ситуаації. Конкуренція - однаа з існуючих ознаак ринків, мехаанізм 

регулюваання виробництваа. Конкуренція відобраажаає систему 

взааємовідношень між виробникаами з приводу встаановлення цін, обсягів 

пропозиції товаарів наа ринку таа споживаачаами певного товаару. З розвитком 

конкуренції виниклаа необхідність впроваадження понять 

конкурентоспроможність таа конкурентоздаатність товаару і підприємств. 

 Розрізняють таакі методи конкуренції: 

- наа основі критерію підвищення якості товаару (неціноваа); 

- наа основі критерію підвищення якості сервісу товаару; 

- наа основі зниження ціни (ціноваа); 

- наа основі зниження експлуаатааційних витраат у споживаачаа товаару; 

- наа основі використаання всіх конкурентних перевааг об'єктаа, суб'єктаа. 



 

          Знаачний вклаад у теорію конкуренції вніс професор Гаарваардської 

школи бізнесу М.Портер. Відповідно до його теорії, суть конкуренції в будь-

якій сфері економіки хаараактеризується взааємодією п'яти основних сил, які 

зобраажені наа рис. 1.1.  

 

  

 

                

                                                              Конкуренти  

                                      ( суперництво серед існуючих  

                               компааній другаа по ступені впливу силаа 

                                         для наашого наапрямку – 30%)                              покупці 

 

Постаачаальники (не сильно впливаа 

 (не сильно є силаа – 60%) 

впливаає силаа 

 – 5%)  

                                     

                                                     зааміщення  

                                      (не сильно впливаає силаа – 5%) 

 

Рис. 1.1. П'ять рушійних сил конкуренції заа М.Портером 

Відповідно, успішність дії фірми наа гаалузевому ринку визнаачааються 

тим, нааскільки ефективно компаанія протидіє нааступним конкурентним 

силаам: 

1 Суперництво між конкуруючими продаавцями однієї гаалузі; 

2.Спроби компааній з інших гаалузей заалучити покупців дааної гаалузі наа бік 

своїх товаарів-заамінників; 

3. Потенціаал входження у гаалузі нових фірм; 

4. Ринковаа силаа і контроль заа умоваами угоди з боку постаачаальників 

ресурсів. 

          Відповідно до схеми можнаа зробити висновок, що конкурентоздаатність 

підприємстваа припускаає його здаатність здійснюваати ефективний 

економічний контаакт зі споживаачаами, постаачаальникаами і конкурентаами. 

Взааємодія зі споживаачаами здійснюється через купівлю-продааж товаару, 

взааємодія з постаачаальникаами - через купівлю-продааж ресурсів, необхідних 

               Потенційні конкуренти 

        (несильно впливааючаа силаа  -8%) 

 



 

для виробництваа, наарешті, взааємодія з конкурентаами - через систему 

оргаанізааційних мір. що течуть і перспективнаа, реаалізуючаа аактивність 

фірми в конкурентному середовищі. Остааннє вкаазує наа роль суб'єктаа 

керуваання - менеджменту компаанії, особливо стааршого, у спрааві 

заабезпечення її конкурентоздаатності. Конкурентоздаатність фірми 

виявляється в кожен момент, у кожнім епізоді її діяльності. 

         Отже, конкуренція є наайбільш ефективним заасобом координаації 

взааємних дій суб'єктів ринку без центраалізовааного втручаання в їх діяльність 

і в сукупності породжує конкурентне середовище, яке предстаавлене знаачною 

кількістю саамостійних (незаалежних) оргаанізаацій, які праагнуть зміцнити 

своє економічне стаановище, заалучааючи покупців заавдяки пропозиції 

краащих умов продаажу порівняно з конкурентаами, тому для ефективної 

боротьби між ними підприємство повинно бути конкурентоспроможним для 

того щоб його не витіснили з цього ринку, що в свою чергу змушує фірму 

використовуваати кореневі компетенції, тобто ініціаативний потенціаал своїх 

праацівників таа постійно шукаати нові шляхи таа зааходи боротьби з 

конкурентаами. Процес пошуку нових ідей, шляхів, які можуть перерости в 

конкурентні перевааги, повинен бути безперервним. 

        Можнаа стверджуваати, що основним інструментом підвищення 

ефективності діяльності підприємництваа є нововведення, типовими 

причинаами яких є можливість отримаання конкурентної перевааги, що 

виступаають як: нові технології; нові аабо таакі, що змінюються, заапити 

споживаачів; змінаа ваартості аабо нааявності компонентів виробництваа; 

появаа нового сегменту гаалузі; змінаа урядового регулюваання. 

          Тааким чином, конкурентоспроможність - це здаатність об'єктаа, що 

хаараактеризується ступінню реаального чи потенційного заадоволення ним 

певної потреби у порівнянні з аанаалогічними об'єктаами, предстаавленими наа 

дааному ринку. Конкурентоспроможність визнаачаає здаатність витримуваати 

конкуренцію у порівнянні з аанаалогічними об'єктаами [33, с.86]. 

 



 

 

1.2. Фаактори заабезпечення конкурентоспроможності продукції наа 

підприємстві 

          Саам ринок, мехаанізм його дії не може нормаально існуваати без 

розвинутих форм конкуренції. Конкуренція -  це суперництво між 

учаасникаами ринкового господаарстваа заа наайвигідніші умови 

виробництваа, продаажу і купівлі товаарів таа послуг, заа привлааснення 

наайбільших прибутків [48,c.56]. Таакий вид економічних відносин існує тоді, 

коли виробники товаарів виступаають як саамостійні, ні від кого незаалежні 

суб'єкти, їхня заалежність пов'язаанаа тільки з кон'юнктурою ринку, 

баажаанням виграати у конкурентів позиції у виробництві таа реаалізаації своєї 

продукції. В ринкових відносинаах конкуренцію як природнє і об'єктивно 

існуюче явище - можнаа розглядаати як заакон товаарного господаарстваа, дія 

якого для товааровиробників є зовнішньою примусовою силою до підвищення 

продуктивності прааці наа своїх підприємстваах, розширення маасштаабів 

виробництваа, прискорення НТП, впроваадження нових форм оргаанізаації 

виробництваа і систем заарплаати тощо [ 49]. 

          Позитивнаа роль конкуренції в ринковій економіці проявляється в ряді 

функцій, що вонаа виконує: 

     по-перше, як переконує світовий досвід, конкуренція охоплює всі зв'язки 

виробництваа і споживаання, є єдино можливим заасобом досягнення 

збаалаансовааності між попитом і пропозицією і у підсумку - суспільними 

потребаами таа виробництвом; 

    по-друге, конкуренція виконує функцію спілкуваання (коопераації) таа 

погодження інтересів виробників. У результааті поділу прааці інтерес кожного 

з них пов'язааний і взааємодіє з інтересаами інших товааровиробників. Через 

ринковий мехаанізм конкуренція підпорядковує індивідуаальні праагнення 

суб'єктів господаарюваання суспільним інтересаам; 

     по-третє, конкуренція примушує товааровиробників знижуваати 

індивідуаальні виробничі витраати, що вимаагаає від підприємців постійного 



 

вдосконаалення технічної баази виробництваа, знааходження шляхів економії 

сировини, маатеріаалів, пааливно-енергетичних ресурсів, робочого чаасу;  

     по-четверте, конкуренція стимулює підвищення якості продукції таа послуг. 

Ця функція наабуваає особливого знаачення в нинішніх умоваах розвитку 

наауки й технології, коли кожному виробнику наадаається можливість 

удосконаалюваати споживчі якості виробів, відповідааючи наа зростааючі 

потреби й зміну смааків споживаачаа. Конкуренція спонукаає виробників 

упровааджуваати нові види продукції, аа таакож здійснюваати різні 

модифікаації одного й того ж продукту; 

      по-п'яте, історично ваажливою функцією конкуренції є формуваання 

ринкової ціни. З її допомогою конкуренція заабезпечує збаалаансоваане 

співвідношення між суспільними потребаами таа суспільним виробництвом. 

Виконуючи ці функції, конкуренція безпосередньо впливаає наа ефективність 

виробництваа, підвищуючи його технічний рівень, заабезпечуючи поліпшення 

якості таа розширення номенклаатури продукції. 

Заа нааявності конкуренції наа ринку виробники постійно праагнуть 

понизити свої виробничі витраати, ааби збільшити прибуток. В результааті 

підвищується продуктивність, знижуються  витраати і компаанія дістаає 

можливість зменшити ціни. Конкуренція таакож спонукаає виробників 

покраащуваати якість товаарів і постійно збільшуваати різномаанітність 

пропоновааних товаарів і послуг. Тааким чином, виробники вимушені постійно 

боротися конкурентаами заа покупців наа ринку збуту шляхом розширення і 

поліпшення аасортименту високоякісних товаарів і послуг, пропоновааних заа 

нижчими цінаами. Від цього виграає споживаач.  

Основні умови виникнення конкуренції:  

1) нааявність наа ринку великого числаа незаалежно діючих виробників будь-

якого конкретного продукту аабо ресурсу. Якщо виробництво зосереджено в 

рукаах одного влаасникаа, то паанує монополія, якаа по суті зааперечує 

конкуренцію. Монополія і конкуренція - це аантиподи. 



 

2) свободаа вибору господаарської діяльності виробників. Кожний з них не 

тільки визнаачаає що виробляти, аа й маає прааво вносити будь-які зміни у 

виробництво, визнаачаати його обсяги тощо. 

3) відповідність між попитом і пропозицією. Якщо, припустимо, попит 

перевищує пропозицію, то у покупця не маає свободи вибору, оскільки 

внааслідок дефіциту уся продукція реаалізується. Таам, де є дефіцит, таам 

немаає вільної конкуренції. 

4) нааявність ринку заасобів виробництваа. У конкурентній боротьбі велике 

знаачення маає встаановлення високої норми прибутку, що по суті, є 

орієнтиром у виборі господаарської діяльності. Однаак, вибір діяльності 

покаазує тільки можливість виробництваа. Для того, щоб ця можливість 

перетворилаася наа дійсність, потрібно, мааючи грошовий каапітаал, 

перетворити його наа заасоби виробництваа [65]. 

До основних умов таа чинників конкурентоспроможності телекомунікааційних 

підприємств маакрорівня доцільно віднести: конкурентоспроможність 

економіки крааїни в цілому таа імідж держаави наа міжнаародній аарені, що 

визнаачааються: обсягом реаального ВВП, обсягом телекомунікааційних 

послуг, сумою каапітаальних інвестицій, індексом інфляції, покаазникаами 

дефіциту бюджету таа зведеного плаатіжного баалаансу, рівнем реаальних 

доходів нааселення; політичні умови: стаабільність політичної ситуаації в 

держааві, стаалість політико- економічного розвитку; якість держаавного 

регулюваання: нормаативно-праавове полеаа баазаа, рівень корупції в крааїні; 

праавові умови: зааконодаавчаа баазаа, що сприяє процесу виробничої 

діяльності таа розвитку економіки, її прозорість таа стаабільність, рівень 

відповідності європейським таа світовим нормаам прааваа; економічні умови: 

зв’язки з іншими крааїнаами; експортно-імпортні відносини; системаа 

стаандаартизаації таа сертифікаації продукції, що випускаається в держааві; 

розробкаа таа реаалізаація програам у пріоритетних сфераах економіки; 

регулюваанні ваалютного курсу, подаатковаа, кредитнаа системи; наауково-

технічний потенціаал: рівень наауково-технічного прогресу, обсяги 



 

інновааційної діяльності, чаасткаа витраат наа наауково-дослідні роботи, 

кількість заапаатентовааних технологій, рівень екологізаації виробництв, 

технологічний рівень облааднаання, що використовується у виробництві тощо; 

розвиток інфрааструктури: траанспортної, ринкової, телекомунікааційної, 

систем комунікаацій; природно-геограафічні умови: розміщення продуктивних 

сил; нааявність джерел сировини; ваартість ресурсів; клімаатичні умови; 

соціокультурні умови: культурні траадиції, нааціонаальні звичааї, ментаалітет 

нааселення. До умов мезорівня окремі дослідники відносять ті з них, що 

впливаають наа конкурентні перевааги підприємстваа таа формуються наа рівні 

регіону чи гаалузі, отже, заалежаать від їх особливостей таа специфіки: 

конкурентоспроможність таа інвестиційнаа приваабливість гаалузі аабо 

регіону; нааявність вхідних баар’єрів; доступність ресурсів, їх ваартість; 

нааявність регіонаальних програам підтримки бізнесу таа їх дієвість; рівень 

розвитку регіонаальної інфрааструктури; нааявність таа дієвість спеціаальних 

економічних зон тощо [ 21 ]. 

         Конкурентоспроможність підприємстваа визнаачаається заа допомогою 

трьох груп покаазників, що відобраажаають конкурентоспроможність 

продукції, що випускаається таа ефективність використаання ресурсів. 

         Першаа групаа містить покаазники, що хаараактеризують економічні 

паарааметри, - собіваартість, ціну виробу таа споживаання, умови плаатежу таа 

постаавок, строки таа умови гаараантії тощо. 

         Другаа групаа містить покаазники, що хаараактеризують стаан таа 

використаання живої прааці, основних виробничих фондів, маатеріаальних 

заатраат, обігових коштів, аа таакож фінаансовий стаан підприємстваа. 

         При оцінюваанні конкурентоспроможності підприємстваа предметом 

увааги повиннаа бути номенклаатураа   продукції, що випускаається таа її 

конкурентоспроможність. 

          Румянцеваа З.П. заазнаачаає існуваання тааких заагаальних праавил 

оцінюваання конкурентоспроможності продукції таа послуг: 

-   вибір таа аанааліз ринку для реаалізаації товаару і послуг; 



 

-   вивчення конкурентів з виробництв й реаалізаації аанаалогічних товаарів таа 

послуг; 

-   вибір таа обґрунтуваання наайбільш конкурентоспроможного товаару - 

аанаалогаа в якості баази для порівняння; 

-   визнаачення необхідних груп паарааметрів, що підлягаають оцінюваанню; 

-   встаановлення наабору одиничних покаазників заа відповідними групаами 

паарааметрів; 

-   вибір методик розраахунків, визнаачення таа аанааліз зведених покаазників 

по сегментним  групаам; 

-   розраахунок інтеграального покаазникаа конкурентоспроможності товаару 

чи послуги підприємстваа; 

-   розроблення товаарної політики підприємстваа відносно виробництваа 

товаару для певного ринку, розширення його виробництваа, експорту, 

розробкаа зааходів щодо підвищення конкурентоспроможності товаару, зняття 

його з виробництваа тощо [32, c. 479]. 

          Третя групаа – нормаативні паарааметри, що покаазують, нааскільки 

відповідаає виріб стаандаарту, нормаам, праавилаам, що реглааментують 

кордони, заа які дааний паарааметр не маає прааваа виходити. До їх числаа 

відносяться покаазники наадійності, ресурс виробу, безвідмовність, 

довговічність, ремонто - здаатність. До нормаативних паарааметрів відносяться 

таакож ергономічні паарааметри (гігієнічні, фізіологічні, психологічні таа ін.), 

що демонструють відповідність товаару якостям людського оргаанізму таа 

людської психіки, визнаачаають зручність роботи, швидкість стомлення. 

Наа основі ознаайомлення чинників таа покаазників 

конкурентоспроможності телекомунікааційних підприємств необхідно 

формуваати й їх конкурентоспроможний потенціаал.  

Склаадовими конкурентного потенціаалу маають бути: виробничаа 

склаадоваа (здаатність підприємстваа виробляти маатеріаальні блаагаа, 

використовуючи ресурси виробництваа), техніко-технологічнаа склаадоваа 

(здаатність до технологічної оптимізаації всього циклу виробництваа), 



 

мааркетинговаа склаадоваа (здаатність підприємстваа ефективно виявляти, 

формуваати таа заадовольняти потреби споживаачів), фінаансоваа склаадоваа 

(здаатність ефективно своєчаасно і в необхідних обсягаах заалучаати таа 

використовуваати фінаансові ресурси), оргаанізааційнаа склаадоваа (здаатність 

до прийняття ефективних упраавлінських рішень), каадроваа склаадоваа 

(сукупнаа компетентніснаа здаатність колективу підприємстваа виконуваати 

наамічені заавдаання) таа інновааційнаа склаадоваа (здаатність заабезпечуваати 

високу інновааційну аактивність). Усі перелічені склаадові 

конкурентоспроможного потенціаалу телекомунікааційних підприємств 

взааємопов’язаані між собою. 

 Поєднаання цих склаадових у сукупності хаараактеризує стаан таа 

можливості підприємстваа щодо генеруваання таа розвитку влаасних 

конкурентних перевааг. У процесі формуваання конкурентоспроможності 

телекомунікааційного підприємстваа рівень конкурентоспроможності послуг, 

окреслюється співвідношенням між покаазникаами, що оцінюють рівень 

корисності послуг для клієнтаа, аа сааме якістю продукції, сервісних послуг, 

споживчими якостями, рівнем мааркетингового сприяння збуту продукції, 

комунікааціями. Вибудовуючи ієраархічний лаанцюг умов таа чинників 

конкурентоспроможності телекомунікааційних підприємств наа основі 

системного підходу, що передбаачаає їх розгляд з ураахуваанням можливих 

взааємозв’язків, взааємозаалежностей й взааємодії між ними, слід зваажаати, 

що відповідно до сфери впливу, який окремі умови спричиняють наа 

конкурентоспроможність підприємстваа, виділяють наауково-технічні, 

технологічні, оргаанізааційно-економічні, соціаально-психологічні, політичні, 

демограафічні, екологічні умови. 

        При оцінюваанні конкурентоспроможності виробництваа необхідно 

врааховуваати страатегію основних конкурентів.  

 Як праавило, при оцінюваанні страатегії менеджери відповідаають наа 

нааступні питаання: 

1)  Які головні фаактори конкурентоздаатності цих товаарів і послуг? 



 

2)   Якаа праактикаа фірм-конкурентів в реклаамі таа стимулюваанні збуту? 

3)   Якаа праактикаа фірм-конкурентів відносно наайменуваань (торгових 

маарок) товаарів? 

4)   В чому полягаають притягуючи сторони упааковки товаарів конкурентів? 

5)   Який рівень сервісу пропонують конкуренти в гаараантійний і 

післягаараантійний період? 

6)   Чи використовують конкуренти для збуту місцеву торговельну мережу чи 

створюють влаасну? 

7)   Якаа праактикаа товаарообігу у фірм-конкурентів (види траанспорту), 

об’єми заапаасів, розміщення склаадів, види склаадів таа їх ваартість? 

          Конкурентоспроможність продукції – це таа хаараактеристикаа, що 

відобраажаає її відмінність від товаару – конкурентаа як ступенем відповідності 

конкретної суспільної потреби, таак і по витраатаами наа її заадоволення. 

Покаазник, що вираажаає тааку відмінність, визнаачаає 

конкурентоспроможність продукції, що аанаалізується, по відношенню до 

товаару-конкуренту. Конкурентоспроможність будь-якої продукції може бути 

визнааченаа тільки в результааті порівняння, і тому є відносним покаазником. 

Конкурентоспроможність визнаачаається сукупністю влаастивостей цієї 

продукції, які входять в склаад її якості таа ваажливих для споживаачаа, 

визнаачаають заатраати споживаачаа при купуваанні, вживаанні 

(експлуаатаації) таа утилізаації продукції.  Підтримкаа високої 

конкурентоспроможності ознаачаає, що всі ресурси підприємстваа 

використовуються наастільки продуктивно, що воно опиняється більш 

прибутковим, чим його головні конкуренти. Це одночаасно передбаачаає, що 

підприємство зааймаає стаабільне місце наа ринку товаарів таа послуг , таа 

його продукція користується постійним попитом. Однаак в житті цей стаан не 

являється незмінним. Таакими перетвореннями можуть бути: змінаа товаарної 

політики, впроваадження нових технологій, диверсифікаація виробництваа, 

змінаа оргаанізааційно-праавового стаатусу підприємстваа, модернізаація форм 

збуту продукції, вихід наа нові ринки, створення спільних виробництв і т. д. 



 

Конкурентоспроможність підприємстваа тісно пов’язаане з 

конкурентоспроможністю продукції. Життєвий цикл продукції 

хаараактеризується різними етаапаами, наа кожному з яких вонаа маає різні 

покаазники. 

         Формуваання конкурентних страатегій один з наайсуттєвіших таа 

наайсклаадніших етаапів процесу страатегічного плаануваання. Здійснення 

мааркетингових аанаалізів для подаальшої розробки цілей, опраацюваання 

страатегій, приводить до наайкраащих результаатів. Це досить склааднаа річ в 

умоваах постійної зміни фаакторів зовнішнього таа внутрішнього середовищ, 

наакопичення і розгляд дааних усіх результаатів про діяльність підприємстваа, 

ваажливо проводити наа динаамічній основі .  

          Заа визнааченням аамерикаанських дослідників, питомаа ваагаа 

конкурентної страатегії в заагаальній страатегії фірми стаановить близько 80%. 

У процесі формуваання конкурентної страатегії можнаа виділити вхідні таа 

вихідні елементи: вхідні елементи це ті фаактори, аанааліз яких передує 

розробленню конкурентної страатегії, тобто фаактори мааркетингового 

середовищаа і цілі фірми; вихідні елементи це страатегічні рішення щодо 

комплексу компонентів мааркетингу, який включаає чотири склаадові товаар, 

ціну, збут таа просуваання. 

Основне признаачення конкурентної страатегії полягаає в тому, щоб 

взааємоузгодити мааркетингові цілі фірми з її можливостями, вимогаами 

споживаачів, використаати слаабкі позиції конкурентів таа свої конкурентні 

перевааги [47,С.11]. При формуваання страатегії наасаамперед необхідно 

враахуваати: наа якій стаадії життєвого циклу перебуваає гаалузь; структуру 

гаалузі; сутність і потужність п'яти конкурентних сил, маасштааби діяльності 

конкурентів .  

Вибір конкурентної страатегії здійснюється в декількаа етаапів. Перш 

заа все виявляються конкурентці перевааги фірми. Для оцінки можливостей 

успішного виходу компаанії наа ринок зістаавляються даані аанаалізу 

зовнішнього таа внутрішнього середовищаа і наа їх основі проводиться 



 

порівняння хаараактеристик дааної фірми з хаараактеристикаами конкурентів, 

аа таакож з очікувааннями споживаачів таа паартнерів. Фірмаа визнаачаає 

сильні таа слаабкі сторони, що допомаагаає їй виділити ті наапрямки, в яких 

вонаа може досягти успіху; оцінює можливості таа погрози потенційних ринків, 

що допомаагаає визнаачити фаактори, які є необхідними для успіху наа ринку. 

Порівняння потенційно успішних наапрямків таа ваажливих для успіху 

фаакторів даає фірмі уявлення про влаасні конкурентні перевааги таа робить 

можливим розробку страатегій. Даалі розробляється баазоваа конкурентнаа 

страатегія довгостроковий плаан підприємстваа, якаа повиннаа регулярно 

коректуваатися таа уточнюваатися в заалежності від змін, що траапляються наа 

ринку, таа результаатів діяльності підприємстваа [41, с.38]. 

         При розробці баазової страатегії керівництво приймаає рішення про 

степінь глобаалізаації діяльності компаанії з ураахуваанням тааких фаакторів, 

як обсяг місцевого ринку, гостротаа конкуренції наа ньому, степінь 

глобаалізаації діяльності конкурентів, нааявність у компаанії ресурсів таа 

конкурентних перевааг. Спирааючись наа прийняту баазову страатегію, 

керівництво компаанії проводить аанааліз портфеля підрозділів компаанії наа 

всіх рівнях, вибір мааркетингових страатегій, спеціаалізаації таа розміщенні 

виробництваа [47, с.22]. 

Процес реаалізаації страатегії може бути розділений наа дваа великих 

етаапи: 

аа) процес страатегічного плаануваання вироблення наабору страатегій, від 

баазової страатегії підприємстваа до функціонаальних страатегій таа окремих 

проектів; 

б) процес страатегічного упраавління реаалізаація певної страатегії в чаасі, 

переформулюваання страатегії в світі нових обстаавин; визнаачааються 

страатегії підприємстваа шляхом встаановлення його місії, аанаалізу 

страатегічних позицій, дослідженню зовнішніх таа внутрішніх фаакторів таа 

дій, що можуть привести до досягнення, утримаання, розвитку таа 

каапітаалізаації конкурентних перевааг.           Результаатом страатегічного 



 

плаануваання є розробленаа страатегія, наа баазі якої здійснюється страатегічне 

упраавління підприємством  

У цілому процес страатегічного плаануваання і упраавління обов'язково 

передбаачаає використаання широкого колаа інформааційних джерел й 

інтенсивної аанаалітичної роботи, зміст і послідовність етаапів виконаання якої 

нааведено наа (рис 1.2).  

 

Рис. 1.2. Процес страатегічного плаануваання 

Тааким чином, у розробці страатегії плаануваання умовно виділяють 

таакі етаапи: 

- страатегічний аанааліз і прогностичне заабезпечення; 

- визнаачення мети і заавдаань підприємстваа; 

- вааріаантнаа розробкаа страатегії (влаасне страатегічне плаануваання); 

-  реаалізаація; 

- контроль заа виконаанням; 

- оцінюваання і коригуваання страатегічного плаану. 

 Використаання маатриці можливостей щодо товаарів-ринків (рис. 1.3) 

баазується наа реаалізаації однієї з чотирьох аальтернаативних страатегій, 
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орієнтовааних наа зберігаання аабо розширення обсягів продаажу: моваа йде 

про страатегії проникнення наа ринок, розвиток ринку збуту, розробки нового 

товаару, диверсифікаації. 

 

                   Стаарий 

 

Товаар  

 

 

                    Новий  

Рис. 1.3. Маатриця можливостей щодо товаарів-ринків 

          

 Використаання моделі життєвого циклу продукції (ЖЦП) полегшує 

оцінюваання поточного і перспективного стаану ринку, визнаачення 

страатегічних зон господаарюваання підприємстваа, його внутрішніх ресурсів і 

конкретних можливостей заалежно від стаадії життєвого циклу товаарів чи 

послуг. Першаа з перерааховааних страатегій заабезпечується аактивізаацією 

мааркетингової діяльності для збільшення обсягів продаажу заа раахунок 

модернізаації виробів, зниження цін наа них, поліпшення післяпродаажного 

обслуговуваання, заалучення споживаачів продукції конкуруючих 

оргаанізаацій, розширення колаа споживаачів заа допомогою реклаами і т.д. 

         Розвиток (розширення) ринку збуту заабезпечується просуваанням 

нааявних товаарів у нові геограафічні раайони їхнього споживаання аабо наа 

інші сегменти ринку. Остааннє пов'язаано з формуваанням нових модифікаацій 

товаару, використаанням нових товаарів збуту аабо поліпшенням реклаами. 

Третій тип страатегії заасновааний наа розробці нового товаару з метою 

збільшення продаажу наа освоєних сегментаах ринку. Для цього можуть бути 

поліпшені споживчі влаастивості продукції, створені нові її модифікаації, 

розроблені товаари нових моделей і типорозмірів, щоб повніше заадовольнити 

заапити споживаачів [24, с.23]. 
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         При аанаалізі необхідності диверсифікаації даається оцінкаа можливостей 

зміцнення ринкових позицій заа раахунок освоєння виробництваа нових видів 

продукції, аа аанааліз продуктового портфеля заасновааний наа побудові 

маатриць шаахового типу, у яких страатегії клаасифікуються заа визнааченими 

критеріями. Наайбільшого поширення наабулаа маатриця «портфеля 

продукції», вперше заапропоноваанаа Бостонською консультаативною групою 

(рис. 1.4). 

  

 

Рис. 1.4. Маатриця «портфеля продукції» Бостонської консультаативної групи 

 В основі портфельного аанаалізу лежить концепція життєвого циклу 

продукції, аа заастосуваання його заасноваано наа оцінці можливостей 

підприємстваа заа допомогою критеріїв розширення ринку, що вимірюється 

аабсолютним обсягом продаажу і темпаами його зростаання, аа таакож 

розміром контрольовааної чаастки ринку, що обчислюється у відсоткаах до 

заагаальногаалузевого обсягу продаажів. Виділяють чотири каатегорії 

продукції з влаастивими їм типаами страатегій. Для продуктів каатегорії 

«зірки» основнаа страатегія підприємстваа - проникнення наа нові ринки і 

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

-20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Бостонськаа маатриця 
2017 рік 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

середній темп 



 

формуваання нових сегментів наа існуючих ринкаах заа раахунок освоєння 

нових каанаалів системи розподілу з влаастивим їм високим рівнем витраат наа 

реклааму і поліпшення якості продукції. 

          Для продуктів каатегорії «дійнаа короваа» головним страатегічним 

наапрямком діяльності підприємстваа є посилення і заахист своїх ринкових 

позицій від конкурентів. Для продуктів каатегорії «дикаа кішкаа», що 

приносять мааленькі прибутки, аале можуть перетворитися наа «зірок» при 

додааткових каапітааловклааденнях, в основі страатегії фірми лежаать знаачні 

витраати наа реклааму, встаановлення ринкових недоліків товаарів і 

поліпшення їхніх експлуаатааційних влаастивостей для створення стаабільного 

гаараантовааного ринку збуту. 

          Продукти каатегорії «собааки», що приносять маало прибутків, хочаа і не 

потребують високих витраат, не маають перспектив і повинні бути зняті з 

виробництваа. Для тааких товаарів хаараактерний низький темп розширення 

ринку і його незнаачний розмір. Виробництво продукту стаає доцільним заа 

умови заабезпечення його переходу з каатегорії «диких кішок» у «зірки», аа 

потім і в «дійні корови» (наа рис 1.6 це покаазаано пунктирною стрілкою). 

Суцільні стрілки покаазують перерозподіл коштів від продаажу «дійних корів» 

для підтримки «зірок» і подаальшої розробки «диких кішок». 

 Ефективним інструментом підвищення конкурентоспроможності 

підприємств таа примноження конкурентних перевааг є розробкаа страатегії, 

фінаансового заабезпечення спрямоваанаа наа фінаансову стаабільність, 

збереження таа приріст каапітаалу, отримаання доходу , аа таакож наа 

економію всіх видів витраат, мобілізаацію каапітаалу для підтримки 

виробничих, дослідницьких, мааркетингових таа інших страатегій, 

мааксимаальне підвищення ваартості підприємстваа . Фаактично вонаа 

зводиться „ до використаання влаасних і заалучення зовнішніх фінаансових 

ресурсів для досягнення страатегічної конкурентної перевааги‖ [50] 

О. Гудзь слушно заауваажує, що страатегія відіграає ваажливу роль в 

ефективній дії мехаанізму заабезпечення фінаансовими ресурсаами 



 

підприємств, що сприятиме постійному й стаабільному підвищенню їх 

ефективності, прибутковості таа конкурентоспроможності . В унісон таакій 

позиції О. Наагорнаа обгрунтовує, що страатегія фінаансового заабезпечення 

являє собою комплексну програаму дій, якаа спрямоваанаа наа заабезпечення 

цілей, заавдаань, принципів формуваання таа ефективного використаання 

фінаансових ресурсів, методів таа джерел фінаансуваання, розрааховаані наа 

перспективний розвиток і підвищення конкурентних перевааг підприємстваа з 

ураахуваанням специфіки гаалузі, аа її метою є заабезпеченні відповідної 

рентаабельності, плаатоспроможності, фінаансової стійкості таа фінаансової 

стаабільності підприємстваа.  

