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інноваційної політики підприємства слід враховувати особливості інвестицій та 

інновацій, причому ці особливості повинні бути взаємозалежними на практиці. 

Отже, розглядаючи інноваційну та інвестиційну політики в контексті 

інноваційного підприємництва з’являється можливість їх об’єднання в поняття 

«інноваційно-інвестиційна політика», яка на пряму впливає на 

конкурентоспроможність підприємства, призводить до підвищення його 

економічних показників, надає перевагу перед конкурентами. Між тим, 

зауважимо, що в умовах становлення інноваційного суспільства і посилення 

конкурентної боротьби визначальним фактором економічного зростання, та 

ефективного впровадження інновацій на підприємстві є наявність 

висококваліфікованих кадрів. 
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Проблеми та перспективи електронної комерції в Україні 

 

В сучасних умовах значна частина економіки та бізнесу стають 

електронними і переміщуються у глобальне середовище мережі Інтернет. 

Одним із засобів здійснення і підтримки процесів інформатизації в 

економічному середовищі є електронна комерція, яка дає змогу максимально 

ефективно здійснювати комерційні операції, оперативно реагувати на зміни 

ринку товарів та послуг, розширювати сфери впливу комерційних суб'єктів та 

посилювати їх конкурентні переваги. 

Метою даної роботи являється виявлення проблем розвитку електронної 

комерції в Україні, а також виявити перспективи українського Інтернет - 

бізнесу, які пов’язані з рішенням та усуненням наявних проблем. 
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Розвиток комерції у електронному просторі з кожним роком стає все 

більш помітним, багато уваги приділяється саме цій сфері діяльності котра і 

забезпечує свою актуальність та актуальність даної теми.  

Питанням електронної комерції займалися такі вчені, як Марголіс Н, 

Еймор. Д, Паршенцев А, Балабанов І, Галкін С, Богатирьова Л, Стрельчук Е, 

Шалєва О, але і сьогодні дана тема являється досить актуальною і не 

достатньо вивченою тому потребує значної уваги з урахуванням складних 

умов сьогодення.  

Електронний бізнес - будь-яка ділова активність з використанням 

глобальних інформаційних мереж для модифікації внутрішніх та зовнішніх 

зв'язків фірми з метою одержання прибутку. Електронна комерційна взаємодія 

суб'єктів бізнесу з приводу купівлі-продажу товарів та послуг з використанням 

інформаційних мереж [1]. 

Електронна комерція може відбуватися між суб’єктами підприємництва 

під час виробництва та продажу товарів, між суб’єктом підприємництва та 

споживачем, під час продажу та розповсюдження товарів, між двома 

споживачами [2]. 

В Україні на сьогоднішній день електронна комерція швидкими темпами 

розвивається, але не дивлячись на швидкий темп розвитку електронна 

комерція, як і кожна сфера діяльності має ряд недоліків: 

1. Більшість користувачів Інтернету віддають перевагу простому 

перегляду інформації в мережі, аніж займатися покупками. 

2. Середній користувач Інтернету дуже сильно відрізняється від 

середньо статичного жителя України: по рівню матеріального добробуту, 

технічної підготовки та рівню освіти. Цей фактор, з однієї сторони, робить 

користування Інтернет - комерцією ідеальним інструментом для просування 

комп’ютерної техніки, програмного забезпечення та складної електроніки. З 

іншої сторони, цей же фактор робить менш ефективним використання 

Інтернету для просування товарів масового споживання. 

3. Хаотичність та інформаційна перевантаженість більшості сайтів 

ускладнюють залучення та утримання потенційних клієнтів. За даними 

дослідження, користувач повинен протягом перших восьми секунд побачити 

на сайті щось для себе корисне, в іншому випадку він просто покине цей сайт. 

Явний недолік професійних спеціалістів по Інтернет - маркетингу та реклами 

приводить до низької якості надаваних ними послуг. 

4. Серйозною проблемою, асоційованою з електронною комерцією в 

Україні став неякісний сервіс в українських Інтернет -магазинах. 

Неможливість надавати якісні послуги багато в чому стало наслідком 

ажіотажу. У Інтернет - компаній немає часу (та й необхідності), щоб 

замислитися над перспективами бізнесу та потребами споживачів. Більшість 

компаній, таким чином, створюються занадто швидко, витрачаються 

переважно тільки на рекламу.  

