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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Поштовий зв'язок займає чільне місце у функціону-

ванні національної економіки держави, залишається
єдиним загальнодоступним механізмом адресного
спілкування громадян, а також одним з факторів, що
забезпечують політичну цілісність та інформаційну
єдність країни. Незважаючи на сучасні досягнення у
сфері інформаційно-комунікативних технологій, він
продовжує залишатися самим доступним масовим за-
собом спілкування у світі.

Стратегічною метою формування державної полі-
тики розвитку поштового зв'язку України є утворення
конкурентного середовища, впровадження механізмів
його розвитку. Наявність на ринку конкурентних послуг
декількох виробників створює для споживача мож-
ливість вибору одного з них для передачі свого повідом-
лення. Важливим критерієм цього вибору в багатьох
випадках являються якісні параметри послуг, які нада-
ються різними операторами [9].

Внаслідок появи недержавних операторів різних
форм власності у секторі поштового зв'язку формуєть-
ся економічна багатоукладність.

У той же час, дія конкуренції спричиняє втрату Ук-
рпоштою частини ринку традиційних послуг, розширен-
ня кола дії ринкових механізмів ціноутворення на по-

УДК 338.47

В. О. Крупська,
консультант відділу комунікативного-функціонального забезпечення діяльності керівництва,
Одеська обласна рада,
аспірант кафедри менеджменту і маркетингу, Одеська національна академія зв'язку імені О.С. Попова

ВПРОВАДЖЕННЯ УКРПОШТОЮ НОВИХ ПОСЛУГ ЯК
УМОВА ГІДНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ НА РИНКУ ПОСЛУГ
ПОШТОВОГО ЗВ'ЯЗКУ
V. Krupska,
consultant of department of the communicative-functional providing of activity of guidance,
Odessa Regional Council, рostgraduate student of The Chair of Management and Marketing,
Odessa national academy of telecommunacations named after A.S. Popov

INTRODUCTION OF UKRPOSHTA NEW SERVICES AS A CONDITION FOR DECENT COMPETITION
IN THE POSTAL SERVICES MARKET

У статті розглянуто теоретичні аспекти надання послуг поштового зв'язку: розкривається сутність
поняття, системи, видів поштових послуг, які стрімко розвиваються (послуги логістики, гібридна пошта,
послуги Інтернет, електронна торгівля, рекламні послуги). Висвітлені особливості ринку поштових по-
слуг і його головні тенденції. Проаналізовано характерні ознаки діяльності УДППЗ "Укрпошта" як най-
більшого оператора на ринку послуг поштового зв'язку України. Наведено характеристику та переваги
із надання послуг основних компаній-конкурентів УДППЗ "Укрпошта" на ринку поштової логістики в
Україні. Наголошується, що на будь-яку конкуренцію на ринку послуг поштового зв'язку найкраще реа-
гувати впровадженням нових послуг та наводяться приклади таких послуг, запроваджених національ-
ним оператором поштового зв'язку.

In the articles considered theoretical aspects of grant of services of postal connection: open up essence of
concept, system, types of postal services, which develop swiftly (logistics services, hybrid mail services, Internet,
eCommerce, advertising services). Lighted up features of market of postal services and him main tendencies. The
characteristic signs of activity of UDPPZ "Ukrposhta" are analysed as a most operator at the market of services
of postal zv''yazku Ukraine. Resulted description and advantages from the grant of services of basic companies-
competitors of UDPPZ "Ukrposhta" at the market of postal logistic in Ukraine. It is marked that on any competition
at the market of services of postal connection it is better in all to react introduction of new services and examples
of such services, inculcated the national operator of postal connection are made.

Ключові слова: поштовий зв'язок, послуги поштового зв'язку, ринок, конкуренція, УДППЗ "Укрпошта", компанія.
Key  words: рostal connection, services of postal connection, market, competition, UDPPZ "Ukrposhta", company.