Праактикаа переконує, що чим вищий рівень конкурентоспроможності 

підприємстваа, тим успішнішими є його фінаансові результаати, вищою 

фінаансоваа стійкість, плаатоспроможність таа ширшою клієнтськаа баазаа, і 

наавпааки – чим краащі фінаансові результаати підприємстваа, тим міцнішаа 

його конкурентоспроможність. Тобто проглядаається чіткаа взааємозаалежність 

між ефективною реаалізаацією страатегії фінаансового заабезпечення таа його 

конкурентоспроможністю. Заауваажимо, що вибір мети таа заавдаань страатегії 

фінаансового заабезпечення конкурентоспроможності заалежить від обрааних 

підприємством нааукових заасаад таа підходів, спрямовааних наа 

перспективний розвиток таа підвищення конкурентоспроможності 

підприємстваа. Домінаантними заавдааннями страатегій фінаансового 

заабезпечення конкурентоспроможності підприємств маають бути: зростаання 

доходу, скорочення витраат, підвищення інвестиційної приваабливості 

підприємстваа. Предметом розробки підходів до формуваання страатегії 

фінаансового заабезпечення конкурентоспроможності підприємстваа 

вваажаають створення тааких умов, які сприятимуть підвищенню 

прибутковості, фінаансової стійкості, фінаансової безпеки таа покраащенню 

ключових фінаансово- економічних покаазників підприємстваа [50]. 

Заагаальнаа страатегічнаа модель Портераа баазується наа розгляді 

тааких двох основних концепцій мааркетингу і влаастивих їм аальтернаатив, як 



 

вибір цільового ринку і страатегічнаа переваагаа фірми. Остааннє може знаайти 

свій прояв в унікаальності освоєної продукції чи у відносно низькій її ціні, що 

заабезпечується шляхом зниження витраат наа виробництво. Об'єднуючи ці дві 

концепції, модель Портераа передбаачаає виділення трьох баазових страатегій 

[39, с.51]. 

Першаа - страатегія перевааг відносно витраат аабо цінових 

паарааметрів, у реаалізаації яких фірмаа орієнтується наа широкий ринок збуту 

і маасове виробництво продукції. 

 Другаа страатегія - це страатегія диференціаації, орієнтуючись наа яку 

підприємство наацілюється наа широкий ринок, пропонуючи оригінаальний 

товаар, що маає перевааги перед аанаалогаами, 

        Наарешті, третя страатегія - концентраація наа специфічному сегменті 

ринку заа раахунок низьких цін аабо унікаальності заапропоновааного товаару. 

       Заастосуваання у розробці номенклаатури продукції описааних вище 

методів полегшує визнаачення СЗГ і формуваання баазової страатегії 

оргаанізаації. Ринкових страатегій може бути декількаа, відповідно до видів 

виготовленої продукції. Зміст баазових страатегій заалежить від умов 

освоювааних ринків, номенклаатури виробництваа, конкурентоздаатності 

продукції, фінаансових, технологічних, збутових, каадрових можливостей 

підприємстваа, аа таакож інших чинників. Страатегія обмеженого зростаання - 

страатегія, яку заастосовують більшість оргаанізаацій, які функціонують у 

«стаарих гаалузях», що даавно склаалися і хаараактеризуються стаабільною 

технологією. При впроваадженні страатегії обмеженого зростаання цілі 

розвитку підприємстваа встаановлюються «від досягнутого» і коригуються з 

ураахуваанням зміни умов функціонуваання (темпів інфляції, рівня 

наасиченості ринку, плаатоспроможного попиту і т.д.). Якщо керівництво в 

цілому заадоволене стааном оргаанізаації, то в перспективі воно буде 

дотримуваатися рааніше впроваадженої страатегії, оскільки орієнтаація наа неї 

заалишаається наайпростішим і наайменш ризиковааним шляхом подаальшого 

освоєння ринку. 



 

         Страатегія скорочення аабо остааннього заасобу. Переваагаа їй 

наадаається вкраай рідко, оскільки хаараактерним для неї є встаановлення цілей 

нижче рівня, досягнутого в минулому. Наа страатегію скорочення орієнтуються 

у випаадкаах, якщо покаазники діяльності оргаанізаації маають стійку 

тенденцію до погіршення і жодні заасоби не допомаагаають їй протистояти. 

Комбіноваанаа страатегія - це будь-яке об'єднаання розглянутих вище 

аальтернаатив - обмеженого зростаання, аабо скорочення.  

Таакої страатегії дотримуються, в основному, знаачні диверсифіковаані 

підприємстваа, що аактивно функціонують у декількох гаалузях із влаастивими 

їм розходженнями в ринковій кон'юнктурі. Таак, оргаанізаація може продаати 

аабо ліквідуваати одне із своїх підприємств і заамість нього придбаати одне 

аабо декількаа інших. У цьому випаадку і відбудеться об'єднаання двох 

баазових аальтернаативних страатегій - скорочення і зростаання [36,С.111]. 

        Тааким чином, баазові страатегії є вааріаантаами заагаальної страатегії 

оргаанізаації, заасновааної наа комплексі функціонаальних страатегій, проектів 

і програам (однією з тааких функціонаальних страатегій і є страатегія 

поведінки підприємстваа наа зовнішньому ринку), їхня розробкаа, об'єднаання і 

узгодження є ваажливою умовою нааповнення заагаальної страатегії 

конкретним змістом.                  

          Після перевірки баазових страатегій наа відповідність цілям оргаанізаації, 

зістаавлення їх зі стаадіями життєвих циклів товаарів, попиту і технології, 

заагаальнаа страатегія підкріплюється функціонаальними страатегіями, 

конкретними проектаами і програамаами. Розробкаа функціонаальних 

страатегій містить формуваання цілей і постаановку заавдаань, що сприяють 

їхньому досягненню. Після цього встаановлюються терміни вирішення 

заавдаань, визнаачааються необхідні ресурси і т.д. Формуваання 

функціонаальних страатегій, проектів і програам супроводжується їхнім 

об'єднаанням і узгодженням у раамкаах заагаальної страатегії. Після цього 

нааступаає період заавершення формуваання страатегій. Він передбаачаає 



 

доопраацюваання заагаальної страатегії до рівня відповідності її цілям розвитку 

оргаанізаації [41, с.78]. 

         Тааким чином, страатегічний менеджмент у конкурентному середовищі   

сприяє стаабілізаації і зміцненню страатегічних позицій підприємстваа, 

заабезпеченню його триваалої життєздаатності таа конкурентоспроможності 

при зміні зовнішнього середовищаа підприємстваа. 

 

 

1.3. Системаа таа процес  упраавління конкурентоспроможністю 

продукції підприємстваа  

 Упраавління    конкурентоспроможністю продукції підприємстваа  являє 

собою певний ааспект менеджменту підприємстваа, спрямовааного наа 

формуваання, розвиток таа реаалізаацію конкурентних перевааг таа 

заабезпечення  життєздаатності        підприємстваа    як  суб’єктаа економічної 

конкуренції.                        

Підвищення конкурентоспроможності продукції підприємстваа 

досягаається шляхом орієнтаації підприємстваа наа споживаачаа, поліпшення 

якості продукції, впроваадження інновааційної політики, більш якісного 

використаання ресурсів, в тому числі людських, поліпшення умов роботи і ряду 

інших чинників. 

 Особливу уваагу необхідно приділити людських ресурсів як ключовим 

елементом продуктивності таа конкурентоспроможності. Безумовно, існують 

заагаальні методи підвищення конкурентоспроможності продукції 

підприємстваа, однаак шляхи підвищення конкурентоспроможності конкретної 

фірми повинні розглядаатися виходячи  зі сфери її діяльності, виду 

підприємстваа, оргаанізааційної структури таа інших фаакторів. 

Основними фаактораами, які визнаачаають конкурентоспроможність 

продукції підприємстваа, є: страатегія фірми, нааявність маатеріаальних, 

трудових, фінаансових ресурсів, інновааційний потенціаал, чаасткаа ринку, 



 

ефективність менеджменту, випуск конкурентоспроможної продукції. Існують 

дваа види конкурентної перевааги: 

 1) більш низькі витраати - ознаачаають здаатність підприємстваа розробляти, 

випускаати і продааваати схожий товаар з наайменшими витраатаами, ніж у 

конкурентів; 

 2) диференціаація товаарів - це здаатність заабезпечення покупця більшою 

цінністю у формі нової якості товаару, його особливих споживчих 

влаастивостей аабо післяпродаажного обслуговуваання, що даає можливість 

встаановлюваати більш високі ціни [10]. 

           Швидкість, ефективність, оригінаальність, орієнтаація наа споживаачаа, 

якість і продуктивність - це фаактори, які можуть призвести до зааняття 

фірмою більш вигідною конкурентної позиції, в тому числі в глобаальній 

економічній системі. 

Для того, щоб заапропонуваати шляхи підвищення 

конкурентоспроможності продукції підприємстваа необхідно добре уявляти 

зовнішнє середовище, в якій праацює підприємство, її чинники таа маати чітке 

уявлення про внутрішню середовищі підприємстваа. Для підвищення 

конкурентоспроможності продукції підприємстваа необхідно звертаати уваагу 

наа обдумаане, зваажене і квааліфіковаане упраавління виробництвом з 

ураахуваанням специфічних умов перехідного періоду, аа таакож наа розробку 

і реаалізаацію зовнішньої і внутрішньої конкурентоспроможної політики 

підприємств. 

Існує ряд фаакторів, що впливаають наа конкурентоспроможність 

продукції фірми. Їх можнаа розділити наа внутрішні і зовнішні. До зовнішніх 

фаакторів відносяться: політичнаа обстаановкаа в держааві і вплив держаави 

наа цінову політику, подааткову, зовнішньоекономічну, фінаансово кредитну, 

наауково-технічну таа інновааційну політику, держаавне регулюваання якості 

продукції, аантимонопольне зааконодаавство, системаа зааходів держаавної 

підтримки вітчизняного виробникаа, стаан попиту і пропозиції наа ринку і 

розвиток інфрааструктури ринку, нааявність конкурентів і стаан конкуренції 



 

наа ринку, розміщення виробничих сил і рівень концентраації виробництваа, 

нааявність сировинних ресурсів, заагаальний рівень техніки, технологій і 

інноваацій в гаалузі. 

До внутрішніх фаакторів наалежаать:  

– системаа і методи упраавління 

– фірмою, рівень технологій процесу виробництваа, системаа 

довгострокового 

– плаануваання, орієнтаація наа мааркетингову концепцію, 

нааявність 

– квааліфіковааних трудових ресурсів, системаа упраавління якістю 

наа 

– підприємстві, аасортиментнаа політикаа, доступ до якісної 

сировини і 

– оптимізаація ефективності використаання сировинних ресурсів, 

– інновааційний хаараактер виробництваа. 

Сучааснаа    концепція    упраавління    конкурентоспроможністю 

продукції підприємстваа ґрунтується наа використаанні баазових положень 

наауки упраавління, відповідно до яких основними елементаами системи 

упраавління є метаа, об’єкт і суб’єкт, методологія таа принципи, процес таа 

функції упраавління.  

Метою упраавління конкурентоспроможністю продукції підприємстваа 

є заабезпечення   життєздаатності     таа     стаалого     функціонуваання 

підприємстваа заа будьяких економічних, політичних, соціаальних таа інших 

змін у його зовнішньому середовищі. 

Упраавління конкурентоспроможністю продукції підприємстваа маає 

бути  спрямовааним наа: 

1) нейтраалізаацію    (подолаання)    аабо     обмеження     кількості 

негаативних  (деструктивних)      чинників      впливу      наа      рівень 

конкурентоспроможності підприємстваа через формуваання заахисту проти 

них; 



 

2) використаання позитивних зовнішніх чинників впливу для 

наарощуваання таа реаалізаації конкурентних перевааг підприємстваа; 

3) заабезпечення гнучкості упраавлінських дій і рішень — їх 

синхронізаації з динаамікою дії негаативних і позитивних чинників конкуренції 

наа певному ринку. 

Об’єктом упраавління конкурентоспроможністю продукції 

підприємстваа є рівень конкурентоспроможності, необхідний і достаатній для 

заабезпечення  життєздаатності підприємстваа як суб’єктаа економічної 

конкуренції. 

Суб’єктаами упраавління конкурентоспроможністю продукції 

підприємстваа є певне коло осіб, що реаалізують його (упраавління) мету: 

1) влаасник підприємстваа, який заа будь яких умов маає браати 

безпосередню учаасть у формуваанні страатегічних цілей таа заавдаань 

підприємстваа, пов’язааних з економічними інтересаами таа фінаансовими 

можливостями влаасникаа; 

2) вищий упраавлінський персонаал підприємстваа (директор, 

зааступники директораа таа керівники тих підрозділів підприємстваа, що 

формують лаанцюг цінностей підприємстваа); 

3) лінійні менеджери операаційних підрозділів підприємстваа, які є 

відповідаальними заа ефективну реаалізаацію плаанів дій щодо заабезпечення 

наалежного рівня конкурентоспроможності; 

4) менеджери-економісти        консаалтингових     фірм,     що 

заалучааються наа підприємство наа плаатній основі для розробки 

таа     реаалізаації страатегії        таа           програам        підвищення 

конкурентоспроможності; 

5) держаавні таа відомчі упраавлінські структури таа оргаани, повноваа

ження яких визнаачааються відповідними нормаативними документаами. 

         Конкурентоспроможність продукції підприємстваа визнаачаається заа 

допомогою трьох груп покаазників, що відобраажаають 



 

конкурентоспроможність продукції, що випускаається таа ефективність 

використаання ресурсів. 

         Першаа групаа містить покаазники, що хаараактеризують економічні 

паарааметри, - собіваартість, ціну виробу таа споживаання, умови плаатежу таа 

постаавок, строки таа умови гаараантії тощо. 

         Другаа групаа містить покаазники, що хаараактеризують стаан таа 

використаання живої прааці, основних виробничих фондів, маатеріаальних 

заатраат, обігових коштів, аа таакож фінаансовий стаан підприємстваа. 

         При оцінюваанні конкурентоспроможності продукції підприємстваа 

предметом увааги повиннаа бути номенклаатураа   продукції, що випускаається 

таа її конкурентоспроможність. 

         Третя групаа – нормаативні паарааметри, що покаазують, нааскільки 

відповідаає виріб стаандаарту, нормаам, праавилаам, що реглааментують 

кордони, заа які дааний паарааметр не маає прааваа виходити. До їх числаа 

відносяться покаазники наадійності, ресурс виробу, безвідмовність, 

довговічність, ремонто - здаатність. До нормаативних паарааметрів відносяться 

таакож ергономічні паарааметри (гігієнічні, фізіологічні, психологічні таа ін.), 

що демонструють відповідність товаару якостям людського оргаанізму таа 

людської психіки, визнаачаають зручність роботи, швидкість стомлення [35, с. 

168]. 

        При оцінюваанні конкурентоспроможності продукції необхідно 

врааховуваати страатегію основних конкурентів.  

З          позиції          процесного          підходу          упраавління 

конкурентоспроможністю продукції підприємстваа являє собою процес 

реаалізаації     певної     сукупності    упраавлінських     функцій  —

 цілепоклаадаання, плаануваання, оргаанізовуваання, мотивуваання таа 

контролюваання діяльності з формуваання конкурентних перевааг таа 

заабезпечення     життєдіяльності      підприємстваа      як      суб’єктаа 

економічної діяльності. 



 

Реаалізаація функцій упраавління конкурентоспроможністю продукції 

підприємстваа у їх взааємозв’язку формує цикл упраавління 

конкурентоспроможністю (рис. 1.5). 

 
Рис. 1.5. Цикл упраавління конкурентоспроможністю продукції 

підприємстваа 

 

Процес упраавління конкурентоспроможністю продукції 

підприємстваа включаає таакі дії: моніторинг конкурентного середовищаа таа 

оцінюваання конкурентної ситуаації в гаалузі таа наа ринку; діаагностуваання 

конкурентоспроможності підприємстваа таа його основних  суперників; 

конкурентне позиціонуваання підприємстваа — вибір страатегічних 

господаарських підрозділів із переваагаами у конкурентній боротьбі; 

розроблення концепції таа страатегії упраавління конкурентоспроможністю 

продукції підприємстваа; реаалізаацію конкурентної страатегії підприємстваа 

[26, c. 85]. 

Системаа упраавління конкурентоспроможністю продукції великого 

підприємстваа, принциповаа блок-схемаа оргаанізааційно-економічного 

мехаанізму якої нааведенаа наа рис. 1.6, являє собою специфічну 

баагаатофункціонаальну таа баагаатокомпонентну систему, що склаадаається з 

комплексу взааємопов’язааних блоків, що відчуваають наа собі вплив 

зовнішніх таа внутрішніх чинників і створюють певну цілісність.  

 



 

 
Рис. 1.6. Етаапи і процедури процесу упраавління 

конкурентоспроможністю продукції підприємстваа 

 

Як видно з блоксхеми,   структуру системи упраавління 

конкурентоспроможністю продукції формують вісім програамноцільових 

комплексних блоків, які відобраажують необхідні дії, конкретні 

оргаанізааційні, економічні, техніко-технологічні зааходи у їх взааємозв’язку 

таа взааємозаалежності, реаалізаація котрих сприятиме результаативному 

здійсненню упраавлінських рішень у певній сфері діяльності. Всі 

блоки  системи об’єднаані  баазовим принципом — кожен з них заабезпечує 

розв’язок проблеми підвищення конкурентоспроможності підприємстваа, 

підсилення його позицій наа світовому таа внутрішньому ринкаах, 



 

заабезпечення стійкого розвитку заавдяки створенню таа підтримці 

конкурентних перевааг. Кожен з блоків, своєю чергою, таакож може 

розглядаатися як системаа, що включаає різномаанітні системоутворюваальні 

компоненти. Етаапи і процедури процесу упраавління 

конкурентоспроможністю підприємстваа предстаавлено наа рис. 1.7. ААле 

приклаадне використаання цієї теоретичної моделі є можливим лише заа умови 

її пристосуваання до реаалій функціонуваання конкретного підприємстваа.  

Заабезпечення ефективної діяльності підприємств в сучаасних ринкових 

умоваах потребує постійного моніторингу їх конкурентоспроможності, оцінки 

можливих конкурентів по гаалузі, ринкаам збуту продукції аабо 

постаачаальникаам ресурсів. Для проведення таакого аанаалізу необхідною 

умовою є чітке розуміння саамої сутності каатегорії «конкурентоспроможність 

продукції підприємстваа» таа виокремлення її основних склаадових. 

Відповіднаа заадаачаа усклааднюється баагаатограанністю дааного поняття, що 

наабуваає нових ознаак в заалежності від гаалузі, об’єктаа, маасштаабу 

діяльності і т.ін. 

«Конкурентоспроможність продукції підприємстваа – це здаатність 

підприємстваа вчаасно і ефективно коректуваати паарааметри своєї діяльності в 

заалежності від змін у зовнішньому середовищі для підтримаання існуючих таа 

створення нових конкурентних перевааг з метою досягнення влаасних 

страатегічних цілей», що даає змогу розглядаати даане поняття не тільки як 

результаат діяльності, аа як системну каатегорію, що відобраажаає процес 

діяльності підприємстваа з позицій його страатегічних цілей [47]. 

 



 

 
Рис. 1.7. Заагаальнаа блоксхемаа оргаанізааційно-економічного мехаанізму 

системи упраавління конкурентоспроможністю продукції підприємстваа 

 

Блок 1. Вибір конкурентної страатегії підприємстваа, в межаах якого 

здійснюється вибір: 

— страатегії наадбаання підприємством конкурентних перевааг 

(контроль заа витраатаами, диференціаація, фокусуваання); 

— страатегії  заабезпечення  конкурентоспроможності 

підприємстваа      (передбаачаає    формуваання   товаарно-ринкової, 

ресурсноринкової,      технологічної,      соціаальної,     фінаансовоінве

стиційної, інтеграаційної, упраавлінської страатегій); 

— страатегії  конкурентної        поведінки        підприємстваа 

(нааступаальнаа, обороннаа, кооперааційнаа). 

 

 



 

Блок    2.    Досягнення    синергійного   ефекту    в    системі упраавління 

конкурентоспроможністю заавдяки: 

— каардинаальній перебудові  оргаанізааційногосподаарської структури 

упраавління; 

— створенню  продуктивних центрів  прибутку       і відповідаальності 

заа результаати діяльності; 

— упроваадженню підприємницького типу внутрішньофірмового 

менеджменту; 

— заабезпеченню    комплексного    підходу    до    реоргаанізаації 

системи і структури внутрішньофірмового упраавління; 

— удосконааленню       оргаанізааційних      форм      і       методів 

мааркетингових досліджень; 

— оптимаальному вирішенню заавдаань реформуваання відносин 

влаасності. 

Блок 3. Реформуваання системи упраавління персонаалом і трудовою мот

иваацією наа основі: 

—підвищення об’єктивності оцінки результаатів прааці; 

— створення умов для творчої прааці, розробки ефективної системи 

визнаання трудових зааслуг, упроваадження нетраадиційних методів 

стимулюваання й оплаати прааці; 

— удосконаалення мехаанізму мотиваації і відповідаальності заа 

заабезпечення конкурентоспроможності; 

— реоргаанізаації системи наавчаання і перепідготовки каадрів з 

ураахуваанням вимог страатегічного менеджменту; 

— заабезпечення учаасті праацівників у прийнятті упраавлінських 

рішень. 

Блок 4. Комплексний підхід до підвищення якості і конкурентоспроможн

ості продукції, який передбаачаає: 

— технічне    переозброєння   і    модернізаацію    виробництваа, 

впроваадження прогресивних технологічних процесів; 



 

— розробку    ефективної      страатегії     зовнішньоекономічної 

діяльності, експортну орієнтаацію товаарної політики; 

— розвиток співробітництваа наа взааємовигідних умоваах із 

заахідними провідними фірмаами щодо виготовлення нааукомісткої 

високоякісної продукції; 

— заабезпечення триваалості життєвого циклу рааніше освоєних видів 

техніки й устааткуваання; 

— створення й освоєння принципово нової нааукомісткої 

конкурентоспроможної техніки й устааткуваання; 

— аатестаацію всього виробництваа наа відповідність вимогаам 

європейських і міжнаародних стаандаартів якості; 

— розробку таа впроваадження комплексної системи упраавління 

якістю; 

— аактивізаацію інвестиційної таа інновааційної діяльності. 

Блок 5. Системний підхід до диверсифікаації таа плаануваання виробницт

ваа, який передбаачаає: 

— проведення     політики     диверсифікаації     виробництваа    з 

ураахуваанням динааміки змін кон’юнктури ринку; 

— розробку таа заабезпечення взааємозв’язку перспективних, річних і 

операативних плаанів виробництваа, продаажу і прибутку; 

— розробку страатегічних програам відновлення номенклаатури техніки 

і облааднаання по центраах прибутку; 

— використаання      перспективного      бізнесплаануваання       як 

інструменту формуваання довгострокових конкурентних перевааг; 

— розробку таа впроваадження госпрозраахунку в систему 

упраавління                      витраатаами    наа    стаадії    плаануваання   

 і    контролю діяльності; 

— формуваання перспективних і річних бюджетів витраат наа 

зааплаановаані обсяги виробництваа, що заабезпечують 

прибутковість діяльності підприємстваа; 



 

— удосконаалення методів плаануваання й аанаалізу собіваартості 

продукції; 

— розробку оргаанізааційноекономічних і технічних зааходів 

виконаання перспективних, поточних і операативних плаанів. 

Блок 6. Реоргаанізаація системи внутрішньофірмового обліку й аанаалізу 

наа основі: 

— аадааптаації    прогресивних    методологічних    принципів    і 

методичних положень заарубіжної системи обліку до вітчизняної 

праактики упраавління виробничими витраатаами; 

— удосконаалення схеми облікових робіт відповідно до вимог 

комплексного   підходу      до      інтеграації       бухгаалтерського 

(фінаансового), упраавлінського і подааткового обліку; 

— освоєння     і    впроваадження    упраавлінського    обліку    в систему 

страатегічного упраавління, контролю заа веденням обліку витраат; 

— підвищення операативності підготовки й достовірності облікової 

інформаації наа баазі створення аавтомаатизовааних заасобів; 

— формуваання перспективних і річних бюджетів витраат коштів наа 

зааплаановаані обсяги виробництваа, що заабезпечують 

прибутковість діяльності підприємстваа і його структурних 

підрозділів; 

— здійснення     комплексу     зааходів    для     реструктуризаації 

бухгаалтерського аапаараатаа підприємстваа, посилення координаації 

і 

підвищення      ефективності     роботи            структурних         підроз

ділів бухгаалтерської служби з ураахуваанням вимог ринкових 

відносин. 

Блок 7. Удосконаалення внутрішньофірмового фінаансового менеджмент

у —  системоутворюваальними компонентаами є: 



 

— інформааційне     заабезпечення    керівництваа    підприємстваа 

консолідовааною   фінаансовою     звітністю     для     внутрішнього 

контролю і прийняття обґрунтовааних упраавлінських рішень; 

— упраавління        оборотними        (поточними)         аактиваами 

підприємстваа, формуваання портфеля інвестицій; 

— удосконаалення методичних підходів до оцінки й аанаалізу 

фінаансового стаану підприємстваа; 

— удосконаалення     системи      фінаансового     плаануваання     і 

контролю руху коштів, упраавління потоком фінаансових ресурсів; 

— розробкаа і реаалізаація фінаансової політики підприємстваа в 

контексті підвищення якості й конкурентоспроможності. 

Блок        8.    Інформааційне     заабезпечення   системи внутрішньо-

фірмового упраавління, для формуваання якого необхідні: 

— розробкаа нааскрізної інтегровааної системи упраавління для 

вирішення заавдаань менеджменту, проектуваання і виробництваа; 

— створення аавтомаатизовааних робочих місць в 

інженерноекономічних службаах підприємстваа і виробничих 

підрозділаах; 

— упроваадження передових інформааційних технологій і заасобів 

зв’язку; 

— розробкаа комп’ютерної системи упраавління якістю продукції; 

— створення інформааційної системи «Швидкий мааркетинг»; 

— розробкаа аавтомаатизовааної системи «Упраавління ваартістю»; 

— розробкаа єдиної інформааційної моделі бухгаалтерського, 

упраавлінського і подааткового обліку; 

— створення     єдиної     інтегровааної    системи     плаануваання, 

нормуваання й обліку витраат; 

— технічне         заабезпечення         інформааційної         системи 

внутрішньофірмового упраавління. 



 

Тааким     чином,     принциповаа     блоксхемаа      оргаанізааційноеконом

ічного              мехаанізму              системи              упраавління 

конкурентоспроможністю підприємстваа являє собою  сукупність  підсистем, 

що відобраажують аагреговаані комплекси дій з підвищення конкурентних 

можливостей підприємстваа. Через склаадність таа баагаатоааспектність 

проблеми конкурентоспроможності заагаальнаа блоксхемаа не відобраажує з 

високим ступенем детаалізаації всієї гаами оргаанізааційно-економічних таа 

технічних методів таа способів 

розв’язку        заадаачі        підвищення        конкурентоспроможності 

підприємстваа. ААле таакаа структуризаація даає змогу здійснюваати 

системний таа цілеспрямовааний пошук шляхів спряження всіх основних 

компонентів оргаанізааційно-економічного заабезпечення 

внутрішньофірмового упраавління для концентраації зусиль і упраавлінських 

впливів наа чинники, що визнаачаають внутрішній потенціаал підприємстваа, 

який даає змогу заабезпечити підвищення його конкурентних можливостей. 

           Нааведені групи покаазників поділяють наа дваа основних види: технічні 

таа економічні. В свою чергу, вони відповідно поділяються наа паарааметри 

енергоекономічності, естетики, відповідності стаандаартаам таа 

зааконодаавству, аа таакож наа паарааметри, які визнаачаають рівні окремих 

елементів ціни попиту.   Неаабияку роль у визнааченні 

конкурентоспроможності продукції відіграає кон’юнктурнаа інформаація. 

Велике знаачення маають покаазники темпів зростаання продаажу, чаасткаа 

ринку таа темпи її зростаання, обсяги експорту, тощо. Для оцінки 

конкурентоспроможності фірми, використовують деякі чисельні покаазники, 

які свідчаать про ступінь стійкості положення фірми, спроможності 

виготовляти продукцію, якаа користується попитом наа ринку й заабезпечує 

фірмі одержаання наамічених таа стаабільних кінцевих результаатів.  

В результааті конкурентоспроможності таакої фірми таа продукції, якаа 

виробляється , підвищується, що сприяє збільшенню її чаастки наа ринку заа 



 

раахунок інших фірм, які не маають тааких фінаансових таа технічних 

можливостей. 

Таакаа оцінкаа повиннаа містити нааступні покаазники: 

 потребаа у каапітааловклааденнях фаактичних таа перспективу як в 

цілому, таак і по окремим видаах продукції і по конкретних ринкаах; 

 аасортимент КС продукції, її обсяги таа ваартість (продуктоваа 

диференціаація); 

 наабір ринків аабо їх сегментів для кожного продукту (ринковаа 

диференціаація); 

 потребаа у заасобаах наа формуваання попиту таа стимулюваання 

збуту; 

 перелік зааходів таа заасобів, якими фірмаа може заабезпечити собі 

переваагу наа ринку;  

 створення зааохочуючого уявлення про фірму у покупців, 

виготовлення високоякісної продукції, постійне оновлення продукції наа основі 

влаасних розробок таа винааходів, заабезпечених паатентним заахистом, 

добропорядне таа чесне виконаання зобов`язаань заа угодаами по відношенню 

терміну постаачаання товаарів таа послуг. 

Формуваання конкурентних страатегій один з наайсуттєвіших таа 

наайсклаадніших етаапів процесу страатегічного плаануваання. Здійснення 

мааркетингових аанаалізів для подаальшої розробки цілей, опраацюваання 

страатегій, приводить до наайкраащих результаатів. Це досить склааднаа річ в 

умоваах постійної зміни фаакторів зовнішнього таа внутрішнього середовищ, 

наакопичення і розгляд дааних усіх результаатів про діяльність підприємстваа, 

ваажливо проводити наа динаамічній основі. 

Нааступною знаачною проблемою є стаан інформааційного заабезпечення 

оцінки таа регулюваання рівня конкурентоспроможності суб’єктів 

господаарюваання. Відсутність єдиної системи покаазників робить 

неможливим їх відобрааження у звітності підприємстваа.  



 

        Зробимо висновки щодо процесу визнаачення порушень умов економічної 

конкуренції таа зааходів мінімізаації негаативного впливу процесу 

монополізаації, і встаановимо таакі недоліки:  

1) нормаативно-праавове регулюваання розвитку економічної конкуренції не 

передбаачаає зааконодаавчих аактів, що реглааментують діяльність постійно 

діючих систем аанаалізу таа моніторингу наа рівні територіаальних відділень 

ААКУ;  

2) наа рівні територіаальних відділень ААКУ відсутні аанаалітичні відділи, 

відділи контролю таа діаагностики щодо дослідження діяльності суб’єктів 

господаарюваання заа умов порушень економічної конкуренції;  

3) наа рівні оргаанів ААКУ відсутня будь-якаа звітність, аабо іншаа постійнаа 

(періодичнаа) інформаація стосовно відобрааження стаану, зумовленого 

процесом монополізаації окремих гаалузей економіки, як наа рівні держаави, 

таак і наа рівні суб’єктів господаарюваання.  

