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Аналіз ефективності діяльності підприємства поштового зв'язку 

 

Поштовий зв'язок грає важливу роль у  економічній та соціальній 

інфраструктури держави. Послуги поштового зв’язку сприяють розвитку 

різноманітних сфер бізнесу,виступають у ролі комунікаційного 

механізму,доступного для усіх прошарків населення,особливо в період 

глобалізації та становлення ринкової економіки [1, c. 35]. 

Великим підприємством, яке забезпечує надання універсальних послуг 

поштового зв'язку, є УДППЗ «Укрпошта». Це державне підприємство поштового 

зв'язку України, яке було засновано у лютому 1994 року. Воно також має право   

право на видання, введення в обіг та організацію розповсюдження поштових 

марок, маркованих конвертів і карток, а також виведення їх з обігу в Україні [2].  

З розвитком Інтернет-технологій потреба людей у пересилці листів 

скоротилася, як і потреба у передплаті на газети або журнали, оскільки це все 

можну знайти в Інтернеті. Навіть додаткова послуга оплати послуг через касу 

відділення вже не має такого попиту, адже зараз і це можливо здійснити через 

мережу Інтернет. 

За рахунок того, що в селах не дуже розвинуті Інтернет-технології, а 

також з інших причин, населення не перестає користуватися послугами 

―Укрпошти‖ ,що і впливає на позитивні показники економічної 

результативності діяльності цього підприємства.  

Ефективність діяльності підприємства, в тому числі поштового зв’язку,  

оцінюється за допомогою різних методів, зокрема, аналізу фінансово-

економічної результативності. Аналіз результативності здійснюється за 

наступними напрямами: фінансове планування та прогнозування, контроль та 

аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства,а також оперативна 

фінансово-економічна робота [ 2]. 

Аналіз ефективності діяльності УДППЗ «Укрпошта» за 2015 рік показав, 

що забезпечено виконання всіх основних показників фінансового плану та 

позитивну динаміку їх зростання порівняно з 2014 роком. Так, загальні  доходи 

складають 4 380,2 млн. грн, що на 8,8% більше проти плану та на 11,1% більше 

у порівнянні  з 2014 роком. Чистий дохід складає 3 902,5 млн.грн, що на 0,9%  

більше  проти плану та на 5,5%  більше у порівнянні з минулим роком. 

Відповідно до отриманих доходів та понесених витрат підприємством 

отримано прибуток  до оподаткування в розмірі 53,0 млн.грн. Чистий прибуток 

склав 40,8 млн. грн, що більш ніж у два рази більше плану  та проти минулого 

року. 
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За 2015 рік використано фонду оплати праці 1935,7 млн. грн, що дало 

можливість сформувати середньомісячну заробітну плату одного штатного 

працівника в розмірі 2110,2 грн. У порівнянні з 2014 роком (1867,4 грн) вона 

збільшилась на   13,0%, тобто на 242,8 грн. 

За 2015 рік сплачено податків, зборів, обов'язкових платежів до бюджету 

та державних цільових фондів на суму 1223,9 млн. грн, що на 2,3% більше 

проти минулого року, у тому числі до Держбюджету сплачено 266,2 млн. грн., 

що на 40,4%  більше проти минулого року. 

За 2015 рік рентабельність підприємства склала 0,9%, що на 1% більше у 

порівнянні з 2014 роком ( - 0,1%). 

Таких результатів вдалося досягти завдяки вдалим управлінським 

рішенням, злагодженій тарифній політиці й розширенню співпраці з 

міжнародними та вітчизняними компаніями, а також оптимізації 

непродуктивних витрат. 

Таким чином, проведений аналіз показав, що 2015 рік для УДППЗ 

«Укрпошта» був успішним. Прибуток, який отримало підприємство, у 2,5 рази 

більше від плану (+ 250%) і є кращим за останні 15 років. Незважаючи на 

розвиток конкуренції, що становить певну загрозу ефективності діяльності 

підприємства, «Укрпошта» продовжує успішно працювати та надавати  

достатньо великий спектр послуг, що сприятиме підвищенню прибутковості.  
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Оцінка впливу якості послуг на діяльність оператора мобільного зв'язку 

 

Прогресуюча  інформатизація суспільства зумовила всебічне  поширення  

телекомунікаційних послуг. Сьогодні для ринку телекомунікаційних послуг 

характерні досить високі темпи зростання, за останнє десятиліття 

телекомунікаційні послуги стали одним з ключових секторів економіки 

розвинених країн та  поступово відіграють  все більш потужну роль в 

соціально-економічній сфері життя суспільства.  
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