штові послуги… [8], що в свою чергу формує стимули
для національного оператора поштового зв'язку до ско-
рочення витрат та освоєння нових видів послуг.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Питанням визначення теоретичних та прикладних

засад подальшого сталого розвитку поштового зв'язку
приділено багато уваги у працях вітчизняних та зарубі-
жних авторів. Так, у роботах Л.Н. Беркман, О.А. Кня-
зєвої, Н.О. Князєвої, Т.А. Кузовкової, В.Г. Мухіна,
І.В. Новікової, С.С. Новицької, В.М. Орлова, Н.Ю. Пота-
пової-Сінько, О.С. Редькіна, В.К. Стеклова, С.М. Скля-
ренко, Н.П. Спільної, І.В. Станкевич визначені науко-
во-методичні засади організаційно-економічного роз-
витку поштового зв'язку, підвищення його ефектив-
ності.

Проблеми стратегічного розвитку поштового сек-
тору, корпоративного управління й ефективності його
функціонування, впровадження прогресивних послуг та
форм національного оператора поштового зв'язку в
Україні знайшли відображення у працях таких дослід-
ників, як: В.М. Гранатуров, Ю.О. Жаданова, Т.О. Жу-
равльова, Л.В. Кузнєцова, О.І. Лабурцева, А.Д. Петра-
шевська, І.І. Поліщук, Л.В. Сердечна, Є.М. Стрельчук,
Н.А. Хрущ та ін.
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Значну увагу дослідженню конкуренції приділяли
С.Л. Брю, Дж. Кейнс, І.М. Кірцнер, К.Р. Макконнелл,
Дж.С. Мілль, Ф. Найт, А. Пігу, М. Портер, П. Хайне.

Певний внесок у розвиток теорії, методології та
вивчення прикладних аспектів конкуренції зробили
російські вчені Г.Л. Азоєв, Ю.І. Коробов, Л.Г. Раменсь-
кий, Р.А. Фатхутдінов, Д.Ю. Юданов, а також вітчиз-
няні науковці А. Гальчинський, В. Глущенко, М. Єрмо-
шенко, П. Єщенко, С. Мочерний, Ю. Палкін, А. Пелих
та ін. [3].   Питання конкуренції як фундаментального
елементу ринку розглянуті у працях І.С. Білої, В.В. Вен-
гера, Ю.О. Гарачука, Т.І. Гончарук, М.Ю. Кужеля,
І.Г. Кириленка, В. Лагутіна, Н.І. Насікан, Л.О. Чіп та ін.

Також значна увага науковців привернена до вив-
чення проблеми конкурентоспроможності та визначен-
ня конкурентних переваг підприємств зв'язку (І.В. Бу-
лах, А.Е. Воронкова, І.В. Новикова), особливостей мар-
кетингу, логістичних послуг у сфері поштового зв'язку
(О.Є. Басманова, Є.Г. Борисевич, С.Б. Горелкіна, Л.Е. Жу-
ковська, О.А. Князєва та ін.).

У той же час, серед низки наукових праць і розро-
бок, питання, пов'язані з впровадженням нових послуг
як умови гідної конкуренції і чинника досягнення кон-
курентних переваг на ринку послуг поштового зв'язку
національним оператором поштового зв'язку (далі —
НОПЗ) в особі Українського державного підприємства
поштового зв'язку "Укрпошта", (далі — УДППЗ "Укр-
пошта") все ще не знайшли належного відображення,
тому звернення до них зумовило вибір теми даної статті.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є розгляд питань щодо впровадження

нових послуг НОПЗ в особі УДППЗ "Укрпошта", як
умови гідної конкуренції на ринку послуг поштового
зв'язку.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Сучасний поштовий зв'язок — це складний госпо-
дарський механізм, який функціонує в системі соціаль-
но-економічного комплексу держави та є однією з най-
важливіших галузей народного господарства України.

Досліджуючи ринок поштового зв'язку України за
останні десятки років, видно, що він докорінно змінив-
ся. Це в першу чергу вплив зовнішніх та внутрішніх фак-
торів на розвиток зв'язку. Очевидним є і той факт, що
підприємства поштового зв'язку розвиваються як тери-
торіально (тобто їхнє місце знаходження розповсюд-
жується по всі території України), так і збільшується
сфера їхніх послуг (види послуг) [9].

Як відомо, послуги поштового зв'язку — продукт
діяльності оператора поштового зв'язку з приймання,
обробки, перевезення та доставки (вручення) поштових
відправлень, виконання доручень користувачів щодо по-
шових переказів, банківських операцій, спрямований на
задоволення потреб користувачів [1].