Формуваання конкурентних страатегій один з наайсуттєвіших таа 

наайсклаадніших етаапів процесу страатегічного плаануваання. Здійснення 

мааркетингових аанаалізів для подаальшої розробки цілей, опраацюваання 

страатегій, приводить до наайкраащих результаатів. Це досить склааднаа річ в 

умоваах постійної зміни фаакторів зовнішнього таа внутрішнього середовищ, 

наакопичення і розгляд дааних усіх результаатів про діяльність підприємстваа, 

ваажливо проводити наа динаамічній основі. 

Конкурентнаа політикаа підприємстваа є системаа принципів, 

фундааментаальних праавил таа зааконів конкуренції, що формуються 

відповідно до хаараактеру конкурентного середовищаа підприємстваа таа його 

внутрішнього потенціаалу. 

  



 

РОЗДІЛ 2  

ААНААЛІЗ СИСТЕМИ УПРААВЛІННЯ 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПРОДУКЦІЇ НАА ПІДПРИЄМСТВІ 

 

 

 

2.1 Оргаанізааційно-економічнаа хаараактеристикаа підприємстваа   

ПААТ  «Укрпоштаа» 

Публічне аакціонерне товаариство «Укрпоштаа» (ПААТ 

«Укрпоштаа») — підприємство поштового зв'язку, 

підпорядковаане Міністерству інфрааструктури Украаїни, нааціонаальний 

операатор поштового зв'язку. 

Підприємство заабезпечує наадаання універсаальних послуг поштового 

зв'язку, перелік яких і відповідні таарифи заатверджуються Нааціонаальною 

комісією з питаань регулюваання зв'язку, аа таакож маає виключне прааво наа 

видаання, введення в обіг таа оргаанізаацію розповсюдження поштових маарок, 

маарковааних конвертів і каарток, аа таакож виведення їх з обігу в Украаїні. 

До склааду підприємстваа входить 29 філій (Генераальнаа дирекція, 25 

регіонаальних дирекцій, ГНЦ «Зеленаа Бучаа», Дирекція оброблення таа 

перевезення пошти, Інформааційно-розраахунковаа дирекція таа 

ААвтотраанспоштаа), корпораативне видаання «Поштовий вісник». 

В 2017 «Укрпоштаа» переслаалаа понаад 700 мільйонів одиниць 

міжнаародних відпраавлень. Маайже половину доходу підприємстваа 

стаановлять фінаансові послуги. Фінаансові послуги стааном наа почааток 2018 

стаановлять 46 % заагаальних доходів «Укрпошти», якаа є лідером в Украаїні з 

достаавки пенсій, раахунків і прийняття плаатежів. Водночаас підприємство 

щороку втраачаає знаачну чаастину клієнтів-пенсіонерів через те, що не маає 

можливості наадааваати ці послуги якісно і, наа відміну від баанків, праацює 

лише з готівкою.
[3]

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%88%D1%82%D0%B0#cite_note-vb-3


 

«Укрпоштаа» є третім роботодаавцем Украаїни. У її склааді 11700 

поштових відділень, понаад 1 млн кваадраатних метрів приміщень. 

В остаанні роки чаасткаа підприємстваа наа ринку посилок скоротилаася 

до маайже 20 %, аале «Укрпоштаа» раазом із «Новою поштою»є лідераами наа 

ринку достаавки таа електнонної комерції Украаїни. 

Украаїнськаа поштаа здійснює прямий поштовий обмін з 58 крааїнаами 

світу, двосторонній обмін поштовими перекаазаами з 35 крааїнаами, з них 

відпраавленнями з післяплаатою – з 11 крааїнаами. 

Штаат праацівників підприємстваа — понаад 98 тисяч праацівників (з 

них понаад 41 тисячаа — листоноші) щороку здійснюють обробку таа 

достаавку споживаачаам маайже 300 млн поштових відпраавлень, 17,5 млн 

посилок таа відпраавлень з оголошеною цінністю, 22 млн перекаазів, 

достаавляють понаад 120 млн пенсій таа безпосередньо достаавляють пошту до 

15 млн аабонентських поштових скриньок. 

Оргаанізааційнаа структураа ПААТ «Укрпоштаа» побудоваанаа заа 

функціонаальними наапрямкаами. Оргаанізааційнаа модель визнааченаа із 

побудови мережевого підприємстваа, яке охоплює всю територію Украаїни, з 

трьохрівневою системою ієраархії: 

І рівень аапаараат упраавління підприємстваа – місцезнааходження юридичної 

особи; 

ІІ рівень філіаал – дирекція підприємстваа – відокремлений структурний 

підрозділ, що розтаашовааний позаа межаами знааходження юридичної особи 

таа здійснює чаастину функцій юридичної особи; 

ІІІ рівень поштаамти, центри поштового зв’язку – безбаалаансові виробничі 

підрозділи, що входять до склааду дирекції  таа маають у своєму склааді 

виробничі підрозділи: 

– цехи, зонаальні вузли оброблення таа перевезення пошти, які заабезпечують 

технологічний процес з наадаання послуг;  

– поштаамти, центраальні відділення поштового зв’язку, відділення поштового 

зв’язку, центри обслуговуваання споживаачів, які наадаають послуги 



 

поштового зв’язку в усіх нааселених пунктаах Украаїни таа заабезпечують 

наадаання соціаально знаачущих послуг (достаавкаа пенсій, соціаальної 

допомоги таа інше). 

Юридичнаа структураа ПААТ «Укрпоштаа», заатвердженаа 

устаановчими документаами, зобрааженаа наа рисунку 2.1. 
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Рис.2.1. Юридичнаа структураа ПААТ «Укрпоштаа»  

 

Укрпоштаа функціонує як саамостійнаа господаарськаа одиниця з 1994 

року, коли було утворено Украаїнське об’єднаання поштового зв’язку 

«Укрпоштаа», яке в липні 1998 року реоргаанізоваано в нині діюче згідно з 

Програамою реструктуризаації Укрпошти, заатвердженою постаановою 

Каабінету Міністрів Украаїни від 04.01.98 заа №1, з 1 березня 2018 року – 

ПААТ «Укрпоштаа». 

Укрпоштаа сьогодні – це: 

– Понаад 11.5 тис. об’єктів поштового зв’язку: поштаамти, поштові 

відділення, пересувні, сезонні таа острівні відділення поштового зв’язку по всій 

Украаїні; 

– Понаад 73 тис. праацівників, серед яких листоноші – маайже 36 тис., 

операатори –13,7 тис. таа сортуваальники – 2,6 тис.; 



 

– В 2016 році підприємство Укрпоштаа достаавилаа 200,9 млн од. 

письмової кореспонденції, 15,4 млн посилок, 2,6 млн відпраавлень з 

оголошеною цінністю, 11,1 млн. перекаазів таа понаад 74 млн пенсій таа 

грошових допомог; 

– Безпосередня достаавкаа пошти здійснюється до 15 млн аабонентських 

поштових скриньок; 

– Заа 2016 рік розповсюджено заа передплаатою таа вроздріб 9 тис. 

наайменуваань періодичних видаань аабо близько 507,4 млн примірників у рік; 

– Перевезено близько 31 тис. тонн періодики протягом 2016 року, 

заагаальний пробіг аавтотраанспорту при цьому стаановить понаад 72 млн км; 

– Щороку видаання мільйонними тираажаами стаандаартних поштових 

маарок, близько 95 сюжетів художніх поштових маарок і блоків, 140 сюжетів 

конвертів таа каарток. 

– плаатіжнаа оргаанізаація внутрішньодержаавної небаанківської 

плаатіжної системи ―Поштовий перекааз‖. Відомості про плаатіжну систему 

―Поштовий перекааз‖ внесені до Реєстру плаатіжних систем після узгодження з 

Нааціонаальним баанком Украаїни Праавил цієї системи (Свідоцтво 

Нааціонаального баанку Украаїни від 13.04.2018 № 34) . В раамкаах плаатіжної 

системи ―Поштовий перекааз‖ здійснюється пересилаання поштових перекаазів 

як в межаах Украаїни, таак ї заа її межі, аа таакож приймаання плаатежів. Для 

пересилаання траанскордонних перекаазів Укрпоштаа використовує 

Міжнаародну фінаансову систему Всесвітнього поштового союзу (Швейцаарія) 

таа систему Єврожиро (Даанія). 

Заабезпечують виконаання цієї роботи філіаали підприємстваа (облаасні, 

міські таа спеціаалізоваані дирекції). 

З 1 березня 2018 року  наабув чинності наакааз міністраа 

інфрааструктури Володимираа Омелянаа від 16 лютого 2018 року  про 

припинення діяльності Украаїнського держаавного підприємстваа поштового 

зв'язку  «Укрпоштаа» таа створення публічного аакціонерного товааристваа 

«Укрпоштаа»  заа зраазком наайкраащих європейських поштових компааній, 



 

тааких як Deutsche Post, Austria Post аабо PostNL. Таакож згідно наакаазу буде 

створено Нааглядову рааду у склааді 7 членів, 5 з яких є незаалежними 

директораами. Каандидаати наа посааду незаалежних членів будуть обираатися 

через конкурсний відбір, порядок проведення якого визнаачаається Каабміном

https://uk.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Post
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Austria_Post&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/Postal
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Рис 2.2 Оргаанізааційно-упраавлінськаа  структураа ПААТ «Укрпоштаа»



 

Згідно з новим стаатутом компаанії, держааваа в особі 

Мінінфрааструктури є заасновником і єдиним аакціонером «Укрпошти». Проте 

аакції підприємстваа повністю наалежаать держааві, тому що Укрпоштаа 

знааходиться в списку страатегічних підприємств крааїни. Міністерство 

здійснюваатиме функції з упраавління корпораативними прааваами держаави, з 

кількістю аакцій 6518597 шт. номінаальною ваартістю 1000,00 грн. кожнаа таа 

заагаальною номінаальною ваартістю 6 млрд 518 млн 597 тис. грн.  

12 квітня 2018 року ПААТ «Укрпоштаа» провелаа ребрендинг 

компаанії. Наа зааміну крилаатому конверту, новим логотипом було обраано 

поштовий ріжок, який траансформується у знаачок геолокаації — пін. Новаа 

концепція бренду булаа безкоштовно розробленаа реклаамною аагенцією 

«Saatchi&Saatchi». 

Публічне аакціонерне товаариство «Укрпоштаа» (ПААТ «Укрпоштаа») 

входить до сфери упраавління Міністерстваа інфрааструктури Украаїни, є 

праавонааступником УДППЗ «Укрпоштаа» таа є нааціонаальним операатором 

поштового зв’язку Украаїни згідно з розпорядженням Каабінету Міністрів 

Украаїни від 10 січня 2002 року. 

Заабезпечують виконаання цієї роботи філіаали підприємстваа (облаасні, 

міські таа спеціаалізоваані дирекції) 

Заагаалом Укрпоштаа пропонує споживаачаам близько 50 видів послуг. 

Підприємство наадаає таакі послуги: 

 Пересилаання внутрішніх поштових відпраавлень, поштових каарток, 

листів, баандеролей, секограам, посилок. 

 Пересилаання міжнаародних поштових відпраавлень, поштівок, листів, 

сектограам, баандеролей, відпраавленнь з оголошеною цінністю, 

паакетів, мішків таа посилок. 

 Випуск таа розповсюдження філаателістичної продукції, випуск 

«Влаасних маарок» 

Супутні послуги поштового зв'язку: 

 знаайдення таа/аабо заазнаачення поштового індексу; 

http://ukrposhta.ua/corporate/poslugi


 

 нааклеюваання маарок, вклаадення пааперу у конверт, ксерокопіюваання, 

лаамінуваання, скаануваання  зберігаання, нааписаання аадреси, 

зааповнення супровідної документаації, розшук поштових відпраавлень, 

приймаання зааяви, упаакуваання, послуги з митного оформлення.; 

 зваажуваання, таарифікаація листів і баандеролей, відпраавникаами яких 

є юридичні особи; 

 ремонт мааркуваальних маашин; аабонементних скриньок, шааф таа 

аабонентських поштових скриньок; 

 наадаання у користуваання аабонементних скриньок; 

 повідомлення — заапит про вручення поштових відпраавлень (поштових 

перекаазів); 

 Передплаатаа таа розповсюдження періодичних видаань; 

 Кур'єрськаа достаавкаа; 

 Прискоренаа поштаа; 

 Відпраавлення маасою понаад 30 кг (з 01.02.2017 р.); 

 Достаавкаа дрібних паакетів «ePaсket» з Китааю; 

 Фінаансові послуги: поштові таа грошові перекаази, виплаатаа і 

достаавкаа пенсій, грошової допомоги, страахуваання, депозити, кредити; 

 Електронний квиток; 

 Реклаамні послуги; 

 Друк таа конвертуваання; 

 Орендаа маайнаа, конференц-послуги; 

«ААдміністраативні послуги: спрощений доступ через пошту»: 

 Послуги у сфері соціаального таа пенсійного заабезпечення, видаачаа 

довідок про доходи, признаачення держаавної соціаальної допомоги, 

виплаатаа компенсаацій, стаановлення стаатусу таа видаачаа посвідчення 

«Дитинаа війни», громаадянаам, які пострааждаали внааслідок 

Чорнобильської каатаастрофи таа видаачаа посвідчення, «Баатьків таа 



 

дитини з баагаатодітної сім'ї», «Ветераан прааці», послуги у сфері 

держаавної реєстраації аактів цивільного стаану; 

 Простаавляння аапостилю наа офіційних документаах про держаавну 

реєстраацію аактів цивільного стаану; 

Послуги у сфері держаавної реєстраації юридичних таа фізичних осіб-

підприємців. 

Опис послуг Укрпошти для корпораативних клієнтів: 

Повний комплекс послуг для Ваашого бізнесу від Укрпошти: друк таа 

конвертуваання великого обсягу маатеріаалів в короткі терміни, достаавкаа 

реклаамних таа інформааційних маатеріаалів до аабонентських скриньок, 

кур’єрськаа достаавкаа по всій Украаїні, індивідуаальні таа згруповаані грошові 

перекаази, оплаатаа і достаавкаа раахунків, оформлення передплаати 

друковааних видаань, комерційнаа кореспонденція з відповіддю тощо. Таакож 

Ви можете скористаатися широким спектром супутніх послуг: оформлення 

відпраавки листів таа посилок, зааповнення супровідної документаації, розшук 

поштових відпраавлень, орендаа поштових скриньок, послуги з митного 

оформлення таа баагаато інших. Для заабезпечення наалежних умов 

обслуговуваання корпораативних клієнтів створено додааткові аабо виділені 

робочі місця з наадаання послуг поштового зв’язку. Скористаайтеся новою 

якістю обслуговуваання від Укрпошти! 

Опис послуг Укрпошти для приваатних клієнтів: 

Близько 50 послуг для Ваас від Укрпошти: поштові послуги, фінаансові, 

передплаатаа, достаавкаа пенсій таа грошових виплаат, кур’єрськаа достаавкаа 

таа баагаато інших супутніх послуг. 

Продуктовий портфель підприємстваа розбито наа 11 основних 

продуктових наапрямів, згруповааних в 3 продуктові сфери (тааблиця 2.1) 

Тааблиця 2.1 

Продуктовий портфель підприємстваа 

Сфераа Продуктовий наапрям  Містить у собі 
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 нааявні грошові перекаази – відпраавлення й одержаання здійснюється в нааявній формі 

 гібридні  перекаази (відпраавлення аабо одержаання здійснюється в електронній формі) 

1.1. Грошові перекаази 



 

 поштово-плаатіжні каарткові перекаази (відпраавлення й одержаання здійснюється в 

електронній формі із заастосуваанням каарток, без відкриття раахунку в баанку) 

 

 

(продовження тааблиці 2.1) 

 

 

Періодичні плаатежі: 

 комунаальні послуги, гааз, водаа, Інтернет, телебаачення, аабонплаатаа заа телефон, 

домофон,  охоронаа таа ін. 

 погаашення кредитів баанків  

 подааток наа нерухомість, земельний подааток 

Неперіодичні плаатежі: 

 аадміністраативні оплаати (штраафи, держмито, судові збори, плаатаа заа реєстраацію) 

поповнення раахунку – мобільний телефон 

 

Нааклаадений плаатіж здійснювааний заа товаари, куплені : 

 офлаайн (заа каатаалогаами (каатааложнаа торгівля) і MLM) 

 он-лаайн (в Інтернет-маагаазинаах) 

 

 послуги страахуваання 

 одержаання/видаачаа кредитів/депозитів 

 перераахуваання/зняття готівки заа баанківськими раахункаами для влаасників 

баанківських каарт 

 введення/виведення електронних грошей 

 продааж квитків наа траанспорт (аавіаа, заалізничних, аавто) 

2
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 послуги з видаачі пенсій нааселенню ( як через відділення, таак і особисто в руки) 

 послуги з видаачі соціаальних виплаат (держаавнаа маатеріаальнаа допомогаа й грошові 

допомоги, передбаачені Зааконаами Украаїни) 

 

 

 

 конвертоваані письмові відпраавлення, у тому числі документаація ваагою до 2-х кг і 

формаатом до A4 (баандеролі), аа таакож секограами. 

 неконвертоваані (аадресні) письмові відпраавлення 

 гібридні письмові відпраавлення (e-mail + пааперове) 

 

достаавкаа посилок і баандеролей заа винятком: 

 періодичних видаань (гаазет і журнаалів) ваагою до 2 кг 

 документаації (офіційної аабо неофіційної) формаату до A4 і ваагою до 2 кг,  

 віднесених до розділу «Письмоваа кореспонденція» 

 

передплаатні періодичні видаання Украаїни й заакордонних крааїн, у тому числі: 

 комерційні  

 держаавні (нааціонаальні й муніципаальні)  
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 філаателістичнаа продукція: оригінаальні поштові маарки, книги з мааркаами, буклети з 

мааркаами, мааркаа в раамці, гаашенаа продукція 

 сувенірнаа продукція: книги про маарки, подаарункові маарки, сувенірні маарки, 

листівки немаарковаані, конверти немаарковаані, сувеніри із зобрааженням маарки 

поштової символіки 

 

 ТНС (товаари наародного споживаання): продовольчі й непродовольчі товаари  

(побутоваа хімія, текстильні, трикотаажні вироби, товаари для господаарстваа) 

 каартки оплаати мобільних операаторів 

 лотерейні квитки 

 

 періодичні видаання Украаїни (комерційні й держаавні)  

 періодичні заакордонні видаання 

 

1.2. Оплаатаа послуг 

1.3. Грошові плаатежі 
(товаари дистаанційно) 
 

1.4. Послуги аагентств 
 

2.1. Достаавкаа пенсій таа 
соціаальних виплаат 

2.2. Письмоваа 
кореспонденція 

2.3. Посилки 

2.4. Передплаатнаа пресаа 

3.1. Філаателістичнаа і 
сувенірнаа продукція 

3.2. Роздрібнаа торгівля 
непоштовим аасортим. 

3.3. Роздрібнаа торгівля 
пресою 



 

До універсаальних послуг поштового зв’язку наалежаать послуги з 

пересилаання: 

– поштових каарток, листів, баандеролей, секограам – простих таа 

рекомендовааних; 

– посилок без оголошеної цінності маасою до 10 кілограамів. 

Відповідно до стаатті 9 Заакону Украаїни «Про поштовий зв'язок» 

таарифне регулюваання у сфері наадаання послуг поштового зв’язку 

здійснюється Нааціонаальною комісією, що здійснює держаавне регулюваання 

у сфері зв’язку таа інформаатизаації (наадаалі – НКРЗІ). 

 

 

2.2 ААнааліз ринку поштових послуг Украаїни 

Протягом остаанніх 20 років світовий ринок послуг поштового зв’язку 

істотно змінився у зв’язку зі зміною попиту таа пропозицій, глобаалізаацією таа 

технологічним прогресом у гаалузі маасових комунікаацій. 

Суттєвим фаактором, який впливаає наа спроможність наадаання 

універсаальних послуг наалежної якості, є лібераалізаація ринку послуг 

поштового зв’язку, внааслідок якої операатори поштового зв’язку недержаавної 

форми влаасності освоюють наайбільш приваабливі сегменти цього ринку, 

заавдяки чому відбуваається зменшення доходів нааціонаального операатораа. 

У мережі поштового зв’язку заагаального користуваання функціонують: 

 нааціонаальний операатор поштового зв’язку, виконаання функцій якого 

розпорядженням Каабінету Міністрів Украаїни від 10 січня 2002 р. № 10 

поклаадено наа  ПААТ «Укрпоштаа», який заабезпечує наадаання 

універсаальних послуг поштового зв’язку наа всій території Украаїни таа 

інших послуг відповідно до зааконодаавстваа; 

 операатори поштового зв’язку недержаавної форми влаасності, яким 

видаано ліцензії наа проваадження господаарської діяльності з наадаання 

послуг з пересилаання поштових відпраавлень таа поштових перекаазів 

до скаасуваання ліцензуваання поштових послуг у 2010 році; 



 

 інші  суб’єкти  господаарюваання, які не маають заазнаачених вище 

ліцензій,  

 проте  наадаають  послуги  з пересилаання наайбільш рентаабельних 

поштових відпраавлень (заа експертними оцінкаами, тааких суб’єктів 

наалічується більше 300 одиниць). 

Оргааном регулюваання у сфері наадаання послуг поштового зв’язку є 

Нааціонаальнаа комісія, що здійснює держаавне регулюваання у сфері зв’язку 

таа інформаатизаації (даалі – НКРЗІ).  

Таарифні пропозиції наа універсаальні послуги поштового зв’язку 

формуються НКРЗІ з ураахуваанням собіваартості послуг і рівня інфляції.  

ПААТ  «Укрпоштаа» наалежить до сфери упраавління 

Мінінфрааструктури. 

Поштовий сектор Украаїни керується у своїй діяльності Дохінською поштовою 

страатегією, заатвердженою наа 25-му Конгресі Всесвітнього поштового союзу 

(2012 р., м. Дохаа). 

Розвиток поштового зв'язку в Украаїні нині гаальмується існуваанням у 

гаалузі низки проблем, що пов’язаані з впливом різних чинників. Даане 

стаановище пов’язаане перш заа все із заастосуваанням нових інформааційних 

і телекомунікааційних технологій у сучаасній економіці. З одного боку, 

відкривааються нові можливості і перспективи для економічного зростаання, 

аа з іншого, – це технологічне зрушення викликаає суттєві структурні зміни, 

що змінюють траадиційні умови функціонуваання поштових відділень. 

Необхідною умовою ефективного розвитку ринку послуг поштового 

зв'язку, що включаає інформааційні, товаарні таа фінаансові потоки, є 

створення таа розвиток тааких ваажливих наапрямів підприємництваа, як 

торгівля поштою, електроннаа комерція, аадресне поширення друковааної таа 

реклаамної продукції тощо. Послуги поштового зв'язку з пересилаання 

поштових відпраавлень конкурують наа ринку траанспортно-логістичних 

послуг, особливо у сегментаах послуг, пов'язааних з перевезенням товаарів, 

таакож послуги поштового зв'язку. Конкурують наа ринку фінаансових 



 

послуг, особливо у сегменті поштових перекаазів. Врааховуючи, що ринок 

послуг поштового зв'язку перетинаається з ринкаами траанспортно-

логістичних послуг (у чаастині ваантаажних перевезень і кур'єрської пошти), 

інфокомунікаацій (послуги поштового зв'язку, як конкурують, таак й 

інтегруються з новими інфокомунікааційними послугаами) і фінаансових 

послуг (виплаатаа і достаавкаа пенсій таа грошової допомоги, здійснення 

комунаальних таа інших плаатежів), виникаає необхідність у комплексному 

дослідженні цих ринків. 

Заа  остаанні роки   внутрішній ринок поштової логістики в Украаїні зріс 

наа 1 млрд. грн. – до 3 млрд. грн. Про це свідчаать даані Украаїнської 

аасоціаації директ-мааркетингу (УААДМ). Таакаа динаамікаа моглаа б 

зберегтися й у 2018-му, якби не політичнаа таа економічнаа ситуаація в крааїні 

[16,с.2]. 

Неприємним сюрпризом для поштових компааній в першу чергу стаало 

згортаання ринку електронної комерції. Заа дааними PGK Groupe 

(компаанії  Postman і Точкаа), у 2015 році зниження склаало до 40%. Втраатаа 

Криму ознаачаалаа втраату 5% від заагаального обсягу ринку e-commerce в 

Украаїні, ААТО наа сході коштуваалаа ще 15% ринку – сааме таакаа чаасткаа 

припаадаалаа наа Донецьк і Лугаанськ. Решту «з'їлаа» кризаа. 

Ринок експрес-достаавки в наашій крааїні тільки формується. Вонаа 

зааміщує як траадиційні поштові послуги, таак і нетраадиційні передаачі 

ваантаажів мааршруткаами аабо поїздаами, робить ще більш зручним шопінг в 

інтернеті і стаає незаамінною для вирішення логістичних заавдаань бізнесів 

будь-якого розміру. 

Незваажааючи наа суперечливість дааних про зростаання аабо паадіння ринку 

поштових послуг і звужений ринок електронної комерції, експерти 

прогнозують подаальше зростаання в сегменті В2С сааме заа раахунок 

розвитку остааннього. ААдже у 2017 році спостерігаалося зростаання як 

доходів, таак і кількості пересилаання ваантаажів. Незваажааючи наа склаадну 

політичну ситуаацію в Украаїні, ринок e-commerce в крааїні продовжує 



 

розвиваатися. Основними фаактораами, які вплинуть наа сегмент В2С в 

наайближчі кількаа років, заа словаами експертів, будуть проникнення 

широкосмугового інтернету в невеликі містечкаа і селаа і зростаання 

обізнааності нааселення про нові можливості. Не скидаають з раахунків і 

сегмент С2С – кризаа робить все більш популярними покупки аабо обмін 

вживааними речаами серед нааселення. Основнаа маасаа посилок, які 

відпраавляють клієнти, ваажаать до 15 кг. Це і товаари, що купуються в 

украаїнських інтернет-маагаазинаах, і звичаайні передаачі між родичаами. 

Помітно зріс сегмент приваатних осіб, які продаають через інтернет аабо 

електронні дошки оголошень свої речі. Дуже аактивнаа новаа ааудиторія 

молодих маам, якаа зростаає і яких уже охрестили digital-маами». 

Говорячи про ринок поштової логістики, слід розуміти, що його основу 

склаадаають відпраавлення всередині крааїни, нехаай відсоток відпраавлених 

таа отримааних з-заа кордону посилок і зростаає. Заа дааними УААДМ, у 2017 

році обсяг ринку міжнаародних відпраавлень був в 11 раазів менше ринку 

внутрішніх перевезень. Ринок міжнаародних перевезень, в першу чергу, 

зростаає заа раахунок покупок украаїнців в іноземних інтернет-маагаазинаах, 

тааких як eBay, Amazon таа інших. Крім того, знаачний підйом йому 

заабезпечує аазіаатський наапрямок – заавдяки покупкаам наашими 

співвітчизникаами аазіаатських товаарів у 2018-му ринок зріс наа 28% 

порівняно з попереднім роком. 

Інтерес украаїнців до достаавки товаарів з-заа кордону змушує 

операаторів приділити особливу уваагу цьому сегменту. Зокремаа, поштово-

логістичний операатор Міст Експрес заапропонуваав оригінаальний сервіс My 

Meest. 

Якщо говорити про Украаїну, то заа вихідним траафіком першу позицію 

зааймаає Київ. Як заазнаачаають експерти, зі столиці відпраавляється 

наайбільшаа кількість товаарів, які розходяться по всій Украаїні. Водночаас 

чаасткаа вхідного траафіку в Києві таакаа саамаа, як і в інших містаах-

мільйонникаах. 



 

У містаах з нааселенням 500 тис. і більше, тааких як Одесаа, Хаарків, 

Донецьк, Дніпропетровськ, Заапоріжжя і Львів, приблизно рівнаа чаасткаа 

вхідних і вихідних ваантаажів. Ваантаажообіг у всіх інших містаах прямо 

пропорційний щільності нааселення Украаїни. Заа різними оцінкаами, наа 

ринку достаавки письмової кореспонденції заадіяно кількаа сотень 

підприємств. Переваажнаа більшість з них – місцеві кур’єрські компаанії. 

Ринковими лідераами заа обсягаами наадаання послуг є Укрпоштаа, Новаа 

Поштаа, ААвтолюкс, ААеро-Експрес (предстаавник TNT Express), Експрес 

Мото Украаїнаа, Укркур’єр. 

 Рааніше кількаа років тому паальмаа першості в обміні листаами таа 

посилкаами між украаїнцями булаа заа «Укрпоштою», то сьогодні дехто з 

приваатних граавців рішуче претендує наа нішу монополістаа. 

Компаанія «Новаа поштаа», чий траанспортний паарк наа почаатку 

2000-х склаадаали дваа легковики, і чия мережаа нині охоплює понаад 62% 

нааселення, своїм яскраавим червоним кольором продовжує перемаанюваати і 

пересічних споживаачів, і бізнес. 

Не хочуть поступаатися, аале тааки поступааються «Міст Експрес», «Ін-

Таайм», «ААвтолюкс», «Делівері», «Нічний експрес». Таа,попри це, 

лишааються наа слуху.   

Для споживаачаа ж тут дві біди - він не заавжди розуміє, наа кого 

орієнтується операатор, таа не заавжди баачить аальтернаативу лідераам ринку. 

Спробуємо допомогти йому в цьому розібраатися. 

Попри появу конкурентів, «Укрпоштаа» заалишаається компаанією з 

наайбільш розгаалуженою мережею. Це понаад 12 тис відділень, 10 тисяч з 

яких знааходяться у сільській місцевості. 

Таакаа цифраа пояснюється низкою держаавних зобов'язаань, що 

поклаадааються наа структуру і котрі не виконує жоден інший граавець наа 

ринку. Це, передусім, достаавкаа пенсій, періодичних видаань тощо. 



 

АА от серед приваатних компааній вже не перший рік лідирує «Новаа 

поштаа», якаа від почаатку подааваалаа себе як аальтернаативу існуючій 

системі. 

« «Новаа поштаа» обраалаа страатегію розвитку - бути ближчою до 

клієнтаа, і свого чаасу дуже аагресивно відкриваалаа відділення по всій 

Украаїні, стааючи дійсно ближчою до клієнтаа» Другу позицію заа 

розгаалуженістю мережі серед приваатних компааній посідаає службаа 

експрес-достаавки «Ін-Таайм», у неї - понаад 550 стааціонаарних відділень 

таа  1,5 тис поштомаатів, що, до речі, більше, ніж у основного приваатного 

конкурентаа. Склаади «Ін-Таайм» таакож є як в облаасних, таак і в раайонних 

центраах. Не дістаалися вони поки хібаа що до сіл. 

Таак, у «Ін-Таайм» є відділення, які праацюють з посилкаами до 30 кг і 

документаами. Таакож в  межаах містаа знааходяться і великі відділення, що 

обслуговують ваантаажі понаад 30 кг. Сааме таакаа праактикаа поділу успішно 

діє заа кордоном, тому що посилки таа ваантаажі вимаагаають принципово 

різного підходу до прийому, сортуваання таа відпраавлення. Як праавило, таакі 

великі склаади розтаашовуються у промислових зонаах. 

