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Графіки залежності ,§обр, 5 та 5 від к при 
А = 1, В = 9 наведено на рис. 2.

Диференціюючи функцію 5 ,якою подаються 
сумарні витрати знаходимо умову її мінімуму

8' = А - В / к 2 - 0, звідки к = ̂ В / А .
Отже, існує таке значення кількості рівнів 

ієрархії, при якому сумарні витрати на оброб
лення і перевезення пошти досягають мініму
му і становлять

Рис. 2. Графіки залежності 5 0бр1 &п0р та 5  від к
( ♦ - Я , пер’ обр’ ■- 5) 8  = А у ] в / А + В / у І В / А = 2 л [ А В .

0. А. КНЯЗЕВА

Інноваційний розвиток поштового зв'язку в умовах 
побудови інформаційного суспільства

Сучасний етап розвитку людства характеризується фор
муванням інформаційного суспільства та нової парадигми 
інноваційної економіки. Інноваційна економіка являє собою 
нову модель суспільно-економічної формації, зорієнтованої 
на такі фактори [1]:

Ф  активізацію внутрішнього споживання та експорту 
інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ);

Ф  максимальне використання інтелектуального потен
ціалу;

Ф  інноваційне оновлення всіх сфер економіки й соціаль
ної сфери тощо.

У Декларації «Побудова інформаційного суспільства —  
глобальне завдання в новому тисячоріччі» сформульовано 
ключові принципи побудови інформаційного суспільства [2]:

Ф  тотальна консолідація суспільства для створення адек
ватних умов розвитку інноваційної економіки;

Ф  розширення доступу до інформаційних та комунікацій
них інфраструктур і технологій, до інформації та знань як 
основи інформаційного суспільства й інноваційної економіки;

Ф  створення сприятливого середовища для розвитку й 
розширення сфери застосування ІКТ;

Ф  заохочення міжнародного і регіонального співробіт
ництва, сприяння повномасштабній інтеграції заходів і про
грам національного й регіонального інноваційного розвитку.

У Законі України «Про основні принципи розвитку інфор
маційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки» сфор
мульовано основні завдання, мету й напрямки розвитку інфор
маційного суспільства в нашій державі на основі широкого 
використання сучасних ІКТ [3].

Отже, світовим співтовариством і Україною як його скла
довою визнається той факт, що матеріальною і технологіч
ною основою формування інформаційного суспільства та інно
ваційної економіки є інформаційні й комунікаційні технології. 
З огляду на це сфера зв'язку набуває ключового значення у 
процесі формування інформаційного суспільства й інновацій
ної економіки, чим і зумовлюється актуальність вивчення 
питань, пов'язаних із проблематикою інноваційного розвитку 
зв’язку за сучасних умов.

Традиційно сферу зв'язку розглядають у двох різних фор
мах. Перша—  це поштовий зв’язок, тобто інформація, що 
поширюється методом фізичного транспортування і/або 
зберігання. Друга —  це засоби телекомунікації [передаван
ня даних, телефон, радіо й телебачення], де закодовані по
відомлення чи мова передаються за допомогою радіосигналів 
або по кабельному зв'язку від одного абонента до іншого [4]. 
Однак у період побудови інформаційного суспільства з ’явля
ються технології, що дають змогу значною мірою усувати роз
біжності між альтернативними видами поштового та теле
комунікаційного зв’язку, реорганізувати багато виробничих і 
соціальних процесів, надаючи їм інноваційного напрямку роз
витку. Відбувається поступове злиття різних видів зв'язку, 
у результаті чого поштовий і телекомунікаційний зв'язок, 
доповнюючи й розширюючи можливості один одного, стають 
невід’ємними елементами і матеріально-технічною базою 
інформаційного суспільства.

До характерних прикладів такого злиття можна віднести 
впровадження в поштовому зв’язку інноваційних послуг на 
базі інформаційних технологій: електронна пошта, гібридна 
пошта, посилкова торгівля через інтернет-магазини, дистан
ційне навчання, грошовий переказ через Інтернет тощо. 
Проводиться робота з упровадження в діяльність поштового 
зв’язку України інноваційної технології —  цифрової поштової 
марки ОРМ ШідіЬаі Розі Магк). Ця технологія, яку вже реа
лізовано в багатьох країнах світу, може використовуватися
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для підтримки широкого спектра комп'ютеризованих пошто
вих програм, які вимагають кодування інформації на пошто
вих відправленнях у формі, придатній для швидкої обробки 
автоматичним устаткуванням.