Систему послуг поштового зв'язку утворюють:
— поштові відправлення: листи, поштові картки,

бандеролі, секограми, дрібні пакети, міжнародні по-
штові відправлення з оголошеною цінністю, посилки,
прямі контейнери та ін.;

— поштовий зв'язок: приймання, оброблення, пере-
везення і доставка (вручення) поштових відправлень, ви-
конання доручень користувачів щодо поштових пере-
казів, банківських операцій;

— приймання поштового відправлення (поштового
переказу): оформлення поштового відправлення (по-
штового переказу), що подається відправником для пе-
ресилання.

Найшвидше розвиваються наступні види поштових
послуг:

1. Послуги логістики — дані послуги надаються за
допомогою транспортного перевезення товарів. Харак-
теристики логістичних послуг: неможливість відчути

послугу "на дотик"; невіддільність від джерела;
мінливість якості; адресність послуг; унікальність для
одержувача; неможливість накопичення послуг; елас-
тичність попиту; оперативність.

2. Гібридна пошта — повідомлення електронною
поштою відправляють з будь-якого відділення зв'язку
столиці й доставлять адресату, навіть якщо у нього
немає вдома комп'ютера. Лист роздрукують, заклеять
у конверт і вкинуть у поштову скриньку або передадуть
його зміст телефоном.

3. Послуги Інтернет — сервісів у режимі реального
часу — дані послуги забезпечують через Інтернет спла-
чувати різні види послуг.

4. Електронна торгівля — це продаж товарів, вико-
нання робіт і надання послуг, реалізоване з використан-
ням сучасних технологій: Інтернету, корпоративних
мереж та електронного обміну документами.

Електронна торгівля за допомогою поштових
підприємств є пріоритетною у наступних напрямах: по-
стачання і повернення продуктів; матеріально-технічне
забезпечення; платежі, зокрема електронні платежі,
грошові перекази та мікро платежі; відвідування елект-
ронних магазинів та Інтернет ринку.

5. Рекламні послуги — розміщення реклами знахо-
диться в об'єктах поштового зв'язку (рекламні плака-
ти, буклети, листівки, наклейки тощо), на поштових кон-
вертах [4].

До недавнього часу ринок послуг поштового зв'яз-
ку в Україні був повністю монополізованим НОПЗ
УДППЗ "Укрпошта" і споживачі не мали альтернативи
при отриманні послуг поштового зв'язку, тобто ринок
цих послуг являв собою "ринок одного гравця" [5].

Однак, як відомо, конкуренція є найсуттєвішим фак-
тором ринку, що спонукає її учасників вдосконалювати
свої можливості і пропонувати найкращий продукт, а
це в свою чергу, сприяє прогресивному розвитку еко-
номіки країни та основними методами конкурентної бо-
ротьби на ринку послуг є поліпшення якості, дизайну
послуг, швидке оновлення асортименту, надання га-
рантій і післяпродажних послуг, тимчасове зниження
цін, умов оплати, впровадження заходів інноваційної
політики, ефективне рекламування послуг тощо [6].

Необхідно відмітити, що конкуренція на ринку по-
слуг поштового зв'язку почала формуватися пізніше,
ніж на ринку телекомунікаційних послуг, через більш
низьку ефективність і високу трудомісткість техноло-
гічних процесів поштового зв'язку [5].

На теперішній час можна говорити про початок фор-
мування конкурентного ринку окремих послуг пошто-
вого зв'язку. Цей ринок має свої особливості (20% рин-
ку займає складська логістика, 30% припадає на перед-
поштову підготовку (комплектація, упаковка та офор-
млення документації), 35% — доставка упакованих ма-
теріалів і до 15% складає обробка вхідної кореспон-
денції та посилок), тоді як виключне право НОПЗ — на
видання, ведення в обіг та організацію розповсюджен-
ня поштових марок, маркованих конвертів і карток, а
також виведення їх з обігу; офіційне видання каталогів
і цінників колекційних поштових марок та іншої філа-
телістичної продукції; пересилання простих листівок
масою до 50 грамів та простих поштових карток.