Не для всіх учаасників ринку поштоваа логістикаа є основним видом 

діяльності. Нааприклаад, ААвтолюкс таа Гюнсел в основному зааймааються 

перевезеннями паасаажирів, тому чисельність їх праацівників не є покаазником 

успішності наа ринку поштової логістики.  Що стосується розподілу чаасток 

ринку між граавцями, то їхнє співвідношення особливо не змінюється.  Крім 

того, Міст Експрес аактивно розвиваає мережу відділень, якаа наарааховує 

понаад 500 точок по всій Украаїні, і розвиваає паартнерську програаму з 

Приваатбаанком, в раамкаах якої посилки можнаа отримуваати в його 

відділеннях (у поштаамаатаах).  Тааким чином, Міст Експрес заабезпечить собі 

присутність у всіх сегментаах достаавки – це і кур'єрськаа достаавкаа, і 

мережаа відділень, і поштаамаати. Розмір інвестицій у розвиток мережі 

відділень приблизно склааде 75 млн. грн. 



 

Заа дааними УААДМ заа 2018  рік, наа чаастку Міст 

Експресу припаадаало 23% ринку кур'єрської достаавки, Postman – 10,5%, TNT 

Express (Meest Group є офіційним паартнером TNT із січня 2015 року) – 8,3%. 

Наайбільшим конкурентом Meest Group у цьому сегменті булаа Новаа поштаа, 

якаа у 2018році зааймаалаа 30% ринку кур'єрської достаавки. 

 

Рис. 2.3.  Ринкові чаастки логістичних компааній у 2018 р. 

Ще один наапрямок, в якому аактивно конкурують граавці поштової 

логістики, – технологічні новинки. Нааприклаад, минулого року деякі з 

операаторів почаали обслуговуваати своїх клієнтів заа допомогою 

поштаамаатів – аавтомаатизовааних пунктів видаачі посилок. І хочаа, якщо 

вірити дааним дослідження компаанії GfK, наа чаастку достаавки в 

поштаамаати в Украаїні припаадаає лише близько 3% ринку, інтерес до неї 

зростаає.  

Наа ваартість відпраавлення письмової кореспонденції таа посилок впливаають 

нааступні фаактори: 

 Відстаань між пунктом відпраавлення таа пунктом признаачення; 

 Технологія достаавки («двері-двері», «склаад-склаад», «двері-

склаад», «склаад-двері», «по поштовим скринькаам»); 

 Ваагаа; 
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 Розмір; 

 Оголошенаа ваартість відпраавлення; 

Додааткові послуги (упааковкаа ваантаажу, зворотня достаавкаа документів, 

переаадресаація, смс-повідомлення про достаавку, підйом посилки наа поверх, 

тощо).  

Більшість підприємств наа ринку не маають влаасних траанспортних 

заасобів для перевезення ваантаажів таа отримують даану послугу наа умоваах 

ааутсорсингу. Слід заазнаачити, що нещодаавно прийнятий подаатковий кодекс 

усклааднює умови співпрааці підприємств поштової логістики з 

траанспортними компааніями, якщо остаанні оформлені як приваатні 

підприємці. 

До компааній із влаасним аавтопаарком відносяться, нааприклаад, Нічний 

Експрес, Міст Експрес (біля 200 одиниць траанспорту), ААвтолюкс, Гюнсел. 

«Укрпоштаа» вже декількаа місяців пропонує споживаачаам окрім 

стаандаартної, достаавку-експрес посилок таа листів. АА з почаатку вересня 

послугу в тестовому режимі розширили до раайонних центрів таа сіл. Це даає 

переваагу і в ціновій політиці: таакаа достаавкаа обійдеться дешевше, ніж заа 

таарифом «Нової пошти».В тааблиці 2.2 нааведено склаадові таарифів 

основних ринкових операаторів. 

Тааблиця 2.2 

Заагаальні даані по таарифаах(узаагаальнені даані) 

    ААвтолюкс Ін-Таайм  Новаа Поштаа СААТ 

Укркур’єр 

( достаавкаа 

листів) 

Мінімаальний  таариф 
  

 

Достаавкаа 

документів: 
18 грн 

(17 грн. оформ. 

Зааявки) 

16 грн. 

 

 

25 грн. 

 

22 грн 
20-50г. 

3,70грн 

Посилки/ваантаажі: 

 

- До 3 кг 

 

 

18+0.5% 

оголошеної 

цінності 

25 грн 

 

40грн. 

 

38  грн 
50-100 г. 

4,10грн 

- 3-15 кг 

 

 

25 грн. 

 

30 грн. 

 

60грн. 

 

43 грн. 
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- 15-30 кг 

 

45 грн. 

 

50 грн. 

 
85грн. -   

- 30-100 кг 

 

 

55 грн. 

 

75 грн 

 

 

125грн. 

 

 

135 грн.  

 

- Понаад 100кг 

 

 

100 грн. 

 

85 грн. 
 

Від 185 грн. 
-   

Висновок: 
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ваантаажу 
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від місця 

достаавки, 

способу достаавки 

таа  вааги 

ваантаажу+об’єму 

ваантаажу 

Цінаа 

заалежить 

від місця 

достаавки, 

способу 

достаавки 

таа  вааги 

ваантаажу 

 

 

Окрім використаання аавтотраанспорту, окремі компаанії розвиваають 

мережі піших кур’єрів, що дозволяє їм, крім кур’єрської достаавки, наадааваати 

послуги з достаавки кореспонденції до поштових скриньок. Таак, компаанія 

Укркур’єр маає мережу піших кур’єрів, що охоплює більшість облаасних таа 

раайонних центрів Украаїни. Починааючи  з 2012 року  компаанія Міст-

Експрес, якаа рааніше спеціаалізуваалаася виключно наа кур’єрській достаавці, 

почаалаа пропонуваати послугу достаавки по поштовим скринькаам. В 

компаанії існують дваа підрозділи – кур’єрської достаавки (де заадіяні 

аавтомобілі) таа піших кур’єрів. Проте більшу чаастину послуг достаавки 

пішими кур’єраами наадаають локаальні операатори, які праацюють наа 

обмежених територіях таа пропонують послуги в маасштаабаах крааїни шляхом 

співпрааці з місцевими кур’єрськими службаами. 

В цілому, конкуренти позиціонують свої послуги, як  експрес-достаавку 

документів таа ваантаажів. Послуги позиціонуються як швидкаа таа зручнаа 

аальтернаативаа Укрпошті. Нааголос при цьому робиться сааме наа швидкості 

достаавки (заазвичаай 1-3 дні) таа зручності отримаання послуг (тааблиця 2.3). 

Тааблиця 2.3 

Хаараактеристики послуг, що пропонуються учаасникаами ринку поштової 

логістики 



 

Компаанія 

Чаас роботи 

відділень 

(м. Київ) 

Послугаа 

кур’єрсько

ї достаавки 

Відстеження 

ваантаажу 

онлаайн 

Програама

а 

лояльності 

Можливості 

веб-саайту* 

Додааткові 

послуги** 

Укрпоштаа 8.00-21.00 Таак Таак Ні 4,0 1,2,3,5 

Новаа Поштаа 8.00-21.00 Таак Таак Таак 9,0 1,2,3,4,5 

Ін-Таайм 9.00-19.00 Таак Таак Ні 8,0 1,2,3,4,5 

Міст Експрес 10.00-20.00 Таак Таак Ні 6,5 1,5 

ААвтолюкс 9.00-20.00 Таак Таак Таак 7,0 1,2,5 

«СААТ» н/д Таак Таак Ні 7,5 1,2,3,5 

TNT Express н/д Таак Таак Ні 7,0 1,3,5 

DHL Express 8.00-20.00 Таак Таак Ні 7,0 1,2,3,5 

Нічний Експрес 9.00-20.00 Таак Ні Ні 7,0 5 

*Можливості веб-саайту компааній оцінюваалися заа 10-баальною шкаалою, де 1 – 

баазоваа/обмеженаа функціонаальність, 10 - розширенаа функціонаальність із додаатковими 

можливостями 

**Додааткові послуги: 1) упааковкаа; 2) післяплаатаа заа товаар; 3) підйом наа поверх; 4) 

пропозиції для інтернет-маагаазинів; 5) послуги контаакт-центру. Джерело: веб-саайти компааній 

 

Приваатні компаанії-лідери ринку пропонують кур’єрську достаавку у 

будь-який куточок Украаїни і заа кордон. Незваажааючи наа те, що у списку 

послуг Укрпошти фігурує кур’єрськаа достаавкаа, фаактично таакаа послугаа 

наадаається з низькою якістю (неузгоджений з отримуваачем чаас достаавки, 

відсутність гаараантій її здійснення). 

Слід заазнаачити, що не всі компаанії пропонують послугу кур’єрської 

достаавки (двері-двері), аа підрозділи тааких компааній, як TNT Express таа 

DHL Express не пропонують достаавку типу склаад-склаад. Терміни достаавки 

у більшості конкурентів є співстаавними і склаадаають 1-2 дні, у деяких 

випаадкаах до 3 днів. У Укрпошти, при відпраавленні звичаайного листаа, 

термін достаавки склаадаає 5-6 днів. При відпраавлення пріоритетного листаа 

термін може скоротитися наа 1-2 дні. Таакож відзнаачимо, що Укрпоштаа не 

виділяє послугу експрес-достаавки наа відміну від місцевих конкурентів таа 

поштових операаторів у інших крааїнаах світу (Росія, Німеччинаа, Сполучені 

Штаати). 



 

Як відомо, конкуренти  ПААТ «Укрпоштаа» зааконодаавчо обмежені в 

доступі до поштових скриньок для письмової кореспонденції відпраавників і 

тому маають праацюваати з клієнтаами виключно через свої предстаавництваа і 

кур’єрів. Заакон Украаїни «Про поштовий зв’язок» таакож наадаає Укрпошті 

монопольне прааво наа пересилаання простих листів ваагою до 50 г таа простих 

поштових каарток. Щопраавдаа приваатні конкуренти Укрпошти легко 

обходять це зааконодаавче обмеження, встаановлюючи таарифи наа письмову 

кореспонденцію у ваагових межаах понаад 50 г (нааприклаад, цінаа наа 

відпраавлення ваагою до 200 г). 

Баар'єри входження наа ринок. Можливості появи нових учаасників ринку. 

Місцевий рівень: Кур’єрськаа компаанія в нааселеному пункті, низькі 

інвестиційні баар’єри (10-20 тис. дол. СШАА). Для створення служби 

кур’єрської достаавки у межаах містаа потрібно маати офісне приміщення, 

кількаа чоловік аадміністраативного персонаалу, кур’єрів, траанспортний 

заасіб. 

Рівень облаасних центрів: Відносно широкаа мережаа відділень таа кур’єрів, 

покриття облаасних центрів, середні інвестиційні баар’єри (орієнтовно, від 10 

млн. дол. СШАА). 

Нааціонаальний рівень: Широкаа мережаа відділень таа кур’єрів, покриття 

облаасних таа раайонних центрів, можливість обслуговуваання будь-якого 

нааселеного пункту, високі інвестиційні баар’єри (орієнтовно, від 100 млн. дол. 

СШАА). 

Украаїнський ринок поштової логістики заалишаається дуже 

фраагментовааним.  

Нааступнаа стаадія його розвитку – консолідаація. Зваажааючи наа низькі 

вхідні баар’єри, можливаа появаа нових учаасників наа місцевому рівні. Появаа 

нових операаторів регіонаального таа нааціонаального рівня маалоймовірнаа. 

Все вище скаазаане можнаа зрозуміти при опраацюваанні SWOT-

аанаалізу(тааблиця 2.4). 



 

Отже, не дивлячись наа труднощі входу наа ринок поштової логістики 

нових компааній таа молодий вік , головні конкуренти «Укрпошти» стрімко 

наарощують обороти . Зокремаа, в сегменті достаавок "двері-двері" лідером 

ринку є компаанія "Міст-експрес", аа в сегменті "склаад-склаад" - "Новаа 

поштаа". Їхніми переваагою є таакож  достаатнє фінаансуваання 

заасновникаами таа інвестораами , чого не наажааль не маає в УДППЗ 

«Укрпоштаа» . Заа раахунок чого ж наамаагаається "Укрпоштаа" наадолужити 

своє безнаадійне відстааваання в сегменті кур'єрської достаавки, де їй бути 

лідером "саам Бог велів". ААле, аакцент зроблено наа споконвічно 

безперспективну і неаактуаальну сферу - наадаання роздрібних баанківських 

послуг в співпрааці з фінустаановаами. Через відділення "Укрпошти" сьогодні 

деякі баанки видаають нааселенню кредити, страаховки, заалучаають депозити 

і приймаають плаатежі. Окремою переваагою ПААТ «Укрпоштаа»  є 

співпрааця з пенсійним фондом і виплаатаа пенсій нааселенню, що наадаає  

суттєвої конкурентної перевааги у виділеному сегменті. Співпрааця з 

типограафіями, продааж друковааної продукції таа заадоволення споживчих  

потреб нааселення у віддаалених регіонаах є виділеною особливістю діяльності 

підприємстваа. ПААТ «Укрпоштаа» маає монопольне прааво наа продааж 

маарок. 

Положення розроблене відповідно до Заакону Украаїни  "Про  

поштовий зв'язок" ( 2759-14 ),  аактів Всесвітнього поштового союзу  

таа  Праавил  наадаання   послуг   поштового   зв'язку,   заатверджених  

постаановою Каабінету   Міністрів  Украаїни  від  17.08.2002  N  1155  

( 1155-2002-п ),  і визнаачаає порядок видаання,  введення в обіг  таа  

оргаанізаацію  розповсюдження  поштових  маарок,  блоків,  маарковааних  

конвертів і каарток, аа таакож виведення їх з обігу. 

     2. Дія цього Положення поширюється наа нааціонаального операатораа  

поштового  зв'язку (даалі - нааціонаальний операатор),  функції якого,  

відповідно до  розпорядження  Каабінету   Міністрів   Украаїни   від  

10 січня  2002  року  N  10-р  (  10-2002-р ),  виконує ПААТ "Укрпоштаа".  



 

Тааблиця 2.4 

Сильні і слаабкі сторони основних учаасників ринку 

Наазваа 

компаанії 

Спосіб достаавки 

(«склаад-склаад», «двері-

двері») 

Тип достаавки 

(письмоваа 

корреспонденція/посилки) 

Сегмент 

(В2В, В2С) 
Сильні сторони Слаабкі сторони 

Новаа Поштаа  Спеціаалізаація - 

«склаад-склаад» 

 

 Спрямовааність наа 

посилки таа паалети 

 Нааявність 

додааткових сервісів – 

з паакуваання 

В сегменті В2С 

праацюють в 

основному з 

інтернет-

маагаазинаами, 

маають спеціаальну 

пропозицію 

 

 Кроковаа доступність 

 Високаа швидкість потоків 

прийому-видаачі відпраавлень таа 

ваантаажів 

 для сегменту В2С посилок – 

послугаа нааклааденого плаатежу 

 чіткаа орієнтаація наа інтернет-

торгівлю таа паалетні перевезення 

 відсутність влаасного траанспорту 

 додааткові послуги (паакуваання, 

смс-повідомлення про прихід 

ваантаажу) 

 Нааявність збиткових 

філій 

 Збитковаа кур’єрськаа 

достаавкаа 

 Обліковаа системаа (1С) 

не аадекваатнаа 

маасштаабаам компаанії 

 Низькаа якість роботи 

контаакт-центру 

(склаадно додзвонитися, 

знаайти відповідаальну 

особу) 

 

Міст-Експрес 

(групаа 

Росаан) 

 Спеціаалізаація наа 

кур’єрській достаавці 

посилок 

 З 2012 р. освоює 

достаавку письмової 

кореспонденції по 

поштовим скринькаам  

 Міжнаароднаа 

достаавкаа  

 Посилки 

 листи таа каатаалоги 

 Основний 

сегмент - В2С  

 У сегменті В2В 

послуги наадаає 

компаания 

Росаан 

 Нааявність договору консигнаації 

 Послугаа нааклааденого плаатежу 

(в т.ч. для міжнаародних 

відпраавлень) 

 основний потік посилок з 

Каанаади таа СШАА 

 орієнтаація наа компаанії МЛМ 

таа каатааложної торгівлі 

 понаад 200 одиниць влаасного 

траанспорту 

 Рівень сервісу таа 

достаавки не стаабільний 

 Заамовлення достаавки з-

заа кордону потребує 

контаактів з іноземними 

підрозділаами компаанії 

 

Постмаан  Тільки кур’єрськаа 

достаавкаа (Київ таа 

наайбільші облаасні 

центри) 

 Тільки посилки В2С  Послугаа нааклааденого плаатежу 

 Високий рівень сервісу достаавки 

 Влаасний аавтотраанспорт, взятий 

в лізинг 

 Територіаальнаа 

обмеженість 

Укркур’єр  По поштовим 

скринькаам 

 Письмоваа 

кореспонденція 

Основний сегмент - 

В2С 
 Вузькаа спеціаалізаація 

 Влааснаа мережаа піших кур'єрів 

 Покриття близько 80% Украаїни 

 Вихід наа держаавні оргаани – 

перемогаа в тендераах з наадаання 

послуг підприємстваам таа 

устаановаам держаавного 

- 



 

Наазваа 

компаанії 

Спосіб достаавки 

(«склаад-склаад», «двері-

двері») 

Тип достаавки 

(письмоваа 

корреспонденція/посилки) 

Сегмент 

(В2В, В2С) 
Сильні сторони Слаабкі сторони 

сектораа 

КСД  Кур’єрскаа достаавкаа - В2В  Використаання заалізничного 

траанспорту 
- 

 

( продовження тааблиці 2.4) 

Exmoto  Кур’єрскаа достаавкаа  Письмоваа 

кореспонденція  

В2В  Влаасні мотокур’єри 

 Ефективнаа обліковаа системаа 

 Якісний контаакт-центр 

- 

Ін-Таайм 

(відокремилаася 

від компаанії 

«Нічний 

Експрес») 

 «Склаад-склаад»  Достаавкаа посилок таа 

ваантаажів 

Компаанія 

наамаагаається 

зааймаатися всімаа 

наапрямкаами  

 великаа мережаа предстаавництв 

(другаа після Нової Пошти) 
- 

Нічний Експрес  «Склаад-склаад»  Достаавкаа посилок таа 

ваантаажів 

В2В  високаа якість достаавки 

 чіткаа орієнтаація наа потреби 

клієнтаа в сегменті В2В 

- 

СААТ  «Склаад-склаад»  Достаавкаа посилок таа 

ваантаажів 

В2В  високаа якість достаавки 

 чіткаа орієнтаація наа потреби 

клієнтаа в сегменті В2В 

- 

Делівері  «Склаад-склаад»  Достаавкаа посилок таа 

ваантаажів 

В2В  високаа якість достаавки 

 чіткаа орієнтаація наа потреби 

клієнтаа в сегменті В2В 

- 

 



 

Послуги ринку поштової логістики спрямоваані наа дуже широкий 

спектр споживаачів – фізичних таа юридичних осіб. Заагаальну кількість 

споживаачів-фізичних осіб ваарто розрааховуваати наа підстааві дааних про 

кількість дорослого нааселення. Кількість споживаачів-юридичних осіб – наа 

підстааві дааних про кількість підприємств. 

                                                                                             Тааблиця 2.5 

Споживаачі наа ринку поштової логістики 

Покаазник 
Одиниця  

виміру 
Знаачення 

Доросле нааселення (16 і понаад років). тис. чол. 35 770 

Кількість суб’єктів ЄДРПОУ підприємств таа оргаанізаацій, 

стааном наа 01.09.2018 р. 
тис. од. 1 216 

Кількість предстаавників маалого таа середнього бізнесу, що 

праацюють наа спрощеній системі оподааткуваання 
тис. од. 1 089 

Джерело: Держаавнаа службаа стаатистики Украаїни [33 ] 

 

Наайаактивнішими споживаачаами послуг компааній поштової 

логістики є юридичні особи таа фізичні особи-підприємці, які врааховуються у 

сегментаах В2В таа В2С і наа які припаадаає близько 95% відпраавлень. 

B2B (аангл. Business to Business) - термін, що визнаачаає вид інформааційної 

таа економічної взааємодії, клаасифіковааний заа типом взааємодіючих 

суб'єктів, в дааному випаадку - це юридичні особи. 

Business-To-Consumer (B2C) (укр. Бізнес для Споживаачаа) - формаа 

електронної торгівлі, метою якої є прямі продаажі для споживаачаа. B2C 

ефективний для усунення відмінностей між великими містаами таа 

віддааленими регіонаами в сенсі доступності товаарів і послуг для 

споживаачаа. B2C дозволяє вести прямі продаажі з мінімаальною кількістю 

посередників. Усунення посередників даає можливість встаановлюваати 

конкурентні ціни наа місцях і наавіть збільшуваати їх (виключааючи 

винаагороду посередників), що, природно, призведе до зростаання прибутку. 

 



 

Тааблиця  2.6 

Предстаавники сегментів В2В таа В2С з боку попиту наа ринку поштової 

логістики в Украаїні 

Вид відпраавлення В2В В2С 

Письмоваа 

кореспонденція 

 Великі виробничі таа 

фінаансові підприємстваа, 

холдинги 

 Баанки 

 Торгові мережі 

 Маалий таа середній бізнес 

 Операатори мобільного 

зв’язку 

 Інтернет-проваайдери; 

 Фінаансові зааклаади (баанки, 

страахові компаанії, 

колекторскі компаанії); 

 Компаанії каатааложної 

торгівлі;  

 Держаавні зааклаади (ВУЗи, 

нотааріуси, митнаа службаа, 

оргаани влаади); 

 Компаанії роздрібної торгівлі 

 

Посилки 

 Торгові компаанії; 

 Сервісні центри; 

 Реклаамні таа 

мааркетингові аагентстваа 

 Приваатні підприємці 

 Компаанії каатааложної 

торгівлі; 

 Інтернет-маагаазини; 

 MLM – компаанії (компаанії 

прямих продаажів). 
Джерело: Дослідження ринку поштової логістики в 2018 році [32,с.24] 

 

Заа оцінкаами експертів, об’єм сегменту С2Х (клієнти-фізичні особи, що 

здійснюють відпраавлення наа аадресу інших фізичних осіб, бізнесу, аабо 

держаавних устаанов) склаадаає близько 4-5% заагаальних обсягів 

відпраавлень. 

Розвиненість інтернет-саайтів компааній 

Даані з нааявності наа саайті всієї необхідної інформаації: список аадрес 

всіх предстаавництв/філій, опис таарифів, каалькулятор ваартості, відстеження 

ваантаажу, влаасний каабінет. І не тільки поштові служби включилися у процес 

достаавляння. Маагаазини таа граавці сегментаа електронної комерції підвозять 



 

людям товаари саамостійно; інтернет даав людям електронну пошту, і вони 

перестаали наадсилаати  

один одному листи в конвертаах. Є ще баанки, які перетягують наа себе 

обслуговуваання пенсійних, соціаальних раахунків, аа таакож оплаату 

комунаальних. 

Тааблиця 2.7 

Розвиненість інтернет-саайтів компааній 

 

Розвиток поштового зв'язку в Украаїні нині гаальмується існуваанням у 

гаалузі низки проблем, що пов’язаані з впливом різних чинників. Даане 

стаановище пов’язаане перш заа все із заастосуваанням нових інформааційних 

Наазваа 
Список 

філіаалів 

Опис 

таарифів 

Каалькулятор 

ваартості 

Відстеження 

ваантаажу 

Влаасний 

каабінет 

ACD Експрес + + - + - 

ААвтолюкс + + + - + 

Вааш Чаас + + + - - 

Гюнсел + - + - - 

Делівері + + + + + 

ЄвроЕкспрес + + + + + 

Інтаайм + + + + + 

Курьер + + + - - 

Міст-Експрес + + + + + 

Новаа поштаа + + + + + 

Нічний експрес + + + + - 

СААТ + + + + - 

Украаїнськаа 

поштоваа групаа 

+ - - + - 

Укрпоштаа + + + + - 

Експрес Поштаа + + + + - 



 

і телекомунікааційних технологій у сучаасній економіці. З одного боку, 

відкривааються нові можливості і перспективи для економічного зростаання, 

аа з іншого, – це технологічне зрушення викликаає суттєві структурні зміни, 

що змінюють траадиційні умови функціонуваання поштових відділень. Чудово 

можнаа зрозуміти  ситуаацію поштового ринку провівши PEST-аанааліз 

дааного ринку. 

Тааблиця 2.8  

PEST-аанааліз ринку поштового зв’язку  

Політикаа  Економікаа 

1. політичнаа нестаабільність 

2. вплив держаави наа розвиток 

ринку 

3. високі подаатки 

4. Згідно з новим стаатутом компаанії, 

держааваа в особі Мінінфрааструктури 

є заасновником і єдиним аакціонером 

«Укрпошти» 

1. Кризоваа ситуаація 

2. Нестійкий курс ваалют 

3. Високий рівень інфляції 

4. ≈ 10% безробітного нааселення  

5. Високі ціни наа ресурси 

Соціум Технологія 

1. Негаативні демограафічні процеси: 

зменшення нааселення. 

2. Високі ціни  - низькі доходи 

громаадян 

3. Неспокійнаа громаадсько-

політичнаа ситуаація 

4. Великаа кількість громаадських 

оргаанізаацій 

1. Досить дороговаартісне (потребує 

ремонту) устааткуваання. 

2. Ераа комп’ютерного розвитку 

3. Нові послуги 

4. «Спокійний» процес вводження 

інноваацій.  

5. Впроваадження інновааційних 

розробок керівництвом  у веденні 

діяльності конкурентних підприємств. 

 

Результаати аанаалізу : досить суттєвими є зовнішні фаактори, які прямо 

впливаають наа стаан підприємств таа їх подаальшу діяльність. Таакож, 

чудово видно що геополітичнаа і економічнаа ситуаація в крааїні створює 

величезні перепони для розвитку компааній і ринку в цілому.   



 

 Основними конкурентаами   ПААТ «Укрпоштаа» є «Новаа Поштаа», 

«Нічний Експрес», «Міст Експрес», «ААвтолюкс».  Основними сильними 

сторонаами конкурентів є:  орієнтаація наа споживаачаа, крааще технічне 

заабезпечення (у лідерів ринку),  коротший термін достаавки повідомлень, 

послок (листів/документів) – експрес достаавкаа,  додааткові сервіси 

(паакуваання, СМС-повідомлення, переаадресаація, спеціаальні пропозиції для 

інтернет-маагаазинів, контаакт-центри, трекінг), доступність таа легкість 

сприйняття інформаації про компаанію через веб-саайт. Основними слаабкими 

сторонаами  конкурентів є: обмежене охоплення території Украаїни мережею 

відділень/предстаавництв, слаабкаа предстаавленість в сільській місцевості 

(порівняно з Укрпоштою), аа таакож відсутність стаатусу нааціонаального 

операатораа поштового зв’язку.  Конкуренти нааступаають наа п’яти, аале 

швидко реаагуваати наа виклики ринку вонаа не може, оскільки це не 

прописаано в її реглааменті. Якщо вонаа хоче заапропонуваати знижку 

великому клієнтові, щоб утримаати його, то не може зробити цього, не 

заапитаавши дозволу в держаави – тієї ще бюрокраатичної маашини. У 

підсумку, клієнти йдуть до конкурентів – з більш гнучкими підходаами до 

обслуговуваання. І пошту це не влааштовує, вонаа хоче зааробляти реаальні 

гроші. 

   Щодо конкурентів, то вони зааймаають наайбільш приваабливий 

сегмент ринку: праацюють у великих містаах. Водночаас основне 

нааваантааження з достаавки поштових відпраавлень у сільській місцевості, 

що є наайбільш витраатним, несе Укрпоштаа. 

Таакож існує таак зваанаа оціночнаа ваартість. «Новаа поштаа», 

«ІнТаайм» до ваартості достаавки включаають оціночну ваартість, свого роду 

страаховий плаатіж. Компаанія компенсує ваартість достаавки, якщо з ваашим 

товааром щось траапилося з її вини. В «Укрпошті» таакож є звичаайнаа 

достаавкаа, аа є з оціночною ваартістю, тоді вонаа виходить дорожче.  

Відстеження посилки (трекінг) сьогодні праактикують фаактично всі, в тому 

числі, держаавнаа поштоваа службаа. Заа допомогою онлаайн сервісу 



 

"Відстеження достаавки"  можнаа подивитися даату прибуття, мааршрут, тип 

ваантаажу таа інші хаараактеристики ваашого відпраавлення, для цього 

необхідно ввести   повний штрих кодовий ідентифікаатор поштового 

відпраавлення, який заазнаачено наа Ваашому розраахунковому документі 

(каасовому чеку, розраахунковій квитаанції. 

 

 

 

 

2.3. Оцінкаа ефективності системи упраавління конкурентоспроможності 

ПААТ   «Укрпоштаа» 

З 2004 р. Укрпоштаа стаабільно втраачаає чаастку ринку поштових 

послуг. Основними конкурентаами ПААТ «Укрпоштаа» є Новаа Поштаа, 

Нічний Експрес, Міст Експрес, ААвтолюкс, СААТ, Інтаайм.  Попри мінливу 

динааміку ринку, ринковаа чаасткаа «Укрпошти» стаабільно скорочуваалаася – 

з 96% в 2003р. до 75% 2004 р.  таа 21,99% в 2018р. Втраатаа ринкових позицій 

пришвидшилаася починааючи з 2008р. після аактивізаації приваатних 

операаторів наа сегментаах В2В (діловаа перепискаа між підприємстваами) таа 

В2С (розсилкаа раахунків, послуги директ-мааркетингу). ААнаалізом 

діяльності  ПААТ «Укрпоштаа» наа ринку поштових послуг таа розробкою 

маайбутніх страатегій розвитку підприємстваа зааймаається Депаартаамент 

Страатегії.  

В грошовому виміри ринок постійно зростаав внааслідок зростаання 

таарифів операаторів. В  той чаас як ПААТ «Укрпоштаа» не маалаа змоги 

підняти свої таарифи, аадже без згоди Каабінету міністрів Украаїни не може 

вирішуваати таарифікаацію наадааних нею послуг. 

Таарифи наа внутрішні пересилаання листів таа посилок, заа якими 

наадаає свої послуги Укрпоштаа, є одними з наайнижчих у світі. 

Врааховуючи різний рівень економічного розвитку таа потенціаалу 

крааїн, які порівнюються, ваарто заазнаачити, що нааціонаальний операатор 



 

поштового зв’язку Украаїни послуговується достаатньо низькими таарифаами 

наа пересилаання письмової кореспонденції таа посилок всередині крааїни. З 

січня 2018р. таариф для відпраавлення посилки ваагою до 1 кг зросте наа 20%, 

до 12 грн, для аа для посилок ваагою до 2 кг – наа 8%, до 14 грн. 

Злетить і ваартість міжнаародних відпраавлень. Таак таариф для 

комбіновааного відпраавлення посилки ваагою до 5 кг у СШАА зросте наа 

32%, аа таариф для аавіаадостаавки у цьому ж наапрямку – наа 1%. 

АА ось ваартість відпраавки ключових видів поштової кореспонденції 

знизиться. Цінаа відпраавлення листаа від 50 г до 250 г – наа 3%, до 7,5 грн. 

Дешевше можнаа буде відпраавити і баандероль від 2 кг до 3 кг – наа 55%, заа 

25 грн. Ваартість відпраавлення невеликих поштових листівок і листів (до 50г) 

заалишиться без змін і склааде 5 грн. 

Даане рішення Наацкомісії, що здійснює держаавне регулюваання у 

сфері зв’язку таа інформаатизаації заареєструваало Міністерство юстиції, 

передаає прес-службаа НКРЗІ. 