Таким чином, поштовий зв'язок, як і телекомунікаційний, 
зазнає інноваційних змін. При цьому фізична пошта зали
шається необхідною для того численного прошарку населен
ня в усьому світі й в Україні, що має доступ до поштових 
служб, але з різних причин не має змоги скористатися теле
комунікаційними послугами. Для таких споживачів потік 
фізичної пошти забезпечує широкий діапазон інформаційних 
послуг, що позитивно впливає на культурний і соціальний 
розвиток багатьох країн. У результаті роль поштового зв’язку 
вийшла за рамки простої фізичної доставки пошти. Завдяки 
поширенню інформаційних технологій поштовий зв’язок є 
повноправним суб’єктом глобального телекомунікаційного 
ринку й одним з основних засобів зв'язку, що стимулює тех
нологічний, культурний, економічний і соціальний розвиток 
інформаційного суспільства.

Відбувається адаптація поштового зв’язку до умов роботи 
в інформаційному суспільстві при постійно зростаючій конку
ренції з боку телекомунікаційних послуг. Адаптація здійснюєть
ся за допомогою інноваційного розвитку світового поштового 
ринку і виражається в активному використанні поштовими 
підприємствами нових інформаційних технологій для по
ліпшення якості й розширення спектра пропонованих послуг, 
у застосуванні інформаційних технологій для обробки та 
доставки пошти, упровадження інформаційних систем без
пеки і контролю за проходженням пошти тощо.

Поштовий зв ’язок України розвивається відповідно до 
основних тенденцій інноваційного розвитку світового пошто
вого ринку. Сьогодні сформовано об'єктивні передумови 
для інноваційного оновлення та переходу поштового зв’язку 
України на якісно новий рівень розвитку, необхідний для її 
успішної інтеграції в інформаційне суспільство. До цих пере
думов можна віднести впровадження найбільшим підприєм
ством поштового зв’язку України —  Українським державним 
підприємством поштового зв’язку «Укрпошта» —  таких тех
нологічних інновацій [5]:

Ф  забезпечення обміну даними з автоматизованими 
системами контролю за проходженням реєстрованої пошти, 
обліку товарів, моніторингу наданих послуг;

Ф  підімкнення всіх автоматизованих робочих місць до 
корпоративної комунікаційної мережі підприємства для забез
печення надання ряду фінансових послуг у реальному режимі 
часу, а також для оперативного обміну даними з обліковими 
і технологічними системами верхніх рівнів управління;

Ф  створення й розвиток автоматизованої системи пере
казу коштів —  АС «Електронний переказ», інтегрованої в 
міжнародну фінансову систему переказу грошей Всесвітньо
го поштового союзу (МФС ВПС);

Ф  введення системи виплати переказів у валюті за міжна
родними системами переказу грошей Мопеудгат і ЇЛ/езІегп 
ІІпіоп;

Ф  упровадження на веб-порталі УДППЗ «Укрпошта», у 
віртуальному відділенні поштового зв’язку, нової послуги 
«Прийом поштових Інтернет-переказів з оплатою картками 
Національної системи масових електронних платежів» для 
приватних осіб, а також прийом згрупованих поштових Інтер
нет-переказів для корпоративних клієнтів;

Ф  оснащення операційних вікон підприємства комп’ютер
но-касовими системами та спеціалізованими контрольно- 
касовими апаратами, що дозволяють здійснювати продаж 
електронних ваучерів і поповнення рахунків за послуги 
операторів мобільного зв'язку в реальному режимі часу;

Ф  введення в експлуатацію програмно-технічного ком
плексу Центральної диспетчерської служби з функціями 
спостереження за рухом магістрального автотранспорту і 
можливістю миттєвого передавання інформації в підрозділи 
ДАІ з метою оперативного реагування на аварійні ситуації, 
що сталися.

Наявність перелічених інновацій в УДППЗ «Укрпошта» 
дає підстави стверджувати: незважаючи на те, що інфор
маційні й комунікаційні технології з часом витиснуть певні 
категорії послуг поштового зв'язку, загалом існує лише 
незначна загроза зникнення поштового зв’язку. Розвиток ІКТ 
не заперечує, хоча й певною мірою видозмінює поштовий 
зв'язок, забезпечуючи йому нові можливості для інновацій
ного розвитку в інформаційному суспільстві. Поштовий зв’я
зок є надійним брендом, який викликає довіру в більшості 
населення в усьому світі, що неодмінно належить використа
ти для впровадження нових інформаційних послуг. Широкий 
доступ до прийнятних за ціною послуг поштового зв’язку є 
найважливішим аспектом у формуванні інформаційного 
суспільства, оскільки пошта здатна забезпечити зв’язок з 
найбільш віддаленими населеними пунктами, використовую
чи існуючі мережі логістики. Розгалужена мережа поштових 
відділень може слугувати платформою для повсюдного впро
вадження й розвитку нових електронних послуг.