 Слід зазначити, що за останні роки ринок пошто-
вих послуг в Україну сильно змінився. На сьогодні
близько 60% в структурі ринку з доставки займають
комерційні організації, а на частку НОПЗ припадає
близько 40 % і частка УДППЗ "Укрпошти" в значній мірі
буде залежати від подальших її кроків. Щодо головних
тенденцій на ринку поштових послуг, то починаючи з
2011 року, тут спостерігаються позитивні зміни і зрос-
тання. Пов'язано це, в першу чергу, з тим, що різні ви-
робничі та торгуючі компанії, фінансові установи, які
пережили економічну кризу, знову почали нарощувати
активності по залученню і утриманню клієнтів. Важли-
вою особливістю ринку стало формування нового сег-
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мента Fulfillment, який утворився на перетині двох га-
лузей — директ-маркетингу і власне поштових послуг.
Fulfillment вже активно розвивається в Росії, а в Україні
в даному сегменті себе позиціонує компанія ВПС і є його
лідером. Fulfillment — це комплексне рішення для оп-
тимальної організації виробничих процесів, куди вхо-
дять такі послуги: зберігання товарів (складська логі-
стика), прийом та обробка замовлень; комплектація за-
мовлень і упаковка товарів; організації доставки; оброб-
ка повернень [10].

Зазначимо, що УДППЗ "Укрпошта" є найбільшим
оператором на ринку послуг поштового зв'язку Ук-
раїни (понад 14 тис. відділень по всій території краї-
ни, з них понад 10 тис. — у сільській місцевості), вхо-
дить до сфери управління Міністерства інфраструк-
тури України, функціонує як самостійна господарсь-
ка одиниця з 1994 року, місією є надання споживачам
високоякісних послуг у сфері поштового зв'язку,
фізичної доставки поштових відправлень та товарів,
фінансових, транспортних, рекламних, інформацій-
них та інших загальнодоступних продуктів. Крім того,
підприємство втілює в життя соціально-орієнтовані
державні проекти та має один з найчисельніших тру-
дових колективів поштових працівників (понад 98
тис.). Підприємство надає п'ять універсальних послуг:
пересилання поштових карток (простих та рекомен-
дованих); пересилання листів (простих та рекомендо-
ваних); пересилання бандеролей (простих та рекомен-
дованих); пересилання секограм (простих та рекомен-
дованих); пересилання посилок без оголошеної
цінності масою до 10 кг. Крім універсальних послуг,
НОПЗ також надає 45 різновидів послуг поштового
зв'язку, а також послуги, що пов'язані з іншою
підприємницькою діяльністю: 7 різних торгівельних
послуг, 5 — послуг засобів зв'язку, 7 — послуг, що
надаються переважно юридичним особам, 3 — транс-
портних послуг, а також здійснює видання газет, жур-
налів (видавнича діяльність) [2]. Підприємство несе
основне навантаження з доставки поштових відправ-
лень у сільській місцевості. Щороку УДППЗ "Укрпош-
та" здійснює обробку та доставку споживачам майже
300 млн поштових відправлень, 17,5 млн посилок та
відправлень з оголошеною цінністю, 22 млн переказів,
доставку понад 120 млн пенсій; безпосередня достав-
ка пошти здійснюється до 15 млн абонентських по-
штових скриньок; розповсюдження за передплатою
та вроздріб близько 10 тис. найменувань періодичних
видань, або понад 1,083 млрд примірників у рік; пере-
везення близько 40 тис. тонн періодики щороку, за-
гальний пробіг автотранспорту при цьому становить
понад 100 млн км; щороку видання мільйонними ти-
ражами стандартних поштових марок. Забезпечують
виконання цієї роботи філіали підприємства (обласні,
міські та спеціалізовані дирекції) [11].

На ринку послуг поштового зв'язку, крім НОПЗ
діють кілька операторів поштового зв'язку, яким Націо-
нальною комісією з регулювання зв'язку видані
відповідні ліцензії на надання послуг з пересилання по-
штових відправлень і поштових переказів. На ринку по-
слуг поштового зв'язку працює понад 50 українських та
міжнародних недержавних операторів. Загальна мере-
жа становить понад 1500 об'єктів надання послуг у 170
містах України [5].