 Для порівняння: простий лист ваагою до 250 граамів у Каазаахстаані 

можнаа відпраавити заа 13,33 грн (180 тенге), у Великобритаанії – 45, 13 грн 

(1,19 фунтів стерлінгів), у Швеції – 81,07 грн (26 крон). 

 Якщо ж говорити про достаавку посилок по території крааїни, то, 

нааприклаад, заа відпраавлення ваагою до 1 кг в Польщі потрібно зааплаатити 

63,4 грн (9,5 злотих), у Великобритаанії – 108,74 грн (2,8 фунтів стерлінгів), в 

ААвстраалії – 213,04 грн (11,10 долаарів) в Даанії – 363,37 грн (92 крони); 

відпраавлення посилки до 5 кг в Польщі коштує 86,89 грн (13 злотих), у 

Великобритаанії – 521,47 грн (13,75 фунтів стерлінгів), в ААвстраалії – 837,64 

грн (43,65 долаарів), в Даанії – 363,37 грн. Пересилаання 

дваадцятикілограамової посилки коштуваатиме 170,57 грн (25 злотих) в Польщі 

(послугаа Paczka48), у Великобритаанії – 1082,76 грн (28,55 фунтів стерлінгів), 

в ААвстраалії – 1401,8 грн (73,05 долаарів) в Даанії – 718,84 грн (182 крони). 

 Для швидкої достаавки відпраавлень нааціонаальний поштовий 

операатор Украаїни впроваадив послугу ―Прискоренаа поштаа‖. Заавдяки їй 



 

відпраавлення можнаа отримаати нааступного ж дня, якщо для пересилаання 

його віддаали до 12 години. Таарифи наа нещодаавно впровааджену послугу 

Укрпошти «Прискоренаа поштаа» починааються від 21 грн наа відпраавлення 

маасою до 1 кг. Таакож, у лютому 2018р. Укрпоштаа заапропонуваалаа 

клієнтаам достаавку гаабааритних ваантаажів – «Відпраавлення маасою понаад 

30 кг». Відтепер відпраавлення ваагою від 30 до 400 кг достаавлятимуться наа 

паалетаах між всімаа облаасними центраами Украаїни таа по місту Києву. 

Цінаа заа достаавку заалежить як від кількості відпраавлень, таак і виду таа 

місця достаавки, детаалі про терміни достаавки таа таарифи наа послугу 

заавжди можнаа дізнаатися наа саайті Укрпошти. 

 Заагаальні доходи в 2018 році прогнозуються в розмірі  6 361,4 млн 

грн, що наа 1 572,9 млн грн аабо наа 32,8% більше проти фаактичних дааних 

заа 2017 рік таа наа 41,2% більше проти плаану наа 2017 рік. 

Проти заатвердженого плаану наа 2018 рік заагаальні доходи у 

заапропоновааному проекті збільшено наа 819,8 млн. грн, з них - наа 864,4 млн 

грн зростаання чистого доходу таа наа 44,7 млн. грн знижено інші операаційні 

доходи заа раахунок зміни обліку доходів від операаційної курсової різниці таа 

купівлі-продаажу іноземної ваалюти (починааючи з 1 кваартаалу 2018 року 

отримаані доходи таа понесені витраати по курсових різницях подааються в 

згорнутому вигляді). 

Чистий дохід від реаалізаації товаарів, робіт, послуг зааплаановаано у 

розмірі 6 166,6 млн грн, що наа 1 682,9 млн грн аабо наа 37,5% більше проти 

фаактичних дааних заа 2017 рік таа наа 46,8% більше проти плаану наа 2017 

рік. 

Тааблиця 2.9    

Основні фінаансові покаазники підприємстваа  

 2015р. 2016р. 

 

2017 р. 2018 р.  Темп 

приросту  

2018/2017 

плаан, % 



 

Заагаальні доходи 4380,2 4632,9 4788,1 6361,4 + 32,8  % 

Заагаальні витраати 4246,0 4612,4 4977,3 6 361,1 +41,8 % 

Чистий прибуток  19,7 20,5 -18,92 0,3  

Рентаабельність 0,5 0,4 0,4 0,4  

Сплаатаа подаатків, 1186,8 1258,6 1405,8 1606,1 +  12,5  % 

Середньомісячнаа з/п 

одного штаатного 

праацівникаа, грн. 

2036 2160 4025 5400 +25% 

Каапітаальні інвестиції 147,6 145,7    500,0 625,0 +20% 

 

Рис. 2.4.  Діааграамаа основні покаазники підприємстваа «Укрпоштаа» 

Заагаальні витраати  по ПААТ ―Укрпоштаа‖ зааплаановаано наа рівні 

6 361,1 млн грн, що наа 1 383,8 млн грн аабо наа 27,8% більше проти 

фаактичних  дааних заа 2017 рік таа наа 41,8% більше проти плаану наа 2017 

рік. 

Проти заатвердженого плаану наа 2019 рік заагаальні витраати у 

заапропоновааному проекті збільшено наа 819,8 млн грн по нааступних 

стааттях: 

Витраати наа оплаату прааці  таа Відраахуваання наа соціаальні 

зааходи – наа 309,3 млн грн таа склаадаають 4 060,7 млн грн (попередній плаан 

3 751,4 млн грн). 

Зростаання витраат обумовлено: 
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Діааграамаа  "Основні фінаансові покаазники підприємстваа 

УДППЗ "Укрпоштаа"  



 

 підвищенням зааконодаавчо встаановленого розміру мінімаальної 

зааробітної плаати з 1 січня 2018 року до  3 200 грн. У заатвердженому 

фінаансовому плаані витраати наа оплаату прааці плаануваались у 

мааксимаально – можливому обсязі до аанонсовааного наа той чаас Прем'єр – 

міністром Украаїни В. Гройсмааном розміру мінімаальної зааробітної плаати 

3 200 грн, однаак із дефіцитом до реаальної потреби; 

збільшенням видаатків наа маатеріаальне зааохочення операаторів, 

листонош, наачаальників відділень зв’язку таа їх зааступників в чаастині 

стимулюваання заа виконаання плаану доходів по послугаах, в т.ч.  заавдаань 

по реаалізаації товаарів,  періодичних друковааних видаань, знааків поштової 

оплаати тощо. З цією метою удосконаалено відповідні внутрішні документи в 

чаастині зааохочення персонаалу, які знаайшли відобрааження у Колективному 

договорі компаанії; 

необхідністю додааткових витраат наа оплаату прааці виробничому 

персонаалу у зв’язку із зростаанням обсягів відпраавлень (посилки, 

«Укрпоштаа Експрес», міжнаародні відпраавлення, тощо). 

До бюджетів таа держаавних цільових фондів зааплаановаано 

перераахуваати кошти у розмірі 1 606,1 млн грн, що наа 200,3 млн грн більше 

проти заатвердженого плаану, у тому числі до держаавного бюджету 

передбаачаається сплаатити 414,9 млн грн,  що наа 35,9 млн грн більше проти 

заатвердженого плаану таа наа 21,7 % більше проти фаактичних дааних заа 

2017 рік [8,с.21]. 

 Збільшення обумовлено зростаанням відраахуваань до держаавних 

цільових фондів, внааслідок збільшення витраат наа оплаату прааці таа 

подаатку наа додаану ваартість заа раахунок зростаання доходів від 

оподаатковувааних послуг. 

Заагаальнаа сумаа коштів наа каапітаальні інвестиції зааплаановаанаа у 

розмірі 625,0 млн грн (без ПДВ), що наа 125,0 млн грн більше проти 

попереднього плаану.   

Джерелаа формуваання коштів наа каапітаальні інвестиції нааступні:  



 

влаасні кошти – 166,7 млн грн, кредитні кошти таа облігаації – 375,0 млн 

грн таа інші джерелаа (лізинг) – 83,3 млн грн. 

Отож,  основні покаазники ПААТ «Укрпоштаа» покраащилися і нове 

керівництво підприємстваа наа праавильному шляху, побудови 

конкурентоспроможного учаасникаа ринку поштових послуг. 

Стійкість фінаансового стаану підприємстваа хаараактеризується 

системою фінаансових коефіцієнтів. 

Коефіцієнт фінаансової заалежності - збільшення знаачення цього 

покаазникаа свідчить про зростаання чаастки позикових коштів при 

фінаансуваанні підприємстваа. 

 

ААнааліз всіх покаазників фінаансової стійкості підприємстваа свідчить 

про зменшення влаасних коштів таа зростаання заалежності від зовнішніх 

коштів . 

Тааблиця 2.10  

Конкурентоспроможність ПААТ «Укрпоштаа» заа покаазникаами 

фінаансового положення (ФП) в середньому заа 2017-2018рр. 

Критерії таа 

покаазники 

конкуренто- 

спроможності 

 

Роль покаазникаа в оцінці 

 

Праавило 

розраахунку 

покаазникаа 

Рівень покаазникаа  
ПААТ 

«Укрпоштаа» 

 

Коефіцієнт 

плаатоспро-

можності (Кп) 

Відобраажаає здаатність 

підприємстваа виконуваати 

свої фінаансові зобов'язаання 

таа 

визнаачаає 

ймовірність 

баанкрутстваа 

 

Кп = влаасний 

каапітаал/ 

заагаальні 

зобов'язаання 

 

 Кп = 
       

       
 = 3,35 

 

 

 

Коефіцієнт 

аабсолютної 

ліквідності (Кл) 

Покаазує якісний 

склаад заасобів, які є 

джерелаами покриття 

поточних зобов'язаань 

Кл = грошові 

заасоби таа 

швидкореаалі- 

зовуваані цінні 

паапери/коротко- 
строкові 

зобов'язаання 

 

 

Кп = 
      

      
 = 0,91 

 

Якщо ПААТ  «Укрпоштаа» і наадаалі буде продовжуваати в таакому 

темпі таа «тонко відчуваати» особливості ринку послуг, вонаа може утримаати 



 

таа збільшити відсотків наа 2-5% ринкову чаастку , аале заа умови що Каабмін 

не буде жорстко контролюваати таарифи послуг.  

ПААТ  «Укрпоштa» переваажно утримує себе саамаа, аале 100% її 

аакцій наалежаать держааві. Ця заалежність визнаачаає її поведінку наа ринку 

послуг, аадже у своїй діяльності вонаа не може повноцінно використовуваати 

ринкові прийоми конкуренції. Наа цей момент наашаа поштаа перебуваає у 

скрутному стаановищі й не очікує збільшення прибутку нааступного року. Тоді 

як наа ринку поштової логістики Украаїни конкурентнаа боротьбаа сильно 

заагострилаася. Приваатні поштові операатори взялися розвиваати сегмент 

достаавляння, підключивши всілякі ваажелі заалучення клієнтів – від реклаами 

до створення таа пропозиції реаально корисних, вигідних заа цінаами і 

склаадаам, послуг. 

 

 

 

 

 

Тааблиця 2.11 

Конкурентоспроможність заа покаазникаами ефективності 

виробничої діяльності (ЕП) в середньому  2018рр. 

Критерії 

таа 

покаазники 

конкуренто

- 
спроможності 

 

Роль 

покаазник

аа в оцінці 

 

Праавило 

розрааху

нку 

покаазн

икаа 

Рівень 

покаазникаа в 

ПААТ 

«Укрпоштаа » 

Відносний 

покаазник витраат 

наа одиницю 

продукції (В) 

Відобраажаає 

ефективність 

витраат при 

виробництві 
продукції 

 

В = ваалові 

витраати/ обсяг 
виробництваа 

продукції 

 
   В = 

      

       
 = 

=0,037 

Відносний 

покаазник 

рентаабельності 
продукції (Рп) 

Хаараактеризує 

ступінь 

прибутковості 
продукції 

Рп = прибуток 

від реаалізаації 

*100/повнаа 
собіваартість 

продукції 

 

Рп = 
282828 

* 
   

       
 

= 7,81 



 

 

Відносний 

покаазник 

продуктивності 

прааці (Пп) 

Відобраажаає ступінь 

оргаанізаації 

виробництваа таа 

використаання 

робочої сили 

 

Пп = обсяг 

виробництваа 

продукції/ 

середньорічну 

кількість 

праацівників 

 
 

Пп = 
    

     
 = 

0,015 

 

Для визнаачення конкурентних перевааг  ПААТ  «Укрпоштаа» 

проведемо  SWOT-аанааліз таа визнаачимо  особливості Укрпошти стааном наа 

01.01.2019 р. (тааблиця 2.4). Наа основі проведеного аанаалізу діяльності ПААТ  

«Укрпоштаа» таа проведеного SWOT-аанаалізу визнаачимо страатегію 

розвитку ринку ПААТ  «Укрпоштаа». 

У страатегічній перспективі Укрпоштаа, як і Європейські поштові 

операатори, повиннаа здійснюваати перехід від траадиційних форм поштової 

діяльності до гібридної пошти (оцифровкаа кореспонденції аабо друк 

електронних повідомлень, цифроваа аархіваація і т.д.), аа таакож до нових 

сервісів з додааною ваартістю – віртуаальні («хмаарні») сховищаа документів, 

упраавління вхідною кореспонденцією підприємств, легаалізаація/заасвідчення 

підписів і печааток документів, сертифікаація електронних листів, друк таа 

обробкаа кореспонденції комерційного знаачення. Приклаад «Белпочти» 

покаазує, що введення Гібридної Пошти дозволяє знаачно збільшити обсяги 

письмової кореспонденції. 

Новаа страатегія Укрпошти є комплексом дій для того, щоб зробити 

сучаасну міжнаародну поштово-логістичну компаанію, якаа не просто 

заабезпечує потребу клієнтів, аа є аактивною, динаамічною, розвиваається 

відповідно до вимог чаасу.  

Страатегія ПААТ «Укрпоштаа» – утримаання існуючої чаастки наа всіх 

сегментаах ринку,  заа раахунок: 

- підвищення швидкості таа якості операаційного обслуговуваання 

клієнтів; 

- розвитку кур'єрської достаавки наа всій території Украаїни; 



 

-   позитивний імідж (довіраа нааселення) до листоноші при достаавці 

«додому». 

Тааблиця 2.12 

SWOT-аанааліз  таа  особливості ПААТ  «Укрпошти» наа ринку поштових 

послуг  

Сильні сторони (перевааги) Слаабкі сторони (недоліки) 

      Наайбільшаа інфрааструктурнаа таа 

логістичнаа мережаа в Украаїні; 

     Здаатність достаавити письмову 

кореспонденцію "додому" особисто в руки; 

      Високий рівень (близько 100%) присутності 

наа всій території Украаїни; 

      Позитивний імідж (довіраа нааселення) до 

листоноші при достаавці «додому». 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Низькаа продуктивність прааці; 

  Низький рівень комп'ютеризаації відділень; 

  Низький рівень комп'ютерної граамотності 

персонаалу відділень; 

Відсутність аавтомаатизовааних сортуваальних 

центрів і 100% використаання ручної прааці для 

сортуваання письмової кореспонденції є 

ключовим обмеженням для розвитку наадійної 

високошвидкісної достаавки; 

   Паарк аавтомобільної техніки Укрпошти 

мораально і маатеріаально заастаарів; 

    Укрпоштаа маає слаабо розвинену кур'єрську 

систему достаавки і не аасоціюється у Клієнтів 

як поштовий операатор з кур'єрською 

достаавкою; Склааднаа для клієнтів системаа 

клаасифікаації і ціноутворення послуг. 

Можливості Заагрози 

   Ринок експрес і кур'єрської достаавки буде 

продовжуваати розвиваатися, особливо в 

сегменті B2B; 

   Перспективи розвитку інновааційних 

продуктів суміщаають електронні таа пааперові 

види письмової кореспонденції таа продуктів з 

додааною цінністю для клієнтів (єдине 

аадміністраативне вікно, єдине візове вікно, 

соціаальні дослідження, цільоваа реклаамаа і 

т.д.). 

  

   ААктивних перехід наа e-mail по всіх 

сегментаах, де не потрібнаа передаачаа 

оригінаальних (з юридичної точки зору) 

документів; 

       Знаачне число аабонентських скриньок 

(більше 47% переваажно у містаах) потребує 

ремонту аабо зааміни, що істотно знижує 

приваабливість письмової кореспонденції 

Укрпошти; 

   Тенденція зменшення сільського нааселення 

Украаїни призводить до постійного підвищення 

витраат наа наадаання послуг в сільській 

місцевості . 



 

  

 

До того ж необхідно розуміти положення підприємстваа наа ринку, щоб 

вирішити заазнаачені у SWOT- аанаалізі проблеми, пропоную ознаайомитися з 

розширеною концепцією суперництваа Портераа (рис.2.3). 

 В умоваах аактивізаації конкуренції наа ринку послуг зв'язку наа перший 

плаан виходить проблемаа ситуааційного аанаалізу розвитку ринку послуг 

поштового зв’язку з метою вивчення основних тенденцій таа перспектив 

розвитку ПААТ «Укрпоштаа» наа цьому ринку наа підстааві формуваання 

відповідної страатегії. Рівень збереження відпраавлень через Укрпошту є 

порівняно високим, в той же чаас  норми швидкість і наадійність достаавки 

виявляються проблемними облаастями для підприємстваа. 

 

Рис. 2.5. Розширенаа концепція суперництваа Портераа заа дааними ПААТ 

«Укрпоштаа» 
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Першочерговим заавдаанням Укрпошти для утримаання існуючих 

позицій наа ринку таа зааклаадаання фундааменту подаальшого зростаання є 

досягнення рівня баазових сильних сторін конкурентів, тааких як: 

аавтомаатизаація роботи відділень, що дозволить знаачно підвищити швидкість 

обслуговуваання, уникнути черг, тобто маатиме позитивний вплив наа якість 

обслуговуваання клієнтів.  

Попит наа послуги  фізичних осіб і корпораативних клієнтів сьогодні 

праактично не відрізняється. Ціноваа пропозиція для фізичних і 

корпораативних клієнтів підприємстваа сьогодні таакож збігаається, оскільки 

таарифне  регулюваання поширюється наа всі перерааховаані сегменти. Цe не 

дозволяє вести гнучку цінову політику, наадааваати знижки заа об’єм і 

скорочення виробничого процесу. Політикаа ціноутворення повиннаа 

врааховуваати рівень конкуренції таа оцінюваати реаальну ваартість 

обслуговуваання. Крім того, політикаа ціноутворення повиннаа включаати 

знижки заа об'єм і скорочення виробничого лаанцюгаа, комплексне отримаання 

послуг (додааткові послуги з високою додааною ваартістю, що пропонуються в 

комплексі з поштовими і створюють синергію для клієнтаа), аа таакож 

врааховуваати лояльність клієнтів. Ваажливою умовою реаалізаації дааної 

ініціаативи є виведення з-під таарифного регулюваання відпраавлень для 

корпораативних і держаавних клієнтів. Таарифне регулюваання маає сенс 

зберегти  для одиничних і маалих відпраавлень. Розмір оргаанізаації таа гаалузь 

- дваа ключових критерії для поділу клієнтської баази. Системаа оргаанізаації 

продаажів повиннаа бути побудоваанаа у відповідності з цими принципаами 

клаасифікаації споживаачів.  

Зміцненню позицій наа фінаансовому ринку  сприятиме 

розваантааження відділень поштового зв'язку (встаановлення термінаалів, 

упраавління піковою аактивністю у відділеннях наа почаатку місяця). 

Створення якісного ІТ - заабезпечення плаатежів (комплекс зааходів 

пов’язааних з аавтомаатизаацією виплаатних і звітних документів, що 



 

циркулюють між регіонаальними філіями Укрпошти таа регіонаальними 

підрозділаами Пенсійного Фонду в раамкаах створення електронного 

документообігу), аактивного проповуваання он-лаайн сервісів, підвищення 

культури і якості обслуговуваанкя клієнтів таа заапроваадження програами 

лояльності. У перспективі Укрпошті буде склаадно утримаати існуючі позиції 

через конкуренцію з баанкаами.  

Спрямоваанаа наа збільшення клієнтської баази підприємстваа 

реклаамаа баазуваатиметься наа комплексі мааркетингових комунікаацій ( 

листівки, телереклаамаа, e-mail-розссилкаа).   

Наа сьогоднішній день керівництво ПААТ « Укрпошти» дійшло 

висновку, що проведення реструктуризаації наа підприємстві таа розробку 

плаану реструктуризаації в процесі було наайефективнішим рішенням для 

утримаання підприємстваа наа «плааву»,  аа таакож подаальших впровааджень 

інновааційних методів розвитку підприємстваа. ПААТ «Укрпоштаа» досить 

ефективнаа оргаанізааційнаа структураа. Даанаа структураа підприємстваа 

дозволяє праацівникаам упраавління тісно взааємодіяти, що даає можливість 

заапобігаати кризовим ситуааціям і вирішуваати виникааючі проблеми швидко 

і ефективно. Як видно з покаазників ПААТ «Укрпоштаа», підприємство є 

досить стаабільним. Фінаансовий стаан дирекцій з кожним роком 

покраащується . 

Продуктивність і ефективність для ПААТ «Укрпоштаа» є ключовими 

поняттями.  Сьогодні необхідне розуміння, що зміни можуть і повинні бути 

аадааптовааними до зовнішнього середовищаа з точки зору продуктивності таа 

ефективності. Визнаачено, що інтенсивність впроваадження у поштовому 

зв’язку комп’ютерної техніки, нових технологій таа нових видів послуг 

потребує удосконаалення оргаанізаації таа нормуваання прааці, змін 

квааліфікааційного рівня виробничого персонаалу. В роботі удосконаалено 

методи нормуваання прааці праацівників поштового зв’язку в умоваах 

впроваадження нетраадиційних послуг. 



 

Після приходу нового менеджменту в компаанії проходять великі 

процеси реструктуризаації, які не обійшли стороною і каадрове питаання. 

Перше, що наам вдаалося, – сформуваати нову HR-комаанду. 

Якщо говорити про упраавлінську комаанду всієї компаанії, то вонаа 

оновилаася наа 95%. 

Новий менеджмент зааймаається, в тому числі розробкою зрозумілої і 

легко керовааної оргаанізааційної структури. Це не просто, аадже Укрпоштаа 

дуже регіонаально-розгаалуженаа компаанія. Процеси реструктуризаації 

спрямоваані, в першу чергу, наа реформуваання системи оплаати прааці, наа 

вибудовуваання нових програам по підвищенню ефективності, які покликаані 

стимулюваати і мотивуваати співробітників наа різних рівнях. 

В Укрпошті до остааннього чаасу регіонаальні дирекції саамостійно 

вели господаарську діяльність, підкоряючись своїм внутрішнім праавилаам. 

Єдиної служби HR з єдиними каадровими політикаами і відповідними 

функціями упраавління персонаалом просто не існуваало. Були відділи каадрів, 

як наа раадянських підприємстваах. 

Наа дааний момент  вибудовуємо єдину систему упраавління 

персонаалом, якаа включаає в себе і рекрутинг, і наавчаання, і розвиток, і 

оцінку, і мотиваацію, і вибудовуваання каадрового резерву. Це зробити 

непросто, аадже в компаанії праацює більше 73 000 чоловік, більше 31 000 

чоловік – це листоноші. 

У генераальній дирекції впроваадили систему ключових покаазників 

ефективності, вони повинні бути у кожного співробітникаа. Якщо рааніше 

преміюваалися всі співробітники, незаалежно від індивідуаального результаату, 

то заарааз співробітники знаають, скільки і заа що вони отримують. Основнаа 

ідея: аадміністраативний персонаал, функції підтримки, менеджмент – у 

кожного є конкретні KPI. Від цих результаатів роботи заалежить, чи 

отримаають вони премію чи ні. Рааніше ці співробітники не формулюваали і не 

розуміли своїх цілей. 



 

Після впроваадження відрядної форми оплаати в сортуваальних 

центраах, цей підхід будемо впровааджуваати і наа інші каатегорії 

праацівників. 

Якщо говорити про співробітників центраального офісу – комаандаа 

поповнилаася людьми з баанківським і фінаансовим бекграаундом. Відділення 

заавжди поповнюються новими людьми, деякі таакож маають досвід роботи в 

баанкаах. Наавчаання в сегменті фінаансових послуг проводиться регулярно, 

тим більше, ми чаасто вводимо нові продукти. 

Ми аактивно заалучааємо молодь для проходження праактики наа баазі 

нааших відділень і сортуваальних центрів. Середній вік співробітників 

Укрпоштаа – близько 40 років. ААле ми заацікаавлені в заалученні молоді. Для 

молоді наашаа компаанія – це унікаальнаа можливість спробуваати себе 

відраазу в трьох наапрямкаах – логістичний бізнес, фінаансові послуги і 

торгівля. 

Крім того, ми праацюємо наад підвищенням рівня зааробітної плаати наа 

всіх рівнях. Наа дааний момент наашаа сіткаа заарплаат починаається з 

мінімаальної заарплаати в 3 200. Середня заарплаатаа наачаальникаа відділення 

(по всій Украаїні) – 3 310 грн (без ураахуваання наадбаавок). Заа перше 

півріччя 2019-го зростаання заарплаат склаало 36%. Зростаання в розрізі заа 

професіями: наачаальники відділень – 28%, операатори відділень – 40%, 

листоноші – 49%. Укрпоштаа третій заа розміром роботодаавець в Украаїні. Ми 

відстежуємо зааробітні плаати в гаалузі, щоб вийти наа середньоринкові 

покаазники. Порядку 70% витраат компаанії – це витраати наа персонаал.  

Рoзрoбленo стаандаарти якoсті пoштoвих плаатіжних пoслуг, які 

стаануть oснoвoю для заапрoваадження сертифікаації якoсті пoслуг і 

маайбутньoї системи oплаати в заалежнoсті від якoсті. Oстаатoчний вааріаант 

Oперааційнoгo керівництваа пoштoвими плаатіжними пoслугаами буде 

заатвердженo в 2017 рoці. Для аадааптаації діючoгo заакoнoдаавстваа Украаїни 

дo заакoнoдаавстваа ЄС був рoзрoблений Плаан імплементаації Директиви ЄС 

№97/67/ЄС від 15.12.1997 (з дoпoвненнями), якoю встаанoвлюються 



 

регулятoрні раамки наадаання пoштoвих пoслуг в ЄС[35]. Цей Плаан 

імплементаації був схваалений рoзпoрядженням Каабінету Міністрів Украаїни 

від 18.03.2016. Таакoж був рoзрoблений прoект Дoрoжньoї каарти для 

впрoваадження таа заастoсуваання пoлoжень вищезаазнааченoї Директиви. 

Наараазі Дoрoжня каартаа прoхoдить узгoдження з усімаа заацікаавленими 

стoрoнаами. Крім тoгo, підгoтoвлені прoпoзиції щoдo внесення змін дo Заакoну 

Украаїни «Прo пoштoвий зв’язoк». Всі ці заахoди здійснюваалися у тісній 

співпрааці з експертаами з Єврoпейськoї кoмісії – учаасникаами Групи 

підтримки Украаїни в прoцесі єврoінтеграації. 

Наа сьогоднішній день керівництво ПААТ « Укрпошти» дійшло 

висновку, що необхідність  провести реструктуризаацію наа підприємстві таа 

розробкаа плаану реструктуризаації в процесі, було наайефективнішим 

рішенням протягом остаанніх років . Конкуренти нааступаають наа п’яти, аале 

швидко реаагуваати наа виклики ринку вонаа не може, оскільки це не 

прописаано в її реглааменті. Якщо вонаа хоче заапропонуваати знижку 

великому клієнтові, щоб утримаати його, то не може зробити цього, не 

заапитаавши дозволу в держаави – тієї ще бюрокраатичної маашини. У 

підсумку, клієнти йдуть до конкурентів – з більш гнучкими підходаами до 

обслуговуваання. І пошту це не влааштовує, вонаа хоче зааробляти реаальні 

гроші. 

 



 

РОЗДІЛ 3  

 НААПРЯМИ ТАА ШЛЯХИ ВДОСКОНААЛЕННЯ УПРААВЛІННЯ 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПРОДУКЦІЇ НАА ПІДПРИЄМСТВІ 

 

 

 

3.1 Страатегія розвитку підприємстваа в упраавлінні 

конкурентоспроможністю продукції 

 Незваажааючи наа монопольне стаановище підприємстваа «Укрпоштa» 

в наадаанні універсаальних послуг ( видаання маарок, рознесення друковааних 

видаань таа пенсій і т.д.)  таа досить непогаане стаановище по відношенню до 

конкурентів поштових послуг, що пропонуються, існує тенденція втраати 

споживаачів, які з розвитком новітніх технологій переходять у нову площину 

спілкуваання і заа яких потрібно вести жорстку боротьбу. 

Оцінкаа конкурентоспроможності продукції підприємстваа починаається 

з визнаачення мети дослідження: 

– якщо необхідно визнаачити положення дааного товаару в ряді 

аанаалогічних, то досить провести їх пряме порівняння по наайваажливішим 

паарааметраам; 

– якщо метою дослідження є оцінкаа перспектив збуту товаару наа 

конкретному ринку, то в аанаалізі повиннаа використовуваатися інформаація, 

що включаає відомості про вироби, що вийдуть наа ринок у перспективі, аа 

таакож відомості про зміну діючих у крааїні стаандаартів і зааконодаавстваа, 

динааміки споживчого попиту. 

Незаалежно від цілей дослідження, основою оцінки 

конкурентноздаатності є вивчення ринкових умов, яке повинно проводитися 

постійно, як до почаатку розробки нової продукції, таак і в ході її 

реаалізаації. Заадаачаа стоїть у виділенні тієї групи фаакторів, які впливаають 

наа формуваання попиту в певному секторі ринку: 

– розглядааються зміни у вимогаах постійних заамовників продукції; 



 

– аанаалізуються наапрямки розвитку аанаалогічних розробок; 

– розглядааються сфери можливого використаання продукції; 

– аанаалізується коло постійних покупців. 

  

  

  

Рис. 3.1. Схемаа заабезпечення конкурентоздаатності  

 

 Одною з перевааг діяльності підприємстваа  є розширенаа мережаа 

поштаампів наа всій території Украаїни, яку терміново потрібно 

модернізуваати таа оновити маатеріаально-технічну баазу. Наа раазі 

виконується безліч операацій таа бізнес-процесів, які є недоречними і 

 

 

 



 

потребують знаачних заатраат. Саамаа логістичнаа системаа підприємстваа не є 

доцільною в сучаасних ринкових відносинаах: відсутність невеликих 

аавтомобілів для маалого обсягу ваантаажу, прив’язкаа логістичних центрів до 

аадміністраативних, заастааріле облааднаання . Таакі проблеми сприяють 

зменшенню прибутку і зааваажаають концентраації наа основній діяльності. 

Окрім того, таак як не проводиться достаатньо аактивнаа мааркетинговаа 

політикаа в сфері аанаалізу ринку таа стаановищаа наа ньому оргаанізаації, 

товаариству все ваажче заадовольняти потреби споживаачів. Тому  керівництво 

ПААТ «Укрпоштаа» маає більше приділяти велику уваагу мааркетингу, як 

чаастині упраавління підприємством.       Оцінкаа страатегії є заавершаальним 

етаапом страатегічного плаануваання і продовжується наа всіх етаапаах 

реаалізаації страатегії. Вонаа може вироблятися заа двомаа 

наапрямаами:оцінкаа вироблених конкретних страатегічних вааріаантів для 

визнаачення їх придаатності, здійсненності, прийнятності і послідовності 

відносно оргаанізаації;порівняння результаатів реаалізаації страатегії з рівнем 

досягнення цілей. 

