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Вывод. У мобильного WiMAX есть потенциал, который успешно 
реализуем, если ценовой фактор подписки на услуги и стоимость 
соответствующих устройств будут достаточно низкими. Вероятно, 
значительный объем мобильного трафика мог бы передаваться по WiMAX-
сетям, давая абонентам широкую степень свободы. Однако готовность 
клиентов оплачивать подобного рода услуги без голосовых сервисов не 
слишком высока, даже с учетом мобильной доступности широкополосного 
Интернета. Трудно предсказать, каким образом мобильный WiMAX сможет 
гарантировать высококачественные голосовые IP-услуги, оставаясь при этом 
адекватным по стоимости. Ведь малодоходный бизнес не привлекателен для 
операторов в любом случае.  
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Анотація. У доповіді розглядаються соціальні передумови суспільного доступу до 

банківських послуг та роль й значення діяльності Українського державного підприємства 
поштового зв’язку «Укрпошта» на ринку фінансових послуг України.  
 

Ефективне використання поштового зв’язку є одним із найважливіших 
показників розвитку торговельно-промислової діяльності і культурного рівня 
країни. Проте діяльність пошти не обмежується галуззю економічних та 
культурних відносин, більш важливим є її соціальне значення, покликане 
слугувати завданням родинного, громадського і державного життя. У кожній 
країні пошта є повсякденним і доступним засобом спілкування. За всіх часів 
існування пошти її основним призначенням було і залишається — служіння 
потребам суспільства, соціальне значення діяльності працівників пошти — 
своєчасно, з високим рівнем якості надавати поштові послуги та зберігати 
традиції людського спілкування. 

Поштовий зв'язок в Україні є невід'ємним елементом соціальної 
інфраструктури суспільства, сприяє зміцненню соціально-політичної єдності 
країни, сприяє реалізації конституційних прав і свобод громадян, дозволяє 
створити необхідні умови для здійснення державної політики в області 
формування єдиного економічного простору, сприяє вільному переміщенню 
товарів, послуг і фінансових коштів, свободі економічної діяльності. Саме 
поштовий зв'язок є найвагомішим та найзначущим соціальним сектором 
економіки, тому що поштові відділення розміщені в усіх регіонах країни, від 
великих міст до найвіддаленіших населених пунктів. 
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Українське державне підприємство поштового зв’язку (УДППЗ) 
«Укрпошта» є національним оператором поштового зв'язку України, який в 
порядку, визначеному законодавством України, виконує функції з надання 
населенню й організаціям на всій території України універсальних послуг 
поштового зв'язку визначеного рівня якості за тарифами, що регулюються 
державою, а також фінансових, транспортних та інших загальнодоступних послуг. 

На сьогоднішній день УДППЗ «Укрпошта» – єдиний оператор поштового 
зв'язку з мережею майже 15 тис. поштових відділень, розміщених практично в 
кожному населеному пункті країни, у тому числі у віддалених і важкодоступ-
них районах. Можна зазначити, що пошта – це соціальна інфраструктура, 
національна логістична система і глобальний фінансовий оператор. 

В умовах фінансової нестабільності в Україні формуються передумови 
для інтенсивного розвитку поштового зв’язку за рахунок банкрутства 
фінансових установ та недовіри до них з боку населення. Банківська система та 
ринок фінансових послуг за останні роки виросли у рази.  

Проте більшість банків не витримали випробування кризою, що сприяло 
скороченню штату, зменшенню кількості структурних підрозділів та їхньої 
кількості. Споживач, який на сьогоднішній день має необхідність у 
найпростіших фінансових послугах, залишився без належної уваги, а у 
віддалених регіонах взагалі не має можливості ними користуватися. 

Низький рівень доступності населення до фінансових послуг є однією з 
найактуальніших проблем. Від доступності фінансових послуг залежить 
платоспроможний попит, темпи зростання економіки, добробут населення і 
навіть соціальний клімат у суспільстві. Підвищення доступності фінансових 
послуг – необхідна умова переходу до розвинених ринкових відносин, до 
сучасного постіндустріального господарства, демократичного суспільства. 
Підвищуючи доступність фінансових послуг, держава закладає надійну 
соціально-економічну основу поступального розвитку країни. 

Отже, одним із перспективніших напрямів розвитку та діяльності УДППЗ 
«Укрпошта» в сучасних умовах є розвиток поштово-фінансових послуг. 
Розвиток поштово-фінансових послуг є успішним завдяки двом перевагам:  

− розгалуженій національній мережі, що робить фінансові послуги дос-
тупними практично всім верствам населення незалежно від місця їх мешкання; 

− високому рівню довіри споживачів поштових послуг.  
Крім традиційної доставки пошти і посилок, навіть не будучи банківсь-

кою організацією, УДППЗ «Укрпошта» надає спектр фінансових послуг, у їх 
числі – виплата пенсій та грошової допомоги, грошові перекази, прийом пла-
тежів на користь юридичних осіб, а також банківські послуги за агентськими 
угодами з банками-партнерами. Але надзвичайно важливо розвивати й інші 
банківські операції: відкривати поточні рахунки для населення, малого і се-
реднього бізнесу, приймати грошові кошти у вклади, випускати дебетові та кре-
дитові платіжні карти, надавати кредити юридичним і фізичним особам, пропо-
нувати страхові й інвестиційні продукти. Тим самим, УДППЗ «Укрпошта» 
виконуватиме важливу соціальну функцію, перетворюючи накопичення, які  
зараз зберігаються у людей вдома, в працюючу безготівкову грошову масу. 
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Разом з тим, саме в нашій країні розвиток поштово-банківського ринку 
здатний привнести серйозні позитивні зрушення в соціальному та 
економічному відношенні. У більшості інших країн даний напрямок діяльності 
не несе настільки виразного суспільного навантаження, будучи по суті лише 
рівноцінною (або близькою до неї) альтернативою класичному банківському 
обслуговуванню. У даному випадку, це навантаження виражається в створенні 
імпульсу для розвитку селищ та малого підприємництва у сільській місцевості, 
згладжуванні диспропорцій в соціально-економічному розвитку між міськими і 
сільськими територіями, залученні до обігу коштів поза банківською системою, 
доступності фінансових послуг широким верствам населення, загальному 
підвищенні фінансової культури суспільства, а також підвищенні рівня 
рентабельності УДППЗ «Укрпошта». 

Розширення спектра діяльності державного підприємства в частині 
залучення депозитів від населення надасть можливість мобілізувати внутрішні 
фінансові ресурси та спрямувати їх у національний розвиток. Збільшення 
можливостей УДППЗ «Укрпошта» у сфері надання фінансових послуг 
сприятиме як підвищенню іміджу національного оператора поштового зв’язку 
України на світовому рівні, так і підвищенню авторитету держави. 
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ПОЧТОВЫЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ АЛЬЯНСЫ: МИРОВОЙ ОПЫТ 
 

Аннотация: Рассматривается роль стратегических альянсов в почтовой сфере.  
Исследуется мировой опыт развития альянсовых форм в почтовой сфере на мировом 
уровне. 
 

В условиях финансово-экономического кризиса все более актуальным 
становится поиск эффективных организационных форм развития предприятий 
во всех отраслях, в том числе и в почтовой сфере.  

Почтовая сфера представляет собой важную составную часть 
экономической и социальной инфраструктуры государства. Услуги почтовой 
сферы способствуют развитию различных сфер бизнеса, выступают в роли 
коммуникационного механизма, доступного для всех слоев населения, 

http://www.ukrposhta.com