Щодо конкурентів, то основною альтернативою
УДППЗ "Укрпошта" є "Нова Пошта", "Делівері", "Міст-
Експрес" та ін. У кожної з перелічених компаній є влас-
на стратегія розвитку, переваги у порівнянні з іншими
представниками ринку послуг поштової логістики тощо
(табл. 1).

Як видно з даних таблиці 1, діяльність наведених
компаній побудована на створенні і постійному розвит-
ку конкурентних переваг, диференціюванні своїх послуг
порівняно з конкурентами, наданні клієнтам нових мож-
ливостей раніше, ніж конкуренти.

 Водночас звернемо увагу на той факт, що на даний
момент позитивний зворотний зв'язок від одержувачів
при відправці через Укрпошту приблизно на 5% вище,
ніж при відправці через ініші кур'єрські служби. Це
свідчить, про те, що у відправників зберігається рівень
довіри до цієї державної структури [10].

 Згадуючи про учасників ринку поштових послуг,
також слід пам'ятати і про міжнародні компанії, що пра-
цюють в Україні. Представництва таких гравців, як DHL,
FedEx, TNT Express та UPS, з'явилися в нашій країні
раніше більшості вітчизняних фірм. Але незважаючи на
те, що вони здатні здійснити доставку чи не в будь-яку
точку земної кулі, вартість їх послуг значно вища роз-
цінок місцевих служб, тому і затребувані вони менше
[6].

 Щоб зоставатися конкурентоздатним і додавати
конкуренції стійкого характеру, поштовий сектор має
обновлюватися і орієнтуватися на надання нових послуг,
адаптованих до потреб суспільства [13], що на те-
перішній час особливо актуальним є для НОПЗ. Тобто
на будь-яку конкуренцію найкраще реагувати новими
послугами.

 Так, УДППЗ "Укрпошта" з 1 листопада 2013 року
впровадила нову послугу швидкої доставки відправлень
"Є доставка!", яка розрахована на корпоративних
клієнтів, що займаються електронною комерцією. Та-
рифи на послугу є однаковими для вантажів будь-яко-
го розміру і нижчі, ніж в інших організаціях, які нада-
ють аналогічні послуги. Весь процес для інтернет-ком-
панії складається з 8 етапів: оформлення заявки на сайті
Укрпошти; отримання консультацій від співробітників
контакт-центру за телефоном 0 (800) 500440; надіслан-
ня компанією заявки; після цього з менеджером ком-
панії зв'язується працівник пошти; доставка договору
кур'єром в офіс; реєстрація договору; оплата інтернет-
магазином рахунку-фактури; отримання пароля і логі-
на для доступу в "Особистий кабінет" компанії на сайті
Укрпошти. Таким чином, співпраця з державною служ-
бою дозволить інтернет-магазинам підвищити якість
обслуговування клієнтів, не хвилюючись про збережен-
ня і цілісність бандеролі, зменшити витрати шляхом
ліквідації власної служби доставки.

Також удосконалюється процес надання фінансо-
вих послуг. Так з метою розширення фінансових послуг
УДППЗ "Укрпошта" у рамках співпраці з ПАТ "Дельта
Банк" у 2013 році впровадила послугу з оформлення
депозиту в відділеннях поштового зв'язку. Завдяки цьо-
му клієнти мають можливість не тільки отримати дос-
туп до кредитних коштів, а й вибрати найоптимальні-
ший варіант для розміщення вільних коштів у відділенні
УДППЗ "Укрпошта". Основними перевагами депозит-
ної програми є вигідні й гнучкі умови, одні з найвищих
відсоткових ставок на ринку, а також безпека вкладу
клієнтів.

За останні роки введено ще кілька нових напрямів.
Зокрема й проект "Власна марка", завдяки якому мож-
на замовити прекрасний подарунок корпоративному
клієнтові, партнерові по бізнесу чи близькій людині до
знаменної дати [7].