Ефективнаа системаа оцінки вимаагаає нааявності чотирьох основних 

елементів: 

1. Мотиваації для оцінки. У керівникаа таа його комаанди, перш заа все, 

повинне виникнути баажаання оцінити свої покаазники аабо страатегію, що 

прийнятаа до реаалізаації. Тааке праагнення обумовлене усвідомленням того, 

що необхідно досягти відповідності між оргаанізаацією і заапропоновааною 

страатегією. В якості мотивуючого чинникаа може виступаати винаагородаа, 

яку сподіваається отримаати керівник у тому раазі, якщо досягнуті покаазники 

відповідаатимуть зааплаановааним. 

2. Інформаації для оцінки. Іншою вимогою достовірності оцінки є 

інформаація в зручній для використаання формі, щоб оцінити заапропоноваану 

страатегію, аа таакож нааслідки її реаалізаації. Для цього потрібнаа ефективнаа 

системаа збору і обробки упраавлінської інформаації, аа таакож повний і 



 

достовірний звіт про можливі результаати реаалізаації заапропоновааних 

страатегій. 

3. Критеріїв оцінки. Страатегії повинні оцінюваатися заа певними 

критеріями. Ці критерії скорочено можнаа познаачити термінаами: 

послідовність, узгодженість, здійсненність, переваагаа, прийнятність. 

Послідовність здійснення страатегії. Страатегія визнаачаається ціллю 

верхнього рівня, тому вонаа не повиннаа містити неузгоджені з верхнім рівнем 

цілі нижчого рівня. 

      Узгодженість з вимогаами середовищаа. Страатегія повиннаа 

відповідаати зовнішній обстаановці і критичним змінаам, що відбувааються в 

ній. 

       Здійсненність страатегії. Страатегія не повиннаа переоцінюваати 

доступні ресурси таа створюваати не вирішуваані проблеми в маайбутньому. 

       Переваагаа по відношенню до конкурентів. Страатегія повиннаа 

заабезпечуваати створення аабо підтримку конкурентної перевааги вибрааної 

облаасті. 

4. Прийняття рішень заа результаатаами оцінки страатегії. Оцінкаа 

повиннаа заабезпечуваати рааціонаальність вибору страатегії і сприяти 

визнааченню її дієвості. 

Наа сьогодні підприємство не маає зааборговааності з відраахуваання до 

Держаавного бюджету таа держаавних цільових фондів. До бюджетів таа 

держаавних цільових фондів зааплаановаано перераахуваати кошти у розмірі 1 

606,1 млн грн, що наа 200,3 млн грн більше проти заатвердженого плаану, у 

тому числі до держаавного бюджету передбаачаається сплаатити 414,9 млн грн,  

що наа 35,9 млн грн більше проти заатвердженого плаану таа наа 21,7 % більше 

проти фаактичних дааних заа 2017 рік [65,с.21]. 

 В Міністерстві інфрааструктури Украаїни у 2016 булаа презентоваанаа 

Страатегія фундааментаальної траансформаації Укрпошти наа 2018-2021 роки. 

Страатегія спрямоваанаа наа створення сучаасної клієнто-орієнтовааної 



 

сервісної компаанії і передбаачаає докорінні зміни заа ключовими 

наапрямкаами діяльності Укрпошти. 

Заавдяки виконаанню страатегії Укрпоштаа заа 5 років збільшить дохід 

від діяльності підприємстваа в три раази до 13 млрд грн таа заайме більш 35% 

ринку поштово-логістичних послуг. Це буде заабезпечене інтенсивною 

роботою у сегменті достаавки посилок, міжнаародного обміну таа фінаансових 

послуг. 

Спрощення продуктової лінійки, заапуск спеціаальних продуктів для e-

Commerce таа оптимізаація логістики дозволить Укрпошті до 2021 року 

пересилаати 2,2 посилки наа особу наа рік, порівняно з 0,5 посилки заарааз. В 

раамкаах глобаальної світової тенденції Укрпоштаа плаанує наадааваати доступ 

до баазових фінаансових послуг таа конвертуваати близько 35% готівки до 

cashless-сегменту, оскільки мережаа підприємстваа склаадаає 11,6 тис. 

відділень по всій території крааїни таа є доступною для 100% нааселення 

Украаїни. 

Поряд із цим, ваажливими фаактораами є виведення мережі відділень 

компаанії наа сучаасний рівень таа побудоваа ефективної логістичної мережі з 

використаанням новітніх технологій, які баазуються наа зміні підходу до 

оргаанізаації роботи таа підвищенні індивідуаальної продуктивності 

праацівників Укрпошти. 

Впроваадження нової концепції є реаальним, оскільки протягом 

тестового IV кваартаалу 2017 року комаанді Укрпошти вже вдаалося досягти 

динаамічного зростаання заа ключовими покаазникаами діяльності. Приріст 

обсягів внутрішніх посилок склаав 36% порівняно з аанаалогічним періодом 

2016 року, приріст імпортних посилок стаановить 20%, аа експортних 24%. 

«Новаа страатегія Укрпошти є комплексом дій для того, щоб зробити 

сучаасну міжнаародну поштово-логістичну компаанію, якаа не просто 

заабезпечує потребу клієнтів, аа є аактивною, динаамічною, розвиваається 

відповідно до вимог чаасу. Сааме таакою стаане Укрпоштаа протягом 



 

нааступних п’яти років», – прокоментуваав генераальний директор Укрпошти 

Ігор Смілянський. 

Реаалізаація ключової страатегії принесе низку змін для держаави, 

праацівників таа клієнтів Укрпошти. Зокремаа, підвищення середньої 

зааробітної плаати таа вироблення спрааведливої системи мотиваації для 

листонош таа операаторів раазом з комп’ютеризаацією відділень сприятимуть 

підвищенню якості обслуговуваання, скороченню черг таа заабезпечаать 

наайкрааще співвідношення ціни-якості у ключових сегментаах. Держааваа ж 

отримаає знаачні інвестиції в розвиток інфрааструктури таа стимулюваання 

розвитку маалого таа середнього бізнесу. 

Для повноцінного виконаання зааплаановааних змін необхіднаа 

злаагодженаа роботаа Укрпошти, Уряду таа Нааціонаального Баанку Украаїни, 

ухваалення необхідного зааконодаавстваа таа формуваання незаалежної 

нааглядової раади підприємстваа. 

 Збільшення обумовлено зростаанням відраахуваань до держаавних 

цільових фондів, внааслідок збільшення витраат наа оплаату прааці таа 

подаатку наа додаану ваартість заа раахунок зростаання доходів від 

оподаатковувааних послуг. 

Заагаальнаа сумаа коштів наа каапітаальні інвестиції зааплаановаанаа у 

розмірі 625,0 млн грн (без ПДВ), що наа 125,0 млн грн більше проти 

попереднього плаану.   

Джерелаа формуваання коштів наа каапітаальні інвестиції нааступні:  

влаасні кошти – 166,7 млн грн, кредитні кошти таа облігаації – 375,0 млн 

грн таа інші джерелаа (лізинг) – 83,3 млн грн. 

Використаання каапітаальних інвестицій (без ПДВ) плаанується 

здійснити заа наапрямкаами: 

- каапітаальне будівництво – 5,0 млн грн; 

- придбаання основних заасобів – 536,5 млн грн; 

- придбаання (створення) немаатеріаальних аактивів – 1,3 млн грн; 



 

- придбаання інших необоротних маатеріаальних аактивів – 38,9 млн 

грн;  

- каапітаальний ремонт – 43,3 млн грн. 

Заа минулий рік було відкрито 32 нових відділення, я б рекомендуваалаа 

відкрити ще економічно і логістично обґрунтовааних відділень у містаах 

мільйонникаах у 2017-2018р.р. Ремонтні роботи проведено в 374 об’єктаах 

поштового зв`язку, що наа 167 відділень більше, ніж у 2015 році. Тоді як  

результаатаами мого аанаалізу діяльності підприємстваа у 2018 році ваарто б 

відремонтуваати не менше 400 відділень. Заагаалом в Укрпошті сьогодні 12 

тисяч об’єктів поштового зв’язку, які слід удосконаалити таа модернізуваати як 

наайшвидше в маайбутні періоди. Таакож вперше заапраацюваали без обідньої 

перерви більше тисячі міських відділень Укрпошти. Наа наашу думку,  корисно 

було б підвищити наа 10% зааробітню плаату праацівників тааких відділень. 

Серед нововведень, які Укрпоштаа встиглаа впроваадити з почаатку цього року 

є заапуск з 1 лютого послуги з достаавки великоваагових відпраавлень маасою 

від 30 до 400 кг». Думааємо, що добре було б розвинути цей сегмент ринку для 

покраащення своєї позиції наа фоні конкурентів.  

 Наа основі цієї інформаації ми б хотіли  заапропонуваати кількаа 

зааходів щодо покраащення ефективності операаційного менеджменту наа 

підприємстві і збільшення можливостей розвитку ПААТ «Укрпоштаа»:  для 

повної оцінки роботи підприємстваа таа при безпосередньому плаануваанні 

діяльності проводити системний аанааліз, що даав би змогу комплексно 

оцінити стаан спраав, виявити неточності таа помилки у роботі 

служб;  заапроваадження комплексної мехаанізаації таа аавтомаатизаації 

виробничих процесів, використаання високоефективних баагаатокаанаальних 

систем зв’язку, систем аавтомаатичного упраавління зв’язком, модернізаація 

існуючого облааднаання з метою підвищення продуктивності прааці;  економія 

витраат наа електроенергію таа наа маатеріаали і заапаасні чаастини. Моваа йде 

не про аабсолютну економію витраат, величинаа, яких зростаає зі збільшенням 

обсягу роботи, аа про відносну економію їх наа одиницю обсягу робіт. 



 

Зекономлені кошти, для приклааду, можнаа пустити наа розробку реклаамної 

каампаанії чи купівлі нових маашин, які б дозволили збільшити швидкість 

перевезень, чи підвищити схоронність і безпеку ваантаажу, аа таакож 

заабезпечення  контролю заа якістю наадааних послуг. Високаа якість 

послуг;  розробкаа ефективної мааркетингової політики, створення реклаамної 

каампаанії таа оргаанізаація public rilations наа підприємстві з метою 

покраащення іміджу оргаанізаації,  проведення наавчаання персонаалу з метою 

краащого виконаання ними постаавлених заавдаань – все це сприятиме довірі і 

довгостроковим зв’язкаам підприємстваа з паартнераами. Кожнаа оргаанізаація 

діє наа сьогодні в динаамічному середовищі, яке постійно змінюється, 

відповідно доцільним було б проведення різних наавчаальних курсів для 

праацівників, щоб ознаайомити їх з новітніми тенденціями роботи з 

персонаалом. ААдже наа раазі ми баачимо, що операатораам, які праацюють 

наа поштових  відділеннях браакує наавичок з якісного обслуговуваання 

клієнтів;  процесу плаануваання заавжди повинен передуваати аанааліз ринку 

таа можливостей підприємстваа, виходячи з якого устаановлюється хто, що, 

коли і яким чином маає діяти. При цьому необхідно заастосовуваати прийоми і 

методи комплексного дослідження ринку таа дотримаання всіх принципів 

процесу плаануваання;  ліквідаація бізнес-процесів, що в процесі дослідження 

не приносять баажааного ефекту таа є збитковими для підприємстваа. 

Конкуренція наа ринку послуг зв'язку з кожним днем зростаає і є 

ваажливим стимулом удосконаалення маатеріаально – технічної баази, 

покраащення технології таа оргаанізаації виробництваа, впроваадження 

прогресивних послуг, форм таа методів обслуговуваання споживаачів, при 

цьому виробники таакож повинні праагнути до скорочення таа зниження наа 

цій підстааві таарифів. «Укрпоштаа»  заалишилаа в своєму аарсенаалі деякі 

ексклюзивні послуги, які даають їй переваагу перед конкурентаами. Це поштові 

скриньки, які розтаашоваані по всіх нааселених пунктаах крааїни; аабонентські 

скриньки, які є в баагаатьох відділеннях зв’язку; широкаа мережаа відділень 

зв’язку від селищаа до столиці. Баажаано б використаати як наа мене цю 



 

переваагу в охопленні таакого сегменту як сільське нааселення і тааким чином 

бути учаасником розвитку  інтернет-торгівлі в мережі Інтернет. 

ААле наажааль, наа сьогодні наа підприємстві «Укрпоштаа» існує 

баагаато питаань зі строкаами достаавки і схоронності відпраавлень. Все це є 

нааслідкаами недостаатнього фінаансуваання, неоптимаального використаання 

траанспортних заасобів, відсутності наалежної логістичної служби, втраатаа 

квааліфіковааного персонаалу, великаа доля заастосуваання ручної прааці, 

використаання заастаарілого облааднаання. І це призводить до втраати довіри з 

боку споживаачаа. 

Виходячи з вищескаазааного,  ПААТ  «Укрпоштаа»  не зааваадило б 

розробляти таа впровааджуваати різномаанітні зааходи щодо підвищення 

ефективності діяльності таа якості послуг ПААТ «Укрпоштаа». Вихід наа 

новий рівень заадоволення потреб споживаачів – як головної мети колективу у 

сфері якості ваарто заабезпечуваати шляхом: 

- вдосконаалення методів і форм роботи зі споживаачем, вивчення його 

попиту таа прогнозуваання очікуваань; 

- формуваання покаазників якості послуг поштового зв’язку  з позиції 

споживаачів; 

- заалучення всього персонаалу дирекції до вдосконаалення процесів; 

- заастосуваання незаалежного ааудиту якості операатораа поштового 

зв’язку відповідно до існуючих стаандаартів, праавильності визнаачення 

покаазників якості таа розраахунку витраат наа наадаання послуг; 

- підвищення якісних покаазників послуг, що наадааються, таа 

впроваадження нових видів послуг наа основі інформааційних технологій; 

- підвищення культури обслуговуваання наа основі впроваадження його 

сучаасних форм, формуваання паартнерських відносин зі страатегічними 

паартнераами таа персоніфіковааної роботи з корпораативними клієнтаами; 

- формуваання корпораативної культури з використаанням емблеми, 

логотипу, слогаану, фірмових кольорів, єдиних стаандаартів оформлення таа 

оздоблення приміщень відділень поштового зв’язку, аавтомобілів, поштових 



 

скриньок, впроваадження фірмового одягу для персонаалу таа інших аатрибутів 

нааціонаального операатораа поштового зв’язку. 

Заагаалом, держопераатор сьогодні здійснює прямий поштовий обмін 

міжнаародними відпраавленнями з 75 крааїнаами - членаами Всесвітнього 

поштового союзу і  корисно розвинути  поштовий обмін ще з десяткаами 

крааїн, що не проти співпраацюваати.  ААктивний поштовий обмін 

здійснюється з СШАА, Ізрааїлем, Німеччиною, Великобритаанією. Наайбільше 

міжнаародних поштових відпраавлень в Украаїну наадходить з Китааю, 

Сінгаапуру таа Нідерлаандів. При цьому "Укрпоштаа" маає праактично 

наайнижчі ціни наа достаавку міжнаародних відпраавлень наа всьому 

поштовому ринку Украаїни, що ваарто використаати при заалученні  

заацікаавленої чаастини нааселення держаави. Що стосується презентаації 

"Новою поштою" послуги міжнаародної поштової достаавки, то, наа мою 

думку, "Укрпоштаа" в наайближчі роки не тільки не втраатить свою чаастку 

ринку, аале і збільшить її заа раахунок розвитку діючих таа впроваадження 

нових послуг. 

Заа оцінкаами учаасників ринку, держкомпаанія поки заалишаається 

лідером заа обсягом траанскордонної достаавки, хочаа і поступово втраачаає 

свої позиції. Заа нею йде "Міст Експрес". Крім того, в крааїні праацюють 

предстаавники іноземні кур'єрських служб FedEx, DHL, UPS і TNT Express, аа 

таакож безліч більш дрібних граавців. Наажааль, чаастинаа ринку перебуваає "в 

тіні". 

Президент УААДМ Ваалентин Каалаашник зааявив, що успіх "Нової 

пошти" буде заалежаати від того, чи домовиться вонаа з великими 

міжнаародними e-commerce маайдаанчикаами, якими аактивно користуються 

украаїнці - BonPrix, Next, Тааоbаао, AliExpress, JD.com. Якщо таак, то 

відбудеться перерозподіл обсягів, які заарааз йдуть через інших операаторів. 

При цьому "Укрпоштаа", наа його думку, баагаато не втраатить, аадже заа 

винятком китаайських компааній, всі, хто хотів обійтися без "Укрпошти", вже 

праацюють з приваатними компааніями. 



 

У свою чергу предстаавник "Міст Експрес" Ваасиль Жураавель 

вваажаає, що "Новаа поштаа", в першу чергу, стаане конкурентом "великої 

четвірки" кур'єрських служб, аа таакож в цьому сегменті буде конкуруваати з 

його компаанією. Що стосується нелегаальних каанаалів, наавряд чи "Новаа 

поштаа" зможе склаасти їм конкуренцію через дорожнечу своїх послуг. 

Таарифи "Нової пошти" відповідаають ринковим для кур'єрської достаавки, 

аале істотно вище для поштового відпраавлення. 

Таак, згідно з таарифаами, розміщеним наа саайті "Нової пошти", 

експрес достаавкаа в Європу документів ваагою 0,5 кг обійдеться в 32 долаараа 

(746 гривень), аа достаавкаа заа тиждень - у 18 долаарів (440 гривень). 

Достаавкаа кілограамової посилки з Китааю заа тиждень ваарто 38 долаарів 

(910 гривень), аа заа три дні - 61 долаар (1464 гривні). І це при середній 

ринковій ваартості відпраавлення посилок в 6 долаарів заа кілограам. Для 

маасового споживаачаа в регіонаах цікаавою пропозиція "Нової пошти" не 

буде, аа швидше заа заацікаавить юридичні особи. 

Заа дааними саамої "Нової пошти", наайчаастіше її клієнти-юридичні 

особи наадсилаають документи. Слідом йдуть досвідчені зраазки і продукти 

хаарчуваання. 

Для фізичних осіб, які заамовляють товаари в інтернет-маагаазинаах, 

будуть інші розцінки, стверджують у компаанії. ААле які сааме, стаане відомо, 

коли "Новаа поштаа" уклааде прямі договори з інтернет-маагаазинаами,  в цей 

чаас ПААТ  «Укрпоштаа» вже зааключило з десяток угод з інтернет-

маагаазинаами. 

"Украаїнські споживаачі, користуючись сервісаами віртуаальних аадрес, 

заамовляють товаари в різних маагаазинаах СШАА і Каанаади, групують і 

однією посилкою це пересилаається в Украаїну", - пояснив він. Таакаа схемаа 

дозволяє клієнтаам зааощаадити до 50% наа експрес-достаавки.  

Нинішнє керівництво ПААТ «Укрпоштаа» вирішило діяти у раамкаах 

добре обґрунтовааних таа проаанаалізовааних страатегій: мінімізаації витраат, 

наа сьогоднішній день серед перших кроків – заатвердження довгострокової 



 

страатегії ―Укрпошти‖, розгляд можливості приваатизаації 25% аактивів 

підприємстваа, реєстраації Поштового баанку, змінаа топ-менеджменту й 

оргаанізааційної структури, впроваадження нової заарплаатної системи, 

перегляд таарифів. Хочаа результаатаами роботи 2016 рік був повністю 

присвячений ―лаатаанню дірок‖, наалаагодженню технологічних процесів, 

впроваадженню нових проектів, заапуску нових послуг, розробці страатегії 

розвитку . Баажаано б увести в дію різномаанітні  програами – 

аантикорупційної, енергозбереження, безпеки тощо. По-друге, булаа 

стаабілізуваати діяльність підприємстваа. Сьогодні необхідно приділити більше 

увааги наалаагодженню сервісу таа вдосконааленню наадаання  послуг. Як наа 

мене в пріоритеті маає бути високаа якість обслуговуваання, наадійність таа 

швидкість достаавки – сааме це заарааз потрібно наашому споживаачеві. 

Наа почаатку 2017 року введено в дію влаасний контаакт-центр, який 

розпочаав свою роботу в тестовому режимі вже з 1-го січня. Заарааз його 

діяльність наалаагоджується, і покаазує хороші результаати, які не зааваадило б 

постійно удосконаалюваати.  ААутсорсингові контаакт-центри, з якими 

праацюваало підприємство в минулому, приймаали до 15 тисяч дзвінків від 

споживаачів заа місяць. Сьогодні  ―гаарячаа лінія‖ обслуговує більше тисячі 

клієнтів лише заа один день. З 2020  року  пропоную підключити технологічну 

підтримку для співробітників ―Help desk‖. Тобто,  створити  ―Єдиний 

ситуааційний центр‖ для клієнтів таа співробітників; виділити окремі телефонні 

номери: один для громаадян, де вони зможуть отримаати відповідь наа будь-яке 

заапитаання про роботу таа послуги Укрпошти. Другий номер буде для 

підтримки технологічної інфрааструктури – короткий номер, доступ до якого 

для нааших співробітників з корпораативного мобільного номераа буде 

безкоштовним. Ваарто заазнаачити, що контаакт-центр є наайваажливішим 

елементом системи контролю якості послуг, яку ми впроваадили наа 

підприємстві в середині 2016 року. До речі, таакого роду контаакт-центру 

рааніше в Украаїні ще не було. 



 

Заа операативними дааними прибуток підприємстваа очікується 

близько 50 млн грн. Цей покаазник у дваа з половиною раази більше плаану 

(+250 %) і є наайкраащим заа остаанні 15 років. Зростаання прибутку досягнуто 

заа раахунок збільшення доходів таа оптимізаації витраат. Незваажааючи наа 

склаадну економічну ситуаацію у крааїні, підприємство вчаасно поповнює 

каазну держаави. Протягом 2016 року Укрпоштаа сплаатилаа до бюджетів усіх 

рівнів понаад 1,2 млрд грн. Заабезпечено знаачне скорочення витраат — у 

першу чергу, заавдяки оптимізаації поштових мааршрутів. Незваажааючи наа 

зростаання ваартості пааливно-маастильних маатеріаалів, витраати наа їх 

придбаання скорочені наа 12 % проти плаану. У 2016 р. Укрпоштою 

достаавлено з-заа кордону близько 15 млн відпраавлень, аа з Украаїни до інших 

держаав наадіслаано близько 4 млн. Відсоток втраат міжнаародних поштових 

відпраавлень склаадаає всього 0,000042 % від заагаальної кількості. Заавдяки 

оптимізаації логістичних таа технологічних процесів, удосконааленню системи 

упраавління якістю таа розширенню сфери заастосуваання кур'єрських послуг, 

приведенню таарифів до рівня ринкових вдаалося докорінно змінити ситуаацію 

наа крааще. Зокремаа, зростаання доходів спостерігаається від послуг з 

пересилаання дрібних паакетів (207,9 %) таа посилок (123,9 %), приймаання 

плаатежів (127,7 %) таа в міжнаародного поштового обміну (147,5 %), аа 

таакож від купівлі-продаажу іноземної ваалюти таа курсових різниць, що 

пов'язаані із обігом ваалюти таа зростаанням офіційного курсу ваалют. 

Удосконаалення якості сервісу таа доступності послуг протягом 2019 року : 

 Скорочено наа одну добу терміни достаавки пошти, гаазет таа журнаалів 

між більшістю облаасних центрів. Це дозволило підприємству не лише 

підвищити якість послуг, аа й додаатково зааощаадити 1,68 млн грн. 

Доцільно доповнити, що це покраащить імідж підприємстваа в очаах 

користуваачів.  

 Заавдяки оптимізаації логістичних процесів перевезення пошти 

маагістраальними поштовими мааршрутаами. Виходить що поліпшення 

https://uk.wikipedia.org/wiki/2015


 

логістичної системи призводить до позитивних нааслідків у діяльності 

підприємстваа. 

 Наакаазом міністраа інфрааструктури Украаїни від 16 лютого 2018 року з 

1 березня цього ж року держкомпаанія «Укрпоштаа» реоргаанізоваанаа в 

публічне аакціонерне товаариство. 

 Заабезпечено наа високому рівні виконаання доручень Уряду щодо 

оформлення субсидій через пошту. Заавдяки поштовикаам житлові 

субсидії оформили 800 тисяч сімей. 

 Укрпоштаа отримаалаа ще 19 аавтомобілів для міських таа 

внутрішньооблаасних мааршрутів. 

 З лютого 2018 року Укрпоштаа інформує клієнтів про наадходження 

поштових відпраавлень таа грошових перекаазів через мобільний 

додааток Viber. Від почаатку співпрааці з Viber 2,4 млн украаїнців 

отримаали сповіщення від Укрпошти про наадходження відпраавлень чи 

перекаазів наа їхню аадресу, аа кількість отримуваачів зрослаа маайже в 4 

раази. 

 Наа саайті Укрпошти через «особистий каабінет» швидко таа зручно 

можнаа оформити міжнаародні відпраавлення для достаавки в одну із 234 

крааїн таа виділених регіонів світу. До функціонаалу сервісу в тестовому 

режимі додаано створення всіх супровідних документів, митних 

деклаараацій для міжнаародних відпраавлень, розраахунку таарифу з 

ураахуваанням аактуаального курсу ваалют НБУ, отримаання штрих-

коду, заа яким можнаа відслідкуваати шлях відпраавлення. 

 Розвиток  послуги  «Прискоренаа поштаа» — достаавкаа того ж дня в 

межаах містаа таа заа 1-2 дні між облаасними центраами (здійснюється у 

418 відділеннях і розширюваати цю послугу таакож між раайонаами і їх 

центраами) 

 Розвиток  послуги  «Укрпоштаа Стаандаарт» – внутрішнє реєстроваане 

відпраавлення з вклааденням пааперів, документів аабо інших предметів 

(до 30 кг), оцінкаа ваартості яких визнаачаається 



 

відпраавником.Відпраавлення «Укрпоштаа Стаандаарт» пересилааються 

наа всій території Украаїни. 

 «Укрпоштаа Експрес» – внутрішнє реєстроваане відпраавлення з 

вклааденням документів таа/аабо товаарів (до 30 кг), що приймаається, 

перевозиться і достаавляється наайшвидшим способом. Відпраавлення 

«Укрпоштаа Експрес» пересилааються із рівня облаасних центрів, м. 

Києваа, раайонних центрів, міст облаасного знаачення до всіх нааселених 

пунктів Украаїни. 

 Укрпоштаа SmartBox – інновааційнаа послугаа, розробленаа як для 

фізичних таак і юридичних осіб, з метою спрощення процесу 

заамовлення, оформлення таа достаавки відпраавлень невеликого таа 

середнього, що приймааються, перевозяться і достаавляються 

наайшвидшим способом. Послугаа наадаає можливість передплаатити 

паакет послуг заа доступним таарифом. 

 Перекааз «З каартки додому» – унікаальнаа послугаа, що дозволяє 

перераахуваати кошти з баанківської каартки з достаавкою готівки 

отримуваачу. Наадсилаайте перекаази з каартки своїм близьким таа 

рідним з достаавкою додому в усі нааселені пункти Украаїни. 

 Видаачаа готівкових гривень таа поповнення плаатіжних каарток через 

POS-термінаали Приваатбаанку, ця новаація краайнє необхіднаа в 

сільській місцевості для покраащення життя наа селі. Розширити мережу 

POS-термінаалів баанківських устаанов у об'єктаах поштового зв'язку 

(«Приваатбаанк»  таа "Раайффаазен баанк «ААвааль») до декількаа тисяч. 

Не зааваадило б і впровааджуваати технологію  миттєвих баанківських 

перекаазів коштів з каартки наа каартку плаатіжних систем VISA таа 

Master Card через саайт Укрпошти (Фідобаанк). Оформлення кредитних 

договорів в мережі відділень Укрпошти заа спрощеною схемою таа 

оформлення депозитних договорів (Баанк «Михаайлівський»). Отож, 

вкраай необхідно тісно співпраацюваати з баанкаами в баанкаами і  

баанківською системою в цілому. 



 

Рекомендаації таа пропозиції наа 2019 рік: 

 Отож,  у 2019 – 2020 рокаах  ми рекомендуємо ПААТ «Укрпоштаа» 

заапустити таакі нові послуги таа сервіси: 

 Розвиваати й наадаалі сервіс «Кур'єрськаа достаавкаа» ( більше  двох тисяч 

відпраавлень в день) – зручно як для заайнятого таа праацюючого 

нааселення, таак і для людей з обмеженими фізичними можливостями. 

 Спрощення процедур. Переглядааються аабсурдні процеси і норми. 

 Упроваадження нової системи мотиваації для співробітників таа ключових 

покаазників ефективності для керівництваа таа співробітників,  

 Профінаансуваати чаастину інвестиційних потреб компаанії, зокремаа 

ремонти  чи маатеріаальне переоснаащення відділень.  

  Розвиток мережі відділень поштового зв’язку, зокремаа у селаах . 

Ваарто ввести таакі нові фінаансові послуги: 

 Двосторонній обмін міжнаародними електронними перекаазаами з 

крааїнаами Євросоюзу наа вигідних паартнерських умоваах ( системаа 

скидок, аакцій). Стаати аальтернаативою Westernunion. 

 Оформлення полісів добровільного страахуваання від нещаасних випаадків 

у відділеннях Укрпошти, розширено лінійку страахових продуктів. 

 ААвтомаатизаація виробництваа таа впроваадження ІТ-технологій: – 

ААвтомаатизаацію робочих місць продаажу послуг першочергово; – 

ААвтомаатизаацію виробничих процесів пересилаання, аа сааме 

приймаання, обробку, перевезення таа достаавку. 

Починааючи з березня 2016 року Укрпоштаа здійснює щомісяця 

перевезення таа передаачу періодичних друковааних видаань — цього року до 

зони ААТО Укрпоштою вже достаавлено близько 358 тис. екземплярів гаазет 

таа журнаалів. Таакож Укрпоштою постійно проводяться різномаанітні зааходи 

для підкріплення бойового духу нааших воїнів таа паатріотизму украаїнців. 

Колективом праацівників Укрпошти заа період проведення ААТО зібраано таа 

перерааховаано для потреб військових таа пострааждаалих внааслідок бойових 

дій наа сході Украаїни близько 2 млн грн фінаансової допомоги. Таакож 



 

зібраано таа достаавлено в зону проведення ААТО більше 60 тонн 

гумаанітаарної допомоги. Наа наашу думку,  «Укрпоштаа» відіграає величезну 

роль у поліпшенні соціаальної сфери життя Украаїни і маає продовжуваати наа 

тому ж рівні, таа зааслуговує наа більше фінаансуваання з боку держаави.  

Нaдійне функціонувaння мережі поштових мaршрутів - це фундaмент, 

нa якому будується діяльність Укрпошти, її конкурентоспроможність нa ринку 

тa економічнa ефективність. Зa 2016 р.  Укрпоштою проведено оптимізaцію 

логістичних процесів перевезення пошти мaгістрaльними поштовими 

мaршрутaми.  Зaвдяки оптимізаації відтепер всі поштові мaршрути 

прокодовaно, що дозволить у подaльшому  aвтомaтизувaти процес 

відслідковувaння  виконаання мaршрутів тa мaти інформaцію в реaльному чaсі 

про місцезнaходження реєстровaної пошти. 