5. Великою проблемою Інтернет - магазинів являється доставка 

оплаченого товару покупцю. Більшість Інтернет - компаній на власному 
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досвіді відчули, що в електронній комерції майже все вирішує логістика. 

Ідеальний он-лайн продавець повинен не тільки тримати на складі велику 

кількість одиниць товару і оперативно приводити свій Інтернет - каталог у 

відповідність зі станом складу, але і швидко доставляти товар за вказаною 

клієнтом адресою, використовуючи при цьому переважно дешевшу 

загальнодоступну пошту. 

6. Проблеми доставки більшість Інтернет - магазинів дійшло висновку: 

необхідно створювати свій власний склад, де б зберігався оперативний запас 

товарів, представлених в прайс - листі. Але якщо доставка проводиться в різні 

міста, або ж замовлений товар доставляється по мегаполісу, то раціонально 

крім одного великого складу мати кілька територіальних накопичувачів. 

Наявність складу дозволить багато в чому гарантувати асортимент, а наявність 

накопичувачів - грамотно вибудувати логістику. 

Тим хто збирається займатися електронним бізнесом, торгуючи в 

роздріб через Інтернет, слід акуратніше ставитися до організації своєї справи. 

Рекламну кампанію необхідно проводити обережно, розвиваючись у міру 

готовності логістики, інакше можна просто не впоратися з кількістю 

замовлень і мати негативний результат.  

Перспективою розвитку електронної торгівлі може стати більш 

ретельний підбір партнерів по бізнесу. Якщо один з партнерів не надає 

високого рівня сервісу кінцевому покупцеві, то покупець все одно буде 

впевнений в низькій якості роботи компанії-виробника. Адже товар 

продається йому під цілком певною торговою маркою. Звідси випливає, що 

партнерів по електронному бізнесі потрібно вибирати більш ретельно і 

довіряти їм набагато більше, ніж в традиційній компанії. 

Електронний бізнес має на меті задоволення потреб певного типу 

підприємств в певному економічному і інфраструктурному середовищі. Перш 

за все, для електронного бізнесу потрібні електронні підприємства. 

Автоматизації бізнес-процесів західні підприємства присвятили все останнє 

десятиліття, а розвиток Інтернету дозволив пов'язувати електронні системи 

компаній один з одним. І все ж недостатній рівень автоматизації далеко не 

основна перешкода на шляху розвитку електронного бізнесу в Україні. Якщо 

говорити про електронний бізнес у відносно конкурентних умовах, то треба 

усвідомлювати, що більшої ефективності можна досягти, якщо будувати 

роботу на базі електронної торгової площадки, а не безпосередньо між 

підприємствами, що відбувається досить часто.  

Таким чином, стає очевидним, що електронна комерція, як і сам 

Інтернет, вже стала невід'ємною частиною цивілізації [3]. Тому вона потребує 

подальшого детального вивчення та вирішення існуючих проблем, саме 

вирішення існуючих проблем в сфері електронної комерції забезпечить 

перспективу та подальший економічно вигідний розвиток для нашої країни. 
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Развитие рынка почтовой связи Украины на современном этапе 

 

Сфера услуг является одной из важнейших и быстрорастущих 

составляющих мировой экономики. В условиях глобализации мировой 

экономики сфера услуг становится одним из влиятельных факторов, от которых 

зависит рост экономики, повышение конкурентоспособности страны на 

мировых рынках, улучшение благосостояния населения. 

Одним из основных направлений стратегии развития почтовой связи 

общего пользования является внедрение современного вида услуг, 

базирующихся на информационных и телекоммуникационных новейших 

технологиях, использовании единых стандартов качества, а также интеграции 

систем обработки информации. 

Развитию рынка услуг почтовой связи во всем мире уделяется большое 

внимание. Хотя с развитием интернет - связи, мобильной связи, расширением 

возможностей систем передачи данных, функции почтовой связи претерпели 

изменение, ее значение для обеспечения управления государством, 

потребностей предприятий, организаций и населения не уменьшилось. Так, 

услугами почтовой связи не пользуются только 3% жителей планеты (в 

Африке, Латинской Америке и в некоторых арабских странах).  

Новые услуги начали развиваться в результате создания новых видов 

связи, развития Интернет, конвергенции телесвязи, почтовой сети и Интернет. 

Наиболее быстро развиваются следующие классы почтовых услуг: 

- услуги логистики; 

- гибридная почта; 

- услуги Интернет - сервисов в режиме реального времени; 

- электронная торговля; 

- рекламные услуги. 
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