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ПЕРСПЕКТИВИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 

ПОШТОВОГО ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ 

 

У сучасних умовах господарювання Україна переходить на новий рівень 

розвитку, що передбачає побудову інформаційного суспільства та формування 

інноваційної економіки [1]. При цьому ключову роль відіграють галузь зв’язку та 

рівень розвитку інформаційних технологій. 

Важливого значення у інноваційному розвитку національної економіки 

набуває поштовий зв'язок, який є соціально-значущою структурою та надає не 

тільки традиційні послуги поштового зв'язку, але й сучасні інформаційні послуги. 

Стан і динаміка розвитку поштового зв'язку безпосередньо впливають на ступінь 

задоволеності користувачів, розвиток економіки зв'язку та економіки країни в 

цілому, роблячи певний внесок у створення національного доходу і валового 

внутрішнього продукту. Однак відкритим залишається питання щодо 

інноваційного розвитку поштового зв’язку України, що обумовлює інтерес та 

актуальність даного напряму дослідження. 

Питання аналізу ринку послуг поштового зв’язку та вирішення проблем 

розвитку галузі зв’язку постійно привертають увагу вчених. Ці питання 

розглядаються в наукових працях таких вітчизняних вчених, як Князєва О.А., 

Князєва Н.О., Махновська Н.Д., Танащук К.О., Ящук Л.О. та інші [2-5]. При цьому 

інноваційні аспекти і перспективи розвитку поштового зв’язку України розкриті не 

повною мірою та потребують переосмислення й застосування оновленого підходу 

відповідно до сучасних тенденцій розвитку світової економіки.  

Постійне збільшення споживання послуг поштового зв'язку підтверджує 

значущість саме цього виду послуг зв'язку, що обумовлює необхідність прийняття 

інноваційних рішень щодо підвищення якості послуг та обслуговування на 

підприємствах поштового зв'язку, впровадження передових технологій передачі 

інформаційних повідомлень.  

На сьогодні, у світовій практиці перевага віддається послугах на базі 

сучасних інформаційних технологій, які забезпечують високу швидкість передачі 

інформації. В Україні впровадження цих технологій здійснюється досить повільно, 

тому розвиток ринку послуг зв'язку відбувається нерівномірно і один вид послуг 

замінюється іншим. Але, незважаючи на стрімкий розвиток інформаційно-

комунікаційних технологій, поштовий зв'язок займає важливе місце у 

функціонуванні економіки країни, інформатизації суспільства, науково-

культурному розвитку, здійсненні міжнародних зв'язків тощо. 

Важливо виділити перспективи інноваційного розвитку поштового зв’язку 

України: 

1. Модернізація обладнання підприємств поштового зв’язку, що дозволить 

скоротити час прийому, обробки та передачі інформаційних продуктів, підвищити 

швидкість обслуговування споживачів.  
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2. Впровадження механізмів державної підтримки фінансової складової 

поштового зв’язку для реалізації інноваційного розвитку галузі зв’язку України. 

Це є ключовим аспектом та важелем не тільки для розвитку галузі зв’язку, а й для 

здійснення позитивних змін національної економіки України взагалі. 

3. Формування поштового кластеру в Україні, що забезпечить можливість 

збереження та зміцнення єдиного економічного простору території за допомогою 

комплексного розвитку інноваційно-орієнтованих кластерів; рівномірне 

розміщення виробництва по території країни, спрямоване на досягнення 

оптимального рівня соціально-економічного розвитку регіонів; зміцнення 

конкурентоспроможності та національної безпеки держави.  

4. Формування державно-приватного партнерства, а саме: розробка 

концептуальних та юридичних основ щодо створення та розвитку поштового 

кластера; узгодження і захист інтересів підприємств регіонів усередині країни і за 

кордоном; укріплення конкурентних позицій регіону завдяки залученню 

інвесторів; сприяння розвитку підприємницького сектору, створення системи пільг 

і гарантій для діяльності підприємств та інвесторів; нарощення 

зовнішньоекономічного потенціалу і розширення торгово-економічних зв'язків 

тощо. Важливість розвитку державно-приватного партнерства також підкреслено в 

міжнародних поштових конвенціях, прийнятих Всесвітнім поштовим союзом.  

5. Використання маркетингових методів для позиціонування поштового 

зв’язку як доступного, соціально-значущого та актуального виду послуг зв’язку, 

визначення пріоритету споживача. Відповідно до цього виникає необхідність 

удосконалення та оновлення моделей маркетингу поштового зв’язку та їх 

впровадження у діяльність відповідних підприємств. 

6. Прийняття інноваційних рішень щодо концепції внутрішнього контролю на 

підприємствах поштового зв’язку. При цьому важливо врахувати ризики 

діяльності підприємств поштового зв’язку з відповідними розрахунками, чітко 

визначити критерії якості потенціалів, впровадження «еталонних бізнес-процесів» 

для визначення відхилень фактичних показників від запланованих. 

7. Інноваційних підхід щодо політики якості послуг та обслуговування на 

підприємствах поштового зв’язку відповідно до міжнародних стандартів якості з 

урахуванням особливостей менталітету України. При цьому необхідно 

орієнтуватися на вимоги та потреби споживачів послуг зв’язку, а також на 

наявність прогресивних інформаційних технологій розвинутих країн світу – 

здійснювати обмін науково-технічним досвідом. 

8. Використання інноваційних підходів та методів управління на 

підприємствах поштового зв’язку з урахуванням соціально-економічних та 

психологічних чинників. 

Таким чином, можна зробити висновки про те, що інноваційний розвиток 

поштового зв’язку сьогодні є необхідною умовою для оновлення традиційної 

галузі зв’язку та підвищення рівня прибутковості цього сектору економіки. 

Створення поштових кластерів дозволить забезпечити зайнятість в умовах 

реформування підприємств, знизити витрати і підвищити ефективність діяльності 

підприємств за рахунок ефекту синергії та уніфікації підходів у логістиці, 

інжинірингу, інформаційних технологіях, маркетингу та менеджменті якості.  

Все вищезазначене сприятиме інноваційному розвитку поштового зв’язку і 

галузі зв’язку в цілому та підвищить інвестиційну привабливість національної 

економіки України. 
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АКТИВІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

В ХАРЧОВІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ ЯК МЕТОД ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 

 

Останнім часом урядом України робиться акцент на інноваційний розвиток 

економіки. Перед науковим співтовариством ставиться завдання розробки 

інноваційної продукції та технологій, що відповідають світовим стандартам. 

Відповідні розробки більшою мірою ведуться за пріоритетними напрямами 

розвитку науки, технологій і техніки України. До таких напрямків відносяться: 

живі системи; індустрія наносистем і матеріали; інформаційно – телекомунікаційні 

системи; перспективні озброєння, військова та спеціальна техніка; раціональне 

природокористування; транспортні, авіаційні та космічні системи; енергетика та 

енергозбереження. Цей перелік пріоритетних напрямів, за якими ведуться передові 

розробки, охоплює далеко не всі галузі промисловості, що забезпечують 

економічну безпеку країни. Однією з таких галузей є харчова промисловість, від 

розвитку якої залежить продовольча незалежність і безпека Україи.  

Продовольча безпека країни є однією з головних складових економічної 

безпеки. У загальнонаціональному аспекті продовольча безпека повинна 

включати: 

- продовольчу незалежність країни відповідно до встановлених критеріїв;  

- рівний доступ всіх груп і верств населення всіх регіонів країни до продуктів 

харчування;  

- безпека і висока якість продовольчих товаров [1, с. 10].  