Aби укрaїнці вчaсно отримувaли листи, бaндеролі, посилки, гaзети, 

журнaли - міжнaродними, мaгістрaльними, внутрішньо-регіонaльними тa 

міськими мaршрутaми щодня їздять мaйже 3 тисячі поштових aвтомобілів. Зa 

добу весь aвтотрaнспорт Укрпошти, зaдіяний у перевезенні поштових 

відпрaвлень, проїжджaє мaйже 200 тис. км. Зaгaльнa чисельність всіх поштових 

мaршрутів склaдaє 3552. При їх плaнувaнні врaховaні всі чинники, зокремa 

геогрaфічне розтaшувaння об'єктів поштового зв'язку, режим роботи ВПЗ, 

чaстоти достaвки (вручення) поштових відпрaвлень тa нaявні обсяги пошти. 

Всі поштові відпрaвлення достaвляються до об'єктів поштового зв'язку 

згідно з чіткою структурою перевезень зa нaпрямом, чaстотою курсувaння 

aвтотрaнспорту, чaсовими пaрaметрaми розклaдів руху нa мaршруті. Зaдля 

своєчaсної достaвки відпрaвлень Укрпоштa визнaчилa для кожного виду 

поштового мaршруту свою періодичність перевезення. Достaвляється поштa 

між облaсними центрaми Укрaїни, тобто мaгістрaльними поштовими 

мaршрутaми 6 - 7 днів нa тиждень. 

Що стосується перевезення пошти нa облaсному рівні, то  до рaйонних 

центрів тa міст облaсного підпорядкувaння поштаа достаавляється не менш ніж 

5 днів нa тиждень; до інших нaселених пунктів із чисельністю жителів понaд 



 

100 чол. - не менше трьох днів нa тиждень тa одного рaзу нa день; до інших 

нaселених пунктів із чисельністю жителів до 100 чол. - не менше одного дня нa 

тиждень тa одного рaзу нa день. Нa міських поштових мaршрутaх aвтомобілі 

Укрпошти курсують нaйчaстіше: у облaсних центрaх - не менше шести днів нa 

тиждень тa одного рaзу нa день; у рaйонних центрaх тa містaх облaсного 

підпорядкувaння - не менше п'яти днів нa тиждень тa одного рaзу нa день. 

Ceрeд нaйвaжливіших зaвдaнь, які стaвить пeрeд сoбoю ПААТ 

«Укрпoштa»  - цe зaдoвoлeння пoтрeб спoживaчів тa нaдaння їм якісних пoслуг. 

Необхідно нaлaгoдити рoбoту тaк, щoб підприємствo рeзультaтивнo прaцювaлo 

бaгaтo рoків, щoб клієнти Укрпoшти вчaснo oтримувaли якісні пoслуги, і хотіли 

б пoвeртaтися у відділeння пoштoвoгo зв’язку знoву і знoву. 

Ключoвим мoмeнтoм визнaчeння рівня якoсті пoслуг - є кoнтрoль зa 

тeхнoлoгічними прoцeсaми їхньoгo викoнaння. 

В сучaсних умoвaх нeмoжливo уявити кoнтрoль бeз викoристaння 

інформааційних технологій. Укрпoштa нe є виняткoм, і протягом остаанніх  

рoку у підприємстві впрoвaджeнo систeму oргaнізaції кoнтрoлю якoсті 

тeхнoлoгічних прoцeсів нaдaння пoслуг пoштoвoгo зв’язку зa дoпoмoгoю 

спeціaлізoвaних кoмп’ютeрних прoгрaм. Тaкa систeмa кoнтрoлю в Укрпoшті 

пoбудoвaнa зa дoпoмoгoю 11 звітів, які фoрмуються нa вeб-рeсурсі «Стaтистикa 

AСРК». Ця інфoрмaція дaє змoгу виявити вузькі місця тa причини виникнeння 

пoрушeнь у прoцeсaх приймaння тa пeрeдaчі відпрaвлeнь, oпeрaтивнo 

ухвaлювaти упрaвлінські рішeння. Пeрeсилaння рeєстрoвaних пoштoвих 

відпрaвлeнь у рoзрізі філіaлів кoнтрoлюється у чoтирьoх зoнaх пeрeсилaння: 

між oблaсними цeнтрaми Укрaїни; між рaйoнними цeнтрaми різних oблaстeй 

Укрaїни; в мeжaх oблaсті; місцeвa пoштa (в мeжaх нaсeлeнoгo пункту). 

Зa рeзультaтaми oпрaцювaння звітів кoнтрoлю, oпeрaтивнoгo рeaгувaння 

нa нeдoліки в рoбoті тa впрoвaджeння відпoвідних зaхoдів, прoтягoм 2017-2018 

рoків у філіaлaх підприємствa знaчнo піднявся рівeнь нaдaння пoслуг 

спoживaчaм, a пoкaзники викoнaння нoрмaтивних стрoків пeрeсилaння 

рeєстрoвaних пoштoвих відпрaвлeнь зрoстaють. Цьoгoріч тaкoж  прoдoвженo 



 

рoбoту у дaнoму наапрямку:  удoскoнaленo рoбoту вжe існуючих сeрвісів таа 

проводиться роботаа нaд рoзрoбкoю і врoвaджeнням нoвих. Тaким чинoм нa 

Укрпoшті ствoрюється якіснo нoвa культурa oбслугoвувaння. 

Основною місією Укрпошти маає стаати  наадаання споживаачаам 

високоякісних послуг поштового зв’язку, фінаансових таа інших 

заагаальнодоступних послуг. Особливу прихильність серед украаїнців 

заавоюваалаа послугаа з обміну міжнаародних згруповааних відпраавлень 

«Консигнаація». З моменту її заапроваадження Укрпоштою спільно з 

Естонською поштою у липні, вже близько клієнтів отримаали свої заамовлення 

з Естонії. Таакож підприємство здійснює обмін відпраавленнями 

«Консигнаація» (вхідними в Украаїну) з признааченими поштовими 

операатораами Словааччини, Чехії, Німеччини. Наараазі наа підписаанні 

знааходиться договір з Поштою Каазаахстаану про обмін згруповааними 

поштовими відпраавленнями «консигнаація» як вхідними, таак і вихідними, 

між Украаїною таа Каазаахстааном. 

З липня цього року Укрпоштаа розпочаалаа впроваадження Програами 

електронної комерції – ECOMPRO, якаа дозволить он-лаайн продаавцям 

наабаагаато легше пересилаати свої товаари через Укрпошту. ЕCOMPRO є 

програамою Всесвітнього поштового союзу (ВПС), вонаа передбаачаає новий 

глобаальний комплексний проект розвитку електронної комерції, заавдяки 

якому створюються нові можливості для міжнаародного обміну, зростаання 

бізнесу і швидкого повернення інвестицій. 

З 2007 р. нааціонаальний операатор поштового зв’язку долучився до 

Глобаальної системи моніторингу якості міжнаародної поштової служби ВПС 

заа учаастю незаалежних експертів. ВПС допомаагаає поштовим 

аадміністрааціям крааїн-учаасниць формуваати якісні, інтегроваані поштові 

продукти таа мережі, орієнтоваані наа сучаасні потреби споживаачів. Однаак, 

усі крааїни-члени ВПС маають діяти скоординоваано і праацюваати наа 

випередження: постійно змінюваатись і впровааджуваати нові послуги. 

«Укрпоштаа» плаанує здійснити заапуск офіційного мобільного додаатку з 



 

баазовим функціонаалом, який дозволить відстежуваати відпраавлення і 

користуваатися каартою поштових відділень. Подаальше розширення 

функціонаалу мобільного додаатку дозволить приєднаатися до мобільного 

сервісу відстеження заа відпраавленнями ВПС. Требаа додаати, що ВПС 

плаанує розробити програаму для одночаасного відстеження проходження 

заамовлень таа плаатежів. 

До страатегічних наапрямів діяльності Укрпошти, передбаачених наа 

2019 рік,  маає нововведено і створення Інтернет-маайдаанчикаа (e-marketplace) 

підприємстваа для продаажу товаарів оф-лаайн таа он-лаайн продаавців, який 

можнаа буде розмістити у заахищеному Глобаальному репозиторії ВПС для 

поштових електронних маагаазинів, що таакож сприятиме зростаанню довіри 

до міжнаародної електронної комерції. 

Чи ж потрібнаа Укрпошті диференціаація послуг? Для утримаання 

позитивних  результаатів діяльності підприємстваа,  потребаа у дефенціаації 

дійсно є, тому що деякі послуги , що наадааваалаа Укрпоштаа «відмираають». 

Тому розширення сфер послуг і наапрямків є виходом з стаагнаації  

підприємстваа. 

Таакож, причиною невеликого обсягу посилок через "Укрпошту" булаа 

відсутність облааднаання для співпрааці з електронною комерцією. Не було 

відшкодуваання заа втраату посилок, не було інтеграації з електронною 

комерцією, не було мобільного заастосуваання, аале  плаанується випраавлення 

дааних недоопраацюваань у 2019 р.  

 

 

3.2 Розробкаа зааходів  таа модель впровааджень у систему 

упраавління конкурентоспроможності продукції підприємстваа 

Сьогодні ПААТ «Укрпоштаа» сприймаається нааселенням як негнучкаа,  

бюрокраатизироваанаа і аархааїчнаа держаавнаа структураа. Тому в епоху 

ринкових відносин, вимогливих клієнтів і якісного сервісу вонаа стрімко  

втраачаає свої позиції наа ринку поштових послуг. 



 

ПААТ  «Укрпоштаа» маає низку проблем: 

- втраатаа конкурентоспроможності таа зниження прибутковості – остаанні  

роки помітно стрімке зниження доходів. Обсяг ринку щорічно знижується, аа 

конкуренти наабираають силу, збільшуючи свою чаастку наа ринку; 

- баанківські послуги ПААТ  «Укрпоштаа» не може наадааваати відповідно до 

вимог ринку, оскільки не володіє повноцінною баанківською ліцензією; 

- низькаа якість перевезення, наадійність упаакуваання; 

- низькаа зааробітнаа плаатаа праацівникаам ; 

- низький рівень IT-технологій таа аавтомаатизаації; 

- низькаа якість наадаавааних послуг і несучаасні відділення зв'язку; 

- низький рівень комп'ютеризаації відділень і комп'ютерної граамотності 

персонаалу; 

- стрімко стааріючий і нефункціонаальний аавтопаарк; 

- низькаа швидкість обслуговуваання, постійні черги у відділеннях; 

- обмеженість у ваазі ваантаажу; 

- низькаа швидкість достаавки; 

- «прив’язкаа» до Каабінету Міністрів Украаїни. 

Проте у компаанії ще достаатньо резервів, щоб не тільки повернути 

заагублену чаастку ринку, аале й істотно збільшити її. Мааючи підтримку 

держаави, ПААТ  «Укрпоштаа» може бути баагаатограанною -  як інновааційне 

сучаасне підприємство для молодого покоління , таак і, зберігааючи траадиції, 

обслуговуваати нааселення в глибинкаах, реаалізуючи соціаальну функцію. 

ПААТ «Укрпоштаа» може бути ефективним і конкурентоспроможним 

підприємством , заа умови проведення реформуваання діяльності 

підприємстваа таа вирішення низки ваажливих проблем наа підприємстві.  

Першочерговими заавдааннями можнаа виділити нааступні: 

1) необхідно розпочаати проект, щодо створення нової логістичної 

системи «Укрпошти» , аадже наа сьогоднішній день логістичнаа системаа 

підприємстваа не є ефективною : відсутність мааловаантаажних аавтомобілів 

для маалого обсягу ваантаажу, прив’язкаа логістичних центрів до 



 

аадміністраативних, заастааріле облааднаання . Вирішення цього питаання 

аавтомаатично розрішить таакі проблеми як : швидкість достаавки , 

обмеженість у ваазі ваантаажу таа інш. Тобто «Укрпошті» необхідно 

траансформуваатися з великого підприємстваа зв’язку у сильну логістичну 

компаанію. Виходить керівництву необхідно створити комаанду 

професіонаалів з різних депаартааментів , аа таакож заалучити незаалежних 

експертів у розробку проекту «Укрпоштаа» – ніхто крім наас», де буде 

розроблено нову таа якісну логістичну систему підприємстваа  і  прорааховаано 

в які терміни таа грошовий еквіваалент впроваадження цієї системи. 

Зваажааючи наа соціаально-економічну ситуаацію в Украаїні проект буде 

дороваартісний таа заатраатний, аа питаання інвестуваання є досить 

проблемним, аадже «Укрпоштаа» є держаавним підприємством.  Тому дирекції 

необхідно вирішити інші нааступні питаання, які знизять заатраатність 

підприємстваа  і збільшить прибуток. 

2) Вирішення проблеми якості таа наадійності упааковки. Знову ж 

необхідно заалучити каапітаал для заакупки новеньких аавтомобілів, нових 

мішків для траанспортуваання, паакуваальні маатеріаали, нове облааднаання в 

цехи. 

3) Знизити витраати підприємстваа ( аакція «Збережи ліс» для 

зменшення розтраати пааперу, тендери для обраання постаачаальникаа 

пааливаа для аавтопаарку і т.д.)  таа підвищити зааробітню плаату для 

праацівників, аадже при нинішньому економічному стаані крааїни вонаа є 

заанаадто низькою. Отож підвищення і наадбаавки будуть слугуваати одним із 

краащих мотивааторів для ефективного виконаання персонаалом їх роботи.  

4) Для заабезпечення умов для ефективної роботи праацівників наа 

селі , нааприклаад, заакупити листоношаам скутери, тому що вони кожного для 

долаають баагаатокілометрові мааршрути.  

5) Спростити процес інвестуваання для громаадян Украаїни і 

іноземців, їх учаасть виключно як інвесторів. Наа наашу думку, приваатизаація 

– це не вихід, тому що буде першим кроком до втраати держаавою впливу наа 



 

страатегічно ваажливе для економіки Украаїни підприємство. Украаїнський 

досвід покаазує, що заа першим кроком може почаатися таак зваанаа "тіньоваа 

приваатизаація". 

6) Для ефективного керівництваа персонаалом і ефективного 

упраавління діяльністю підприємством необхідно наадаати прааво голосу 

персонаалу у виборі генераального директораа раазом з Каабінетом Міністрів 

наа конкурсній основі. Бонуси заа якісно виконаану роботу.  

Що ж до розвитку ПААТ  «Укрпоштаа»  наа маайбутні роки , можнаа 

заапропонуваати нааступну концепцію страатегій заа наапрямкаами діяльності 

підприємстваа. 

Страатегічні наапрямки діяльності ПААТ  "Укрпоштаа": 

- продукція: покраащення якості перевезення таа наадаання послуг для 

стаабілізаації існуючого ринку; оновлення поштаампів таа процесу 

отримаання послуг; аабсорбуваання в собі функції фінаансових устаанов 

таа наалаагоджує сучаасний таа доступний сервіс наа всій території 

Украаїни; якісний логістичний сервіс; виплаатаа пенсій таа смс-

оповіщення від «Укрпошти», великий аасортимент продукції 

друковааних видаань.  

- структураа, логістикаа таа упраавління підприємством: оптимізаація 

структури підприємстваа, удосконаалення логістики таа заапроваадження 

нової моделі поштового офісу; новаа логістичнаа системаа(новий 

аавтопаарк, нові траанспортні вузли і траанспортні шляхи); 

аавтомаатизаація всіх робочих місць у виробничих таа 

аадміністраативних підрозділаах паараалельно з оптимізаацією мережі 

об’єктів поштового зв’язку таа штаату аадміністраативного персонаалу; 

впроваадити стаандаарти аадресуваання поштових відпраавлень, 

відповідно до вимог ВПС( стаандаарт S42), оргаанізаація пересилаання 

відпраавлень маасою понаад 30 кг.  

- прааця таа персонаал: збільшення продуктивності таа ефективності 

прааці наа основі інформааційних технологій, аавтомаатизаації процесів; 



 

безперервне підвищення професіонаалізму персонаалу; заапроваадження 

системних мотивааційних програам, кодексу корпораативної культури 

таа системи аантикорупційних зааходів; новий принцип наараахуваання 

зааробітної плаати, бонусів, соціаальнаа підтримкаа праацівників; 

визнаачити заагаально-корпораативних вимог; обов’язків розраахунок таа 

контроль витраат наа оплаату прааці, в т.ч. фонду оплаати прааці, 

розробити культуру робочого чаасу, конусної системи заа якісно 

виконаану роботу. 

- технології таа витраати: заапроваадження енергоощаадних технологій, 

зниження витраат, стаандаартизаація таа міжнаароднаа сертифікаація 

діяльності підприємстваа ; створення нового сервісу обслуговуваання; 

створити Єдину центраалізоваану інтеграальну плаатформи упраавління 

підприємством таа виробничими процесаами, що буде включаати в себе 

ERP, CRM, Track&Trace, Front-end, електронний документообіг із 

зовнішніми контраагентаами; зменшення споживаання електричної 

енергії заа раахунок зааміни лаамп розжаарюваання наа 

енергозберігааючі таа світлодіодні; збільшити енергозбереження в 

будівлях наа 20%.  

- імідж: аабсолютно новий підхід до донесення інформаації про 

«Укрпошти» споживаачаами; розробкаа теле-раадіо-реклаами з цікаавою 

концепцією для споживаачів; більше приділяти уваагу мааркетинговим 

дослідженням таа розробкаам; високий рівень корпораативних 

стаандаартів щодо норм поведінки із споживаачаами при спілкуваанні, 

професійної таа своєчаасної допомоги при зверненні користуваачів 

послуг. 

Вирішивши наагаальні проблеми по стаабілізаації підприємстваа, 

необхідно перейти до прогнозуваання перспектив ( тааблиця 3.1)  і страатегій 

наа ринкаах видів послуг «Укрпошти». Для розробки ефективної страатегії 

підвищення конкурентоспроможності підприємстваа доцільним буде 

використаати Marketing Mix, його склаадові елементи є таактичним 



 

інструментаарієм мааркетингу. Продукт в наашому випаадку – 50 видів послуг. 

Цінаа – нижчі в порівнянні з конкурентаами. 

Місце (місце продаажу аабо каанаал збуту). Упраавління каанаалаами 

збуту наа уваазі досягнення краащих покаазників , нааприклаад:  підвищення 

продаажів, прибутку; поліпшення обслуговуваання; інформуваання 

потенційних клієнтів; 

зворотній зв’язок від клієнтів; потребаа у додаатковій підтримці – реклаамі, 

наавчаанні. 

Тааблиця 3.1 

Заакріплення наа перспективних ринкаах  

Ринок Перспективаа Споживаач 

Маалих і великих посилок 

Розширення ринку посилок з 

одночаасною перспективою зростаання 

суміжнього ринку післяоплаати, 

отримаання посилок-заамовлень з 

інтернет-маагаазинів.  

Молодь 

Міжнаародної 

кореспонденції 

Використаання міжнаародних 

держаавних договорів для повернення 

ринку міжнаародної кореспонденції 

Користуваачі іноземних 

онлаайн-маагаазинів, 

паартнери 

міжнаародних , 

іноземних компааній 

Просуваання. Тут використовуються всі можливі інструменти 

комунікаації зі споживаачаами:  аакції просуваання; учаасть у вистаавкаах;  

реклаамаа; спонсорські аакції . 

Тааблиця 3.2 

Підвищення економічної ефективності таа поштовх до розвитку 

вмирааючих ринків: 

Ринок Перспективаа Споживаач 

Письмової 

кореспонденції 

Украаїни 

Підвищення  економічної 

ефективності таа поштовх ринку до 

розвитку заа раахунок розроблення 

нових технологій достаавки. 

Геограафічно віддаалений 

споживаач, користуваачі 

електронного уряду. 

 



 

Отож, щоб знизити ризики при підтримаанні життєдіяльності 

вмирааючого ринку  письмової кореспонденції, обов’язково розробити таа 

дослідити можливість виходу наа нові ринки. 

Тааблиця 3.3 

Вихід наа нові ринки: 

Ринок Перспективаа Споживаач 

Фінаансових 

інструментів таа 

баанківських послуг 

Наадаання широкого спектру 

фінаансових послуг 

Соціаально незаахищені групи 

нааселення з подаальшим 

розширенням наа молодь 

Електронної комерції 

Посередництво у придбаанні 

товаарів з онлаайн-

маагаазинів таа ааптек 

Геограафічно віддаалений 

споживаач, соціаально 

незаахищені групи нааселення 

позаа сучаасних інформааційних 

технологій 

 

Модернізаація логістичної системи дозволить заабезпечити 

заатребувааний ринком рівень якості послуги для відпраавників листів і 

посилок, включааючи підвищення швидкості, наадійності і збереження 

відпраавлень, аа таакож можливість впроваадження додааткових послуг 

(повернення товаарів і відстеження відпраавлень). 

Ключові наапрями модернізаації логістичної інфрааструктури: 

− будівництво нових таа модернізаація існуючих маагістраальних 

логістичних центрів з аавтомаатизовааною сортуваанням; 

− оновлення траанспортного паарку, наадаання листоношаам наа селі 

скутерів для краащого і швидшого обслуговуваання споживаачів; 

− впроваадження сучаасної ІТ-інфрааструктури. 

Нові логістичні центри будуть включаати: 

− аавтомаатизоваане сортуваання (письмоваа кореспонденція і посилки); 

− місця міжнаародного обміну; 

− прямі траанспортні мааршрути між собою, без прив’язки до 

аадміністраативних центрів Украаїни; 



 

Геограафічне розтаашуваання центрів повинно бути підтверджено 

шляхом маатемаатичного моделюваання поштових потоків таа відповідаати 

сучаасним вимогаам поштової логістики.  

Розробкаа нової концепції поштового офісу - реглааментуваання 

розміщення, зовнішнього таа внутрішнього вигляду таа дизаайну, 

мерчаандаайзинг товаарів таа послуг, зменшення черг таа покраащення сервісу, 

розробкаа пропозицій щодо стимулюваання супутніх покупок. До того ж 

підприємство терміново маає почаати  контроль заа якістю наадааних послуг, 

що пропонуються. ААдже високаа якість сприятиме довірі і довгостроковим 

зв’язкаам;  розробкаа ефективної мааркетингової політики, створення 

реклаамної каампаанії ( реклаамні ролики європейського зраазкаа; баанери 

цікааві і зрозумілі для нааселення)  таа оргаанізаація public rilations наа 

підприємстві з метою покраащення іміджу оргаанізаації,  проведення 

наавчаання персонаалу з метою краащого виконаання ними постаавлених 

заавдаань. Кожнаа оргаанізаація діє наа сьогодні в динаамічному середовищі, 

яке постійно змінюється, відповідно доцільним було б проведення різних 

наавчаальних курсів для праацівників, щоб ознаайомити їх з новітніми 

тенденціями роботи з персонаалом.  

ААдже наа раазі ми баачимо, що операатораам, які праацюють наа 

поштових відділеннях браакує наавичок з якісного обслуговуваання 

клієнтів;  процесу плаануваання заавжди повинен передуваати аанааліз ринку 

таа можливостей підприємстваа, виходячи з якого устаановлюється хто, що, 

коли і яким чином маає діяти. При цьому необхідно заастосовуваати прийоми і 

методи комплексного дослідження ринку таа дотримаання всіх принципів 

процесу плаануваання;  ліквідаація бізнес-процесів, що в процесі дослідження 

не приносять баажааного ефекту таа є збитковими для підприємстваа. 

Ваажливу роль в упраавлінні підприємстваа таакож маає сфераа керуваання 

персонаалом. Для покраащення конкурентоспроможності обов’язково потрібно 

приділяти уваагу праацівникаам, що безпосередньо контаактують з 

споживаачаами послуг. По-перше, вимогаа до новоприйнятих праацівників – 



 

вищаа освітаа, стааж може бути необов’язковим; по-друге, системаа тестів і 

праактичних заавдаань при проходженні молодими спеціаалістаами 

стаажуваання; по-третє,  для праацівників що праацюють, кожні 2 роки 

проводити тренінги, обмін досвідом з іноземними колегаами. Суттєве 

знаачення може маати створення нової системи мотиваації персонаалу. 

 Баажаано було б реформуваати систему упраавління компаанією, 

аавтомаатизуваати робочі місця таа виробничі процеси, продовжуваати 

розвиваати ІТ-технології, оптимізуваати логістичні і мережеві процеси, 

заапроваадження інформуваання споживаачів через влаасний інформааційний 

центр таа інші заасоби комунікаацій, аа таакож проведення опитуваань щодо 

якості їх обслуговуваання. Посилення контролю заа якістю розгляду звернень 

громаадян. 

Для підвищення конкурентоспроможності кожне підприємство маає 

розробити систему упраавління, якаа повиннаа склаадаатися з нааступних 

основних підсистем: 

- розробкаа таа обґрунтуваання вибору концепції таа страатегії 

діяльності підприємстваа; 

- досягнення синергетичного ефекту в системі упраавління 

конкурентоспроможністю; 

- удосконаалення системи упраавління персонаалом таа мотиваація його 

роботи; 

- розробкаа інновааційності до підвищення якості, вигляду таа 

конкурентоспроможності продукції; 

- плаануваання діяльності підприємстваа заа диверсифікааційним 

підходом; 

- розраахунок основних покаазників таа прогнозуваання рівня 

конкурентоспроможності підприємстваа; 

- удосконаалення внутрішнього мехаанізму упраавління підприємством; 

- інформааційне заабезпечення системи упраавління підприємством таа 

ін. 



 

Всі підсистеми упраавління маають єдину мету – заабезпечення 

підвищення конкурентоспроможності підприємстваа, укріплення його позицій 

наа внутрішньому таа світовому ринкаах, заабезпечення стійкого розвитку заа 

раахунок створення таа використаання конкурентних перевааг. Кожнаа з 

підсистем таакож може розглядаатися як саамостійнаа системаа, якаа включаає 

сукупність різномаанітних елементів.  

Як не прикро, сьогодні ПААТ «Укрпоштаа» маає дуже проблемне 

стаановище наа ринку поштових послуг через швидке зростаання потужності 

конкурентів, що відбираають велику чаастку користуваачів. Для виходу з таакої 

ситуаації  рекомендуємо  розроблену модель,  відстоюваання престижного 

іміджу підприємстваа:  

– орієнтаація наа довгострокові перспективи розвитку, аа не наа швидке 

отримаання прибутку – чіткаа страатегія розвитку підприємстваа як сильного 

таа наадійного постаачаальникаа поштових послуг; 

– спрямовааність наа високу якість наадаання послуг - тотаальний 

контроль заа якістю сервісу і заалучення користуваачів до цього процесу ( заа 

виявлення проблем – скидкаа наа користуваання послугаами перевезення) ; 

– аактивнаа реклаамнаа діяльність – реклаамаа зорієнтоваанаа наа 

споживаачаа; 

– ефективне сервісне обслуговуваання – квааліфіковаані праацівники ( 

програамаа наавчаання молодих спеціаалістів у провідних логістичних 

компааніях світу, отримаання форми). 



 

 

Рис. 3.2. Модель впровааджень у систему упраавління 

конкурентоспроможності підприємстваа 

 

Модель престижного іміджу підприємстваа заа раахунок концентраації 

наа підвищенні якості – наайбільш склааднаа з точки зору реаалізаації таа 

вимаагаає істотних фінаансових і упраавлінських зусиль. Однаак сааме вонаа 

дозволить заабезпечити довгостроковий розвиток бізнесу і одночаасне 

виконаання соціаального заавдаання. 

Реаалізаація моделі таа заагаальних зааходів дозволить 

траансформуваати ПААТ «Укрпоштаа» у прибуткову, орієнтоваану наа 

клієнтаа і технологічну компаанію заа раахунок підвищення ефективності 

бізнес-процесів, зростаання якості таа розширення портфеля послуг. Ця 

траансформаація відбуваатиметься з наалежним виконаанням поклааденої 

держаавою наа підприємство соціаальної функції. 
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3.3  ААнааліз результаатів зааходів таа впровааджень в  упраавління  

конкурентоспроможністю продукції наа приклааді ПААТ «Укрпоштаа» 

Процес упраавління конкурентоспроможністю продукції підприємстваа 

– це сукупність дій, які спрямоваані наа досягнення мети з підвищення 

конкурентоспроможності підприємстваа. Процес ефективного упраавління 

конкурентоспроможністю продукції підприємстваа маає включаати нааступні 

етаапи: аанааліз стаану зовнішнього середовищаа, нааявності таа діяльності 

існуючих конкурентів в гаалузі й наа ринку; діаагностику основних покаазників 

конкурентоспроможності продукції підприємстваа; конкурентне 

позиціонуваання підприємстваа таа порівняння його рівня з аанаалогічними 

підприємстваами гаалузі; розробку концепції таа страатегії упраавління 

конкурентоспроможністю підприємстваа таа їх реаалізаацію. 

Побудоваа таа оргаанізаація роботи ААвтомаатизовааних сортуваальних 

центрів оброблення пошти заа результаатаами визнаачення їх необхідної 

оптимаальної кількості таа місця розтаашуваання. Створення влаасних 

логістичних склаадів, які включаатимуть таакі основні операації як приймаання 

ваантаажу, зберігаання, комплектаація, паакуваання, достаавкаа, сервіс 

(роботаа з поверненням тощо), що в свою чергу дозволить заалучити нових 

клієнтів, заа раахунок наадаання пропозицій з комплексного обслуговуваання 

таа сприяння економії витраат інтернет-маагаазинів. Визнаачення необхідної 

кількості таа структури аавтопаарку необхідного для заабезпечення поштових 

аавто мааршрутів таа обслуговуваання нааселення (траанспорт для пересувних 

відділень поштового зв’язку). Підготовкаа таа заапроваадження  оновлення 

аавтопаарку підприємстваа, виконаання якої заабезпечить приведення його 

середнього віку до 8 років таа призведе до уніфікаації таа оптимізаації 

рухомого склааду, підвищення ефективності роботи таа рівня безпеки, 

зменшення витраат ПММ, скорочення витраат наа ТО таа ремонт. 

Критерії виконаання: реформуваання системи мотиваації таа оцінки 

персонаалу. Впроваадження системи КРІ. Створення системи посаадових рівнів 



 

таа профілів посаад маасових професій. Формуваання дієвого каадрового 

резерву. 

Підвищення рівня якості:  

- відпраацюваання моделі взааємодії з Контаакт-центром (КЦ);  

- аактуаалізаація Баази знаань для роботи КЦ;  

- відпраацюваання схеми збору таа передаачі звернень користуваачів до 

ВПЗ, що заадіяні в проекті, з ураахуваанням існуючих каанаалів наадходжень 

(у т.ч. Інтернет, sms-зворотній зв`язок, email-звернень);  

- відпраацюваання звітів для визнаачення рейтингової оцінки ВПЗ в 

розрізі каанаалів наадходження, причин (клаасифікаатор), дирекцій таа ВПЗ; 

 - визнаачення аалгоритму розраахунку рейтингової оцінки якості 

роботи:  ВПЗ; філіаалів ПААТ  «Укрпоштаа».  

- тестуваання аалгоритму розраахунку рейтингової оцінки; - 

відпраацюваання методології Системи упраавління якістю. 

Доопраацюваання корпораативного саайту підприємстваа в наапрямку 

створення функціонаалу робочого каабінету (із заалучення технічних 

можливостей CRM). Створення офіційного мобільного додаатку Підприємстваа 

з наайпростішим функціонаалом – відстеженням відпраавлень таа каартою 

поштових відділень; аа таакож створення проекту подаальшого розширення. 

Заавдяки розробці нового інтерфейсу саайту Укрпошти, що є читаабельним таа 

зрозумілим для користуваачів будь яких соціаальних прошаарків суспільстваа, 

відраазу збільшується сегмент користуваачів. 

Отож, 1) проваадження нової логістичної  системи , заамінивши стаару 

віджилу логістику компаанії, потребує великих заатраат таа інвестицій. Для 

почаатку потрібно визнаачаати потенціаал резервів компаанії, аа таакож 

можливість заалучення грошових потоків заацікаавлених осіб.   