Проте для успішної інтеграції поштового зв'язку в інфор
маційне суспільство необхідно відшукувати шляхи під
вищення конкурентоспроможності пошти, аби вона посіда
ла ключові позиції в умовах посилення конкуренції з боку 
телекомунікаційних послуг. Для цього пошта України має 
зазнати інноваційних змін, а отже, постає необхідність фор
мування стратегії інноваційного розвитку поштового зв'язку 
України.

Для формування цієї стратегії автором було проведено 
теоретичні й науково-прикладні дослідження, у результаті яких 
визначено, що поштовий зв'язок України має інноваційний 
потенціал, необхідний та достатній для інноваційного розвит
ку [В]. Зазначені дослідження дали змогу виокремити стра
тегічні орієнтири інноваційного розвитку поштового зв'язку:
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якість послуг і обслуговування, маркетингова діяльність, 
кадровий менеджмент, економічна ефективність і оптиміза- 
ція управління [7]. Ці стратегічні орієнтири є базою для фор
мування стратегії інноваційного розвитку поштового зв'язку, 
яка являє собою стратегічно-оріснтовану систему, що містить 
п ’ять складових [8].

1. Якісна складова має на меті підвищення якості по
слуг і обслуговування для більш повного задоволення зро
стаючих потреб споживачів у послугах високого рівня якості, 
а також у високоякісному обслуговуванні. Ця складова реа
лізується формуванням інноваційних підходів до оцінювання 
якості послуг поштового зв’язку з використанням багато
рівневої ієрархічної системи оцінки якості, рекомендованої 
ВПС.

2. Ринкова складова забезпечує активізацію маркетин
гової діяльності для підвищення ефективності роботи 
поштового зв ’язку в ринковому середовищі та для більш 
повного задоволення потреб споживачів формуванням інно
ваційної моделі маркетингу послуг поштового зв’язку на прин
ципах диференційованого маркетингу.

3. Кадрова складова сприяє переходу від технократич
них підходів до управління на основі як соціально-психологіч
них, так і матеріальних мотиваційних аспектів з метою підви
щення рівня інтелектуального потенціалу, необхідного для інно
ваційного розвитку поштового зв ’язку в інформаційному 
суспільстві. Ця складова реалізується формуванням багато
рівневої системи управління персоналом, спрямованої на 
підвищення кваліфікації й корпоративної культури, на фор
мування мотиваційного середовища, адекватного сучасним 
вимогам.

4. Фінансово-інвестиційна складова дає змогу підви
щити ефективність економічної діяльності, а також інвести
ційне забезпечення інноваційного розвитку. У рамках фінан
сово-економічної складової необхідно формувати підходи до 
оптимізації та скорочення витрат за одночасного зростання 
дохідних надходжень, що забезпечить необхідний рівень 
рентабельності й прибутковості, достатній для інноваційного 
розвитку. Задля цього, наприклад, доцільно оптимізувати 
систему взаєморозрахунків між учасниками технологічного 
процесу з надання послуг поштового зв'язку через розподіл 
доходів залежно від нормованих, а не фактичних витрат учас
ників, на основі встановлення середнього нормативу витрат, 
які припадають на одну тарифіковану одиницю послуги. При 
цьому окремі учасники будуть прямо зацікавлені в оптимі
зації витрат, оскільки перевищення нормативів не призведе 
до збільшення дохідних надходжень [9 ]. Також доцільно 
застосовувати інструменти фінансового лізингу, зокрема 
компенсаційного лізингу, коли платежі за лізинговими уго
дами частково або повністю здійснюються послугами (поштові 
послуги й послуги на базі нових інформаційних технологій], 
наданими з використанням устаткування, що є об'єктом лізин
гової угоди.

5. Організаційна складова дозволяє вдосконалити 
організаційну структуру управління в поштовому зв'язку 
завдяки переходу від лінійно-функціонального принципу 
побудови до дивізіонального. Зокрема, доцільно, на наш 
погляд, підвищувати рівень децентралізації управління в 
УДППЗ «Укрпошта» через виділення дочірніх профільно- 
орієнтованих компаній, спрямованих на надання певних 
послуг (наприклад, фінансових, транспортно-логістичних 
або послуг на базі інформаційних технологій).

Розроблена стратегія за типологією є корпоративною. Вона, 
виражаючи концептуальну основу розвитку поштового зв’яз
ку загалом, містить функціональні складові, які конкретизу
ють функціональні сфери діяльності.

Реалізація стратегії інноваційного розвитку дасть 
змогу розв’язати проблему інноваційного розвитку 
сфери поштового зв’язку та її переходу на якісно новий 
рівень розвитку, характерний для інформаційного 
суспільства.
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