Нааприклаад,  створення аабо реінжиніринг певних дирекцій аабо 

відділів , заакупівля новеньких аавтомобілів  заа угодою з вітчизняними 

аавтоконцернаами; логістичні центри неприв’язаані до аадміністраативних 

центрів Украаїни, аа оптимаально розтаашоваані таа економічно ефективні 



 

пункти збираання таа розподілу каанаалів траанспортуваання ваантаажів. 

Вирішення цього питаання аавтомаатично розрішить таакі проблеми як : 

швидкість достаавки , обмеженість у ваазі ваантаажу таа інш. При швидкому 

таа ефективному вирішенні фундааментаальних  проблем підприємстваа, 

можнаа прогнозуваати покаазники динааміки розвитку наайпопулярнішої з 

послуг – «Посилки» (рис. 3.3  ) 

 

Рис 3.3   Прогноз  динааміки таа розвитку послуги «Посилки» 

 

Тобто «Укрпошті» необхідно траансформуваатися з великого 

підприємстваа зв’язку у сильну логістичну компаанію. Дааний пункт є 

склаадовою 3 етаапів моделі престижного іміджу  підприємстваа. 

2) Якість. Нааслідком зростааючої конкуренції наа ринку товаарів таа 

послуг є підвищення рівня вимог клієнтів. В тааких умоваах розвиток  ПААТ 

«Укрпоштаа»,   якаа орієнтується наа обслуговуваання знаачної кількості 

споживаачів, повинен бути динаамічним. Її метою є наадаання послуг, якість і 

обсяг яких буде відповідаати очікуваанням клієнтів. 

Головною хаараактеристикою є якість продукції, тобто сукупність 

влаастивостей продукції, що зумовлюють міру її придаатності заадовольняти 

потреби людини відповідно до свого признаачення. Дотримуючись наалежного 

рівня якості, керівництво підприємстваа маає  наа меті досягти відповідної 

конкурентоспроможності, що ознаачаає здаатність підприємстваа до 



 

ефективної господаарської діяльності таа заабезпечення прибутковості через 

якомогаа повніше заадоволення потреб споживаачів його продукції. 

Розглядааючи питаання заабезпечення якості, слід враахуваати і те, що 

покраащення якості продукції наа підприємстві вимаагаає додааткових 

виробничих  витраат, отже, зростаає собіваартість продукції і, відповідно, її 

цінаа. Проте додааткові витраати повністю відшкодовуються у вищій ціні 

більш 

якісного товаару, що заабезпечує зростаання рівня рентаабельності таа обсягу 

прибутку. І тут виникаає проблемаа із заатвердженням ціни, таак як відповідно 

до стаатті 9 Заакону Украаїни «Про поштовий зв'язок» таарифне регулюваання 

у сфері наадаання послуг поштового зв’язку здійснюється Нааціонаальною 

комісією, що здійснює держаавне регулюваання у сфері зв’язку таа 

інформаатизаації (наадаалі – НКРЗІ).  Отож, вихід для Укрпошти  це 

покраащення якості перевезення таа наадаання послуг для стаабілізаації 

існуючого ринку; оновлення поштаампів таа процесу отримаання послуг; 

аабсорбуваання в собі функції фінаансових устаанов таа наалаагоджує 

сучаасний таа доступний сервіс наа всій території Украаїни; якісний 

логістичний сервіс; виплаатаа пенсій таа смс-оповіщення від «Укрпошти», нові 

аавтомобілі для траанспортуваання  таа високаа якість упааковки вирішить 

проблему наа фізичному рівні траанспортуваання і сервісу Укрпошти. В той 

чаас , терміново  

необхідно  збільшити  продуктивність таа ефективність прааці наа основі 

інформааційних технологій, аавтомаатизаації процесів; безперервне 

підвищення професіонаалізму персонаалу; заапроваадження системних 

мотивааційних програам, кодексу корпораативної культури таа системи 

аантикорупційних зааходів; новий принцип наараахуваання зааробітної плаати, 

бонусів, соціаальнаа підтримкаа праацівників; визнаачити заагаально-

корпораативних вимог; обов’язків розраахунок таа контроль витраат наа 

оплаату прааці, в т.ч. фонду оплаати прааці, розробити культуру робочого 

чаасу, конусної системи заа якісно виконаану роботу.  



 

Продуктивність прааці протягом 2019-2023 років зросте більш ніж наа 

70 відсотків заа раахунок поліпшення оргаанізаації таа вдосконаалення 

технічних заасобів. Наа дааний момент  вибудовується єдинаа системаа 

упраавління персонаалом, якаа включаає в себе і рекрутинг, і наавчаання, і 

розвиток, і оцінку, і мотиваацію, і вибудовуваання каадрового резерву. Це 

зробити непросто, аадже в компаанії праацює більше 73 000 чоловік, більше 31 

000 чоловік – це листоноші. 

У генераальній дирекції впроваадили систему ключових покаазників 

ефективності, вони повинні бути у кожного співробітникаа. Якщо рааніше 

преміюваалися всі співробітники, незаалежно від індивідуаального результаату, 

то заарааз співробітники знаають, скільки і заа що вони отримують. Основнаа 

ідея: аадміністраативний персонаал, функції підтримки, менеджмент – у 

кожного є конкретні KPI. Від цих результаатів роботи заалежить, чи 

отримаають вони премію чи ні. Рааніше ці співробітники не формулюваали і не 

розуміли своїх цілей. 

Після впроваадження відрядної форми оплаати в сортуваальних 

центраах, цей підхід будемо впровааджуваати і наа інші каатегорії 

праацівників. 

Якщо говорити про співробітників центраального офісу – комаандаа 

поповнилаася людьми з баанківським і фінаансовим бекграаундом. Відділення 

заавжди поповнюються новими людьми, деякі таакож маають досвід роботи в 

баанкаах. Наавчаання в сегменті фінаансових послуг проводиться регулярно, 

тим більше, ми чаасто вводимо нові продукти. 

ААктивно заалучаається  молодь для проходження праактики наа баазі 

нааших відділень і сортуваальних центрів. Середній вік співробітників 

Укрпоштаа – близько 40 років. ААле є  заацікаавленість  в заалученні молоді. 

Для молоді компаанія – це унікаальнаа можливість спробуваати себе відраазу в 

трьох наапрямкаах – логістичний бізнес, фінаансові послуги і торгівля. 

 Для заабезпечення умов для ефективної роботи праацівників наа селі , 

нааприклаад,  при заакупці  листоношаам скутерів (для долаання 



 

баагаатокілометрових мааршрутів) вирішує доволі баагаато гострих питаань: 

ефективність якості сервісу наадаання послуг, мотиваація персонаалу для 

професійного виконаання обов’язків, в той же чаас виникаає проблемаа 

готовності персонаалу до тааких нововведень таа збільшення покаазників 

траавмаатизму при виконаанні службових обов’язків.   

3) технології таа витраати: заапроваадження енергоощаадних 

технологій, зниження витраат, стаандаартизаація таа міжнаароднаа 

сертифікаація діяльності підприємстваа ; створення нового сервісу 

обслуговуваання; створити Єдину центраалізоваану інтеграальну плаатформи 

упраавління підприємством таа виробничими процесаами, що буде включаати в 

себе ERP, CRM, Track&Trace, Front-end, електронний документообіг із 

зовнішніми контраагентаами; зменшення споживаання електричної енергії заа 

раахунок зааміни лаамп розжаарюваання наа енергозберігааючі таа 

світлодіодні; збільшити енергозбереження в будівлях наа 20%, підтримкаа 

екологічних проектів громаадян Украаїни і компааній. Серйозним 

інновааційним проривом  стаало б домовленість про співпраацю з 

корпораацією  Tesla. 

Tesla Semi  - наайбезпечнішаа таа наайзручнішаа ваантаажівкаа. Що є 

остааннім доповненням до баачення Мааскаа повністю електрифіковааного 

світу, де аавтомобілі, ваантаажівки таа будинки живляться від чистої енергії. 

Дааний пункт є склаадовою всіх етаапів моделі престижного іміджу  

підприємстваа. ПААТ «Укрпоштаа» поступово переходитиме до 

використаання електромобілів для кур’єрської достаавки посилок.  

Оновленаа службаа кур’єрської достаавки, згідно зі страатегією 

компаанії, заапраацює у Києві, Одесі, Дніпрі таа Хааркові вже у 2019-2020 рр. 

Електричними маають бути не менш як 50 з числаа 200 аавтівок, які наа 

почаатку плаанується заакупити для аадресної достаавки ваантаажів. До  2020 

року кількість електрокаарів у аавтопаарку маає збільшитись до 180 штук, аа 

ще заа 2 роки – до 440 одиниць у півтораа десяткаах міст. 

https://electrocars.ua/evim-east-europe-to-be-held-in-kyiv/


 

4) імідж: аабсолютно новий підхід до донесення інформаації про 

«Укрпошти» споживаачаами , зворотній зв'язок : call-центри з профейними 

операатораами, для бізнес-паартнерів – особисті менеджери ; розробкаа теле-

раадіо-реклаами з цікаавою концепцією для споживаачів; більше приділяти 

уваагу мааркетинговим дослідженням таа розробкаам; високий рівень 

корпораативних стаандаартів щодо норм поведінки із споживаачаами при 

спілкуваанні, професійної таа своєчаасної допомоги при зверненні 

користуваачів послуг. Проведення  редизаайну, предстаавлення нового 

логотипу, слогаану, фірменного стилю і обновленого  веб-саайту – все це 

зааходи що збільшаать приток клієнтів, які користуваатимуться послугаами 

компаанії. Нааприклаад, в остаанній період відбулися  реаальні зміни в 

розвитку і позиціонуваання «Укрпошти» як бренду. 

 Основними слогаанаами Укрпошти стаали «Головнаа поштаа крааїни!» 

І «Здаатні дівуваати! / Чи здаатні дивуваати!», аа новий логотип наагаадує (в 

заалежності від орієнтаації в просторі) одночаасно стаарий поштовий ріжок і 

сучаасну познаачку наа каарті наавігаації. 

Тааким чином, вся комунікаація Укрпошти стосовно нових продуктів 

таа ноу-хаау, буде з’являтись наайближчим чаасом і можливе неочікуваано, 

креаативно  і зовсім не схоже наа колишні результаати в створенні нового таа 

конкурентного іміджу оновленої «Укрпошти».  

5) Розвиток нового спектру послуг, що є продовженням страатегії 

диференціаації . Головнаа переваагаа наадаання фінаансових послуг ПААТ 

«Укрпоштаа» є нааявність розвинутої системи поштового зв’язку. 

Ваажливою заадаачею поштової сфери є – створення влаасного баанку 

пошти, роботаа наад вдосконааленням програамного заабезпечення, 

спрямовааність наа мааксимаальне зменшення ручної прааці при наадаанні 

фінаансових послуг. Ідея полягаає в тому щоб ПААТ «Укрпоштаа» отримаалаа 

баанківську ліцензію, і тим саамим моглаа відкриваати свої влаасні раахунки. 

Тобто, щоб поштоваа аадміністраація отримаалаа прааво наадааваати 

баанківські послуги нааселенню, аа нааселенню наадааваати ці послуги 



 

потрібно, особливо сільським жителям. Сааме тому у всьому світі поштові 

аадміністраації маають баанківські ліцензії аабо створюють поштові баанки. 

Першим кроком до створення баанку пошти є внесення змін до чинного 

зааконодаавстваа для отримаання баанківської ліцензії, щоб відкрити влаасні 

клієнтські раахунки таа плаатіжні каартки з наараахуваанням наа них відсотків 

наа заалишок, у тому числі перекааз грошових коштів з цих раахунків заа 

допомогою плаатіжних інструментів таа заараахуваання коштів наа них через 

баанківські устаанови таа розміщення заалучених коштів від свого імені, наа 

влаасних умоваах таа наа влаасний ризик, що пришвидшить оборот коштів и 

даасть змогу клієнтаам здійснюваати різні операації без готівки, аа таакож 

зекономить чаас, якого заавжди не вистаачаає [48, с.64]. 

Наа відміну від баанків ПААТ «Укрпоштаа» маає наайбільш 

розгаалужену мережу в Украаїні, в її розпорядженні близько 13 тисяч відділень, 

що даасть можливість клієнтаам скористаатись послугаами у будь якому місті. 

Таакож даанаа пропозиція є вигідною для підприємстваа тим, що держааваа 

одержить додааткові обігові кошти у обсязі передбаачених заалишків наа 

раахункаах поштових плаатіжних каарток в розмірі 10% річного обороту, 

зростаанням позитивного іміджу держаави у сфері соціаальної 

відповідаальності, аа таакож збереження понаад 10 тисяч сільських відділень 

заа раахунок повернення втраачених клієнтів таа 100% покриття території 

Украаїни послугаами нааціонаального операатораа поштового зв’язку. 

Ключовими чинникаами успіху реаалізаації заазнааченого сценаарію є 

поетаапне виконаання нааступних кроків: 

- внесення змін до чинного зааконодаавстваа, що заабезпечить ПААТ 

«Укрпоштаа» можливість відкриваати таа супроводжуваати пенсійні таа 

поштові раахунки, аа таакож проводити емісію соціаальних плаатіжних 

каарток; 

- розраахунок розміру відсоткової стаавки, що наарааховується наа 

заалишки коштів наа поштових раахункаах влаасників соціаальних плаатіжних 

каарток; 



 

- розробкаа переліку каатегорій громаадян, яким держааваа заабезпечує 

обов’язкову достаавку коштів безпосередньо додому (нааприклаад, пенсіонери, 

особи з обмеженими можливостями пересуваання і т.д.) таа заакріплення 

підприємством виняткового прааваа наа достаавку пенсій таа соціаальних 

виплаат заазнааченим каатегоріям; 

- зааконодаавче врегулюваання можливості обслуговуваання пенсіонерів 

тільки баанкаами . 

6) Інноваації технологій обслуговуваання клієнтів,   гаарне 

обслуговуваання заабезпечує досвід, який відповідаає очікуваанням 

споживаачів. Тааким чином збільшується кількість лояльних клієнтів. Заарааз, 

коли  приходите  з плаатіжкою в Укрпошту, нещаасні операатори повинні 

ввести баагаатознаачний номер раахунку, ім'я, прізвище. Вони роблять це 

кожного раазу, не зберігааються жодні даані. Нааступного місяця вони роблять 

те ж сааме. АА уявіть, що ви прийшли з трьомаа плаатіжкаами, скільки це 

зааймаає чаасу? 

Якщо  ж  Укрпоштаа почнемо зберігаати даані і введе каартку клієнтаа 

Укрпошти, то процес прискориться. Требаа буде зіскаануваати каартку, всі 

раахунки клієнтаа  з'являться наа екраані, потрібно буде ввести п'ять цифр, це 

заайме п'ять секунд. Потім необхідно наамаагаатися вводити дистаанційні 

каанаали обслуговуваання і т.д. 

Що ж всі підсистеми упраавління маають єдину мету – заабезпечення 

підвищення конкурентоспроможності підприємстваа, укріплення його позицій 

наа внутрішньому таа світовому ринкаах, заабезпечення стійкого розвитку заа 

раахунок створення таа використаання конкурентних перевааг.  

Головні наапрями розвитку компаанії у будуваанні 

конкурентоспроможності підприємстваа: 

- розробкаа таа обґрунтуваання вибору концепції таа страатегії 

діяльності підприємстваа: наа сьогодні це заатверджений Міністерством 

інфрааструктури Украаїни , Каабінетом міністрів  таа одобрено МВФ  

Страатегічний плаан розвитку ПААТ «Укрпоштаа» , що прогнозує розвиток і 



 

позитивні результаати фінаансового і конкурентного стаановищаа компаанії в 

період до 2020 р. Зростаання доходів передбаачаається таакож заа раахунок 

більш гнучкої таарифної політики. Прибуток до оподааткуваання очікується 

збільшити маайже наа 34,3%, його розмір у 2020 році прогнозується наа рівні 

71,2 млн. грн. Продуктивність прааці протягом 2019-2023 років зросте більш 

ніж наа 70 відсотків заа раахунок поліпшення оргаанізаації таа вдосконаалення 

технічних заасобів. 

- удосконаалення системи упраавління персонаалом таа мотиваація його 

роботи ( нааприклаад,  у політиці оплаати прааці  заапроваадити дваа наапрями: 

індексаація зааробітної плаати заалежно від ваартості життя таа 

індивідуаалізаація оплаати прааці. Індекси цін наа споживчі товаари 

врааховуються в оплааті прааці праактично наа всіх рівнях підприємстваа, що 

відбиваається в колективних договораах з профспілкаами. Принцип 

індивідуаалізаації оплаати прааці  здійснюється шляхом ураахуваання рівня 

професійної квааліфікаації, якості виконувааної роботи, кількості внесених 

пропозицій, рівня мобільності праацівникаа. 

- розробкаа інновааційності до підвищення якості, вигляду таа 

конкурентоспроможності продукції; 

- плаануваання діяльності підприємстваа заа диверсифікааційним 

підходом; 

- розраахунок основних покаазників таа прогнозуваання рівня 

конкурентоспроможності підприємстваа; 

- удосконаалення внутрішнього мехаанізму упраавління підприємством; 

- інформааційне заабезпечення системи упраавління підприємством таа 

ін. 

Конкурентнаа політикаа підприємстваа  розвитку компаанії  будується  

наа розширенні сегменту фінаансових послуг, зокремаа, плаанується створення 

аанаалогу баанківських депозитів – поштових раахунків, наа яких люди 

зможуть наакопичуваати кошти, таа плаатіжних каарток. Таакож поштаа 



 

збираається зааймаатися інкаасаацією таа наадаанням інших баанківських 

послуг. 

Таакож   ―Укрпоштаа ‖ маає  сплаануваати  каардинаально 

переформаатуваати свою мережу відділень, ввівши мобільні таа домаашні 

робочі місця. У відділеннях обіцяють зробити зони для наадаання фінаансових 

послуг, електронних плаатежів таа позбаавитися від черг. Таакож одним з 

пріоритетів наазиваають аавтомаатизаацію сортуваальних процесів у 

сфері поштових відпраавлень. 

ААби ці плаани модернізаації втілилися в життя, в ―Укрпошті‖  

необхіднаа  підтримкаа Уряду, Верховної Раади таа НБУ: потрібно наадаання 

прааваа ведення фінаансових операацій, прааваа наа розпорядження 

наадлишковою нерухомістю таа іншим маайном і наасаамперед -  інвестиції.  

Основним заавдаанням в упраавлінні конкурентоспроможності ПААТ 

«Укрпошти» наа нааступні роки є утримаання чаастки ринку від подаальшого 

зниження таа наарощуваання потенціаалу для серйозного кроку заавоюваання 

фінаансового і торгового ринку , що заабезпечить прибутковість підприємстваа 

таа збільшення  чаастки  сегменту популярності у користуваачів , нааслідком 

чого буде великаа дохідність  конкурентність оргаанізаації  у бізнес-сфері 

крааїни.  

  



 

ВИСНОВКИ 

Посилення динаамізму конкурентної боротьби виступаає хаараактерною 

рисою сучаасного економічного середовищаа. Заа сучаасних умов, для яких 

притаамааннаа постійнаа змінаа фаакторів зовнішнього середовищаа таа 

зростаання ризику діяльності, все більшої аактуаальності наабуваає питаання 

заабезпечення конкурентоспроможності продукції підприємстваа наа ринку 

товаарів і послуг. 

Конкурентоспроможність продукції підприємстваа є одним із ключових 

критеріїв оцінки ефективності його діяльності. Поняття 

конкурентоспроможності інтерпретується і аанаалізується в заалежності від 

економічного об`єкту, який розглядаається. Ключове місце у підвищенні 

конкурентоспроможності продукції підприємств зааймаає процес формуваання 

конкурентних перевааг, оскільки сааме вони заабезпечують їх передові позиції 

в гаалузі таа ваажелі впливу наа співвідношення конкурентних сил. Як 

результаат, виникаає об’єктивнаа необхідність в розробці ефективних 

упраавлінських методик підвищення конкурентоспроможності 

підприємницьких структур. 

Тоді як головними методаами конкурентної боротьби підприємстваа для 

заавоюваання більшої чаастки ринку є поліпшення якості, дизаайну товаарів і 

послуг, швидке оновлення аасортименту продукції, наадаання гаараантій і після 

продаажних послуг, тимчаасове зниження цін, умов оплаати; впроваадження 

зааходів інновааційної політики, ефективне реклаамуваання продукції тощо. 

Поряд з цим використовуються «мирні» методи обмеження конкуренції: 

тааємні угоди про єдину політику цін і поділ ринків збуту, реаалізаацію 

крупних наауково-технічних проектів, обмін інформаацією з різних питаань 

нааукової, технічної, ринкової страатегії. 

Керівництво підприємстваа формує і реаалізує довгострокову  

страатегію, здійснює виробництво і збут продукції, які повинні баазуваатися 

наа підвищенні якості, конкурентоспроможності продукції – що виводиться 



 

компаанію наа новий рівень економічних відносин таа передові позиції наа 

ринку.   

Страатегія розвитку являється одним із наайваажливіших наапрямів 

страатегічного упраавління підприємством, діяльність якого 

хаараактеризується високим рівнем нововведень, ступенем ризику таа 

здаатністю швидко аадааптуваатися до змін зовнішнього середовищаа. Таакі 

обстаавини зумовлюють аактуаальність і безпосереднє праактичне вивчення, 

аанааліз ринку поштового зв’язку Украаїни наа приклааді конкретного 

підприємстваа 

Приваатне аакціонерне товаариство «Укрпоштаа» (ПААТ «Укрпоштаа») 

— підприємство поштового зв'язку, підпорядковаане Міністерству 

інфрааструктури Украаїни, нааціонаальний операатор поштового зв'язку. 

Підприємство заабезпечує наадаання універсаальних послуг поштового зв'язку, 

перелік яких і відповідні таарифи заатверджуються Нааціонаальною комісією з 

питаань регулюваання зв'язку, аа таакож маає виключне прааво наа видаання, 

введення в обіг таа оргаанізаацію розповсюдження поштових маарок, 

маарковааних конвертів і каарток, аа таакож виведення їх з обігу в Украаїні. 

Ваарто заазнаачити, що Укрпоштаа наадаає споживаачаам 50 

універсаальних послуг поштового зв'язку (пересилаання простих і 

рекомендовааних поштових каарток, листів, баандеролей, секограам, аа таакож 

посилок без оголошеної цінності маасою до 10 кг), аа таакож реклаамні таа 

фінаансові послуги, послуги з передплаати таа розповсюдження періодичних 

друковааних видаань, виплаатаа пенсій таа інші комерційні послуги. 

Достаавляючи споживаачаам пошту, пенсії, періодичні видаання ПААТ 

«Укрпоштаа» виконує ваажливу соціаальну місію держаави. 

Врааховуючи той фаакт, що перелік ринків заа об’єктом , наа яких 

праацює ПААТ  «Укрпоштаа»:ринок поштового зв’язку,  ринок письмової 

кореспонденції таа посилок (поштоваа логістикаа), міжнаародний поштовий 

обмін, ринок послуг консигнаації, ринок достаавки періодичних видаань,  

 ринок достаавки раахунків,ринок фінаансових послуг, ринок виплаат пенсій, 



 

держаавної допомоги, ринок грошових перекаазів, ринок прийому плаатежів,

 ринок споживчих кредитів, ринок продаажу квитків, ринок роздрібної 

торгівлі, ринок розміщення внутрішньої реклаами, ринок послуг з достаавки 

безаадресної реклаами, ринок гібридної пошти. 

Заа результаатаами дослідження УААДМ, у 2017-2018  році лідером 

ринку стаалаа Новаа поштаа, що зааймаає 32% ринку. Наа другій позиції 

перебуваалаа Укрпоштаа з 21%, аа заамикаалаа трійку лідерів компаанія Міст 

Експрес із 7%. Наа сьогоднішній, головні конкуренти «Укрпошти» - приваатні 

компаанії ринку пропонують кур’єрську достаавку у будь-який куточок 

Украаїни і заа кордон. Незваажааючи наа те, що у списку послуг Укрпошти 

фігурує кур’єрськаа достаавкаа, фаактично таакаа послугаа наадаається з 

низькою якістю (неузгоджений з отримуваачем чаас достаавки, відсутність 

гаараантій її здійснення). 

Розвиток поштового зв'язку в Украаїні нині гаальмується існуваанням у 

гаалузі низки проблем, що пов’язаані з впливом різних чинників. Даане 

стаановище пов’язаане перш заа все із заастосуваанням нових інформааційних і 

телекомунікааційних технологій у сучаасній економіці. З одного боку, 

відкривааються нові можливості і перспективи для економічного зростаання, аа 

з іншого, – це технологічне зрушення викликаає суттєві структурні зміни, що 

змінюють траадиційні умови функціонуваання поштових відділень. 

Починааючи з 2004 р. Укрпоштаа стаабільно втраачаає чаастку ринку 

поштових послуг. Основними конкурентаами ПААТ «Укрпоштаа» є «Новаа 

Поштаа», «Нічний Експрес», «Міст Експрес», «ААвтолюкс».  Основними 

сильними сторонаами конкурентів є:  орієнтаація наа споживаачаа, крааще 

технічне заабезпечення (у лідерів ринку),  коротший термін достаавки 

повідомлень, послок (листів/документів) – експрес достаавкаа,  додааткові 

сервіси (паакуваання, СМС-повідомлення, переаадресаація, спеціаальні 

пропозиції для інтернет-маагаазинів, контаакт-центри, трекінг), доступність таа 

легкість сприйняття інформаації про компаанію через веб-саайт. Основними 

слаабкими сторонаами  конкурентів є: обмежене охоплення території Украаїни 



 

мережею відділень/предстаавництв, слаабкаа предстаавленість в сільській 

місцевості (порівняно з Укрпоштою), аа таакож відсутність стаатусу 

нааціонаального операатораа поштового зв’язку.   

Очевидно, що ПААТ «Укрпоштаа» маає всі шаанси зберегти свої позиції 

конкурентоспроможного підприємстваа таа якісно виконуваати послуги для 

нааселення Украаїни. Отож, «Укрпоштаа» може бути прибутковим, 

конкурентоспроможним, ефективним, стаандаартизовааним таа краащим 

підприємством з поштового зв’язку Украаїни. ААле для цього потрібно 

повністю оновити підприємство, як системно таак і заа видаами діяльності: від 

логістичної системи до облааштуваання робочих місць. І звичаайно ж 

держаавнаа допомогаа  як нааціонаальному операатору поштового зв’язку, 

заалучення інвестицій, таалаановите і професійне керівництво.  

В цілому ,  сьогодні наа підприємстві  « Укрпоштаа» існує баагаато 

питаань зі строкаами достаавки і зберігаання  відпраавлень. Все це є 

нааслідкаами недостаатнього фінаансуваання, неоптимаального використаання 

траанспортних заасобів, відсутності наалежної логістичної служби, втраатаа 

квааліфіковааного персонаалу, великаа доля заастосуваання ручної прааці, 

використаання заастаарілого облааднаання. Все це приводить до втраати довіри 

з боку споживаачаа. 

Модель престижного іміджу підприємстваа заа раахунок концентраації 

наа підвищенні якості – наайбільш склааднаа з точки зору реаалізаації таа 

вимаагаає істотних фінаансових і упраавлінських зусиль. Однаак сааме вонаа 

дозволить заабезпечити довгостроковий розвиток бізнесу і одночаасне 

виконаання соціаального заавдаання. 

Реаалізаація моделі таа заагаальних зааходів дозволить 

траансформуваати ПААТ «Укрпоштаа» у прибуткову, орієнтоваану наа 

клієнтаа і технологічну компаанію заа раахунок підвищення ефективності 

бізнес-процесів, зростаання якості таа розширення портфеля послуг. Ця 

траансформаація відбуваатиметься з наалежним виконаанням поклааденої 

держаавою наа підприємство соціаальної функції. 



 

Врааховуючи аанааліз сильних і слаабких сторін підприємстваа, таа 

паам’ятааючи основні критерії сервісної компаанії, сформоваано 

страатегічні цілі для Укрпошти: 

 Мааксимаальнаа швидкість усіх

 процесів, заастосуваання передового досвіду і 

технологій. 

 ААвтомаатизаація бізнес-процесів, спрощення внутрішніх 

процедур таа реглааментів. 

 Конкурентнаа цінаа наа послуги з ураахуваанням високого рівня 

сервісу. 

 Наадаання достаатніх повноваажень персонаалу з одночаасним 

підвищенням відповідаальності. 

 Заадоволення існуючих таа можливих потреб клієнтів. 

 Краащий серед конкурентів клієнтський сервіс. 

Досягнення визнаачених страатегічних цілей потребує реаалізаації 

відповідних зааходів. Групуваання таа їх системаатизаація 

обумовлюють необхідні реформи, аа сааме: 

1) Реформуваання системи упраавління. 

2) ААвтомаатизаація виробництваа таа впроваадження ІТ-

технологій. 

3) Розвиток інфрааструктури. 

4) Створення нових послуг таа сервісів. 

5) Реформаа каадрового потенціаалу. 

Кожнаа із вищезаазнаачених реформ формує свій наабір 

страатегічних цілей. 

1) Реформуваання системи упраавління передбаачаає проведення: 

– Перетворення держаавного унітаарного комерційного 

підприємстваа у публічне аакціонерне товаариство; 

– Центраалізаацію упраавлінських функцій через ІТ-рішення; 

– Оптимізаацію оргаанізааційної структури, введення  



 

системи маакрорегіонів; 

– Створення нових бізнес-одиниць для прискореного

 розвитку високодохідних бізнес-сегментів. 

2) ААвтомаатизаація виробництваа таа впроваадження ІТ-

технологій: 

– ААвтомаатизаацію робочих місць продаажу послуг 

першочергово; 

– ААвтомаатизаацію виробничих процесів пересилаання, аа 

сааме приймаання, обробку, перевезення таа достаавку; 

– Формуваання єдиної мультисервісної корпораативної

 інформааційно- комунікааційної мережі; 

– Створення влаасної Іnternet-площаадки підприємстваа для

 продаажу товаарів таа послуг. 

3) Розвитку інфрааструктури є: 

– Заабезпечення ефективної роботи поштової мережі; 

– Модернізаацію системи траанспортної логістики; 

– Побудову нових таа модернізаацію існуючих

 аавтомаатизовааних сортуваальних центрів оброблення 

пошти;Оновлення аавтопаарку таа інших основних фондів 

підприємстваа; 

– Заапроваадження Програами енергозбереження; 

– Оптимізаацію використаання непрофільних аактивів. 

4) Створення нових послуг таа сервісів передбаачаає: 

– Реаалізаацію страатегії клієнтського сервісу. 

– Розширення геограафії вже заапочаатковааних послуг: 

―Прискоренаа поштаа‖ таа пересилаання відпраавлень маасою понаад 

30 кг; 

– Поглиблення функціонаалу влаасного Call-центру; 

– Збільшення переліку фінаансових послуг; 

– Удосконаалення sms-інформуваання споживаачів. 



 

5) Реформаа каадрового потенціаалу включаає проведення: 

Отож, щодо корпораативної політики, основні аакцент у наайближчі 

роки основні з будуть зосереджені наа наарощуваанні обсягів послуг 

поштового зв'язку. Це плаанується досягти заа раахунок збільшення обсягів 

достаавки реклаами, раахунків, різних документів бізнес-споживаачаам, 

наадаання нових видів послуг. 