Також новим сервісом, який нині має чималий по-
пит, є адміністративні послуги. Завдяки зазначеному
проекту, який реалізується з минулого року, процеду-
ра отримання необхідних документів стала набагато
простішою. Статистика Укрпошти свідчить, що у 2013
році за адміністративними послугами до підприємства
звернулося понад 24 400 громадян (найчастіше це отри-
мання різних довідок, оформлення субсидій та соцдо-
помоги, звернення за інформацією з державних реєстрів
нерухомого майна та суб'єктів господарювання, надан-
ня дозволів на розробку проектів землеустрою та ви-
конання будівельних робіт). Наразі найбільшу кількість
адміністративних послуг надано поштовиками у Дніпро-
петровській, Житомирській, Полтавській, Івано-
Франківській та Волинській областях [11].
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Протягом 2014 року проект із надання адміністра-
тивних послуг громадянам через відділення Укрпошти
вийде на новий рівень — буде розширено як перелік по-
слуг, так і кількість сервісів (оформлення проїзних до-
кументів, банковські послуги тощо). Мешканці невели-
ких та віддалених населених пунктів отримають мож-
ливість доступу до адміністративних послуг та інших не-
обхідних державних або комерційних сервісів за прин-
ципом "Єдиного вікна" у кожному поштовому відділенні
[11].

Таким чином, в умовах стрімкого розвитку інфор-
маційних технологій та конкурентного середовища
впровадження і розвиток нових послуг (як для фізич-
них, так і корпоративних клієнтів), які може надавати
УДППЗ "Укрпошта", розширення асортименту існую-
чих поштових послуг повинні стати одним з головних
стратегічних напрямів розвитку підприємства, одним із

основних джерел підвищення його доходів. Також на
чільне місце виходить необхідність збереження існую-
чих і залучення нових споживачів послуг поштового
зв'язку НОПЗ.

ВИСНОВКИ ТА ПОДАЛЬШІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Проведений аналіз показав, що:
1. Незважаючи на стрімкий розвиток сучасних інфор-

маційних технологій, поштовий зв'язок займає чільне місце
у функціонуванні національної економіки держави та є
соціально-значущою структурою. Постійне збільшення
споживання послуг поштового зв'язку підтверджує зна-
чущість зазначеного виду послуг зв'язку.

2. За останні роки ринок поштових послуг в Україні
сильно змінився, що пояснюється, в першу чергу, впли-
вом зовнішніх та внутрішніх факторів на розвиток зв'яз-
ку і підприємства поштового зв'язку розвиваються як

Таблиця 1. Основні компанії-конкуренти УДППЗ "Укрпошта" на ринку поштової логістики в Україні

 Джерело: [12].

Назва ком 
панії 

Характеристика 
Кільк. 
відділ 

Кільк. 
прац. 

Переваги роботи з компанією 

Нова Пошта Компанія була створена в 2001 році. 
Лідер на ринку експрес-доставок в 
Україні, що надає послуги швидкої, 
зручної та надійної доставки відправлень 
у будь-яку точку країни. 
Сьогодні кожен третій українець 
регулярно користується послугами 
компанії, довіряючи їй документи, речі та 
вантажі або замовляючи товари в 
Інтернет-магазинах. 
Компанія працює з малим, середнім і 
великим бізнесом, також індивідуально з 
кожним клієнтом, легко пристосовуючись 
до його потреб. У компанії є комплексні 
рішення як для корпоративних клієнтів, 
так і для Інтернет-магазинів 

Більш 
ніж 
1300  

По 
над 13 тис.  
 

1. Надійність: сучасні методи сортування 
відправлень гарантують їх збереження, а 
також своєчасну і точну доставку. 
2. Швидкість: унікальна схема організації 
внутрішньої логістики, сучасний парк 
вантажних автомобілів та широка мережа 
відділень гарантує клієнтам максимально 
швидку доставку відправлень у будь-який 
куточок України; 
3. Зручність: задля зручності споживачів 
відкриті відділення  у кожному містечку 
України  

ТОВ «Делівері» Група компаній «Делівері» почала роботу 
в  2001 році, основною спеціалізацією є 
надання транспортних і логістичних 
послуг для сектора B2b (суб'єкти 
підприємницької діяльності і 
корпоративний сектор) як на території 
України, так і за її межами. Компанія 
також надає послуги фізичним і 
юридичним особам по міжнародній 
доставці документів, посилок і 
бандеролей. Є одним з лідерів на 
логістичному ринку України. Щоденно 
здійснює понад 1000 рейсів, має 27 
сортувально-розподільних центрів, 15 
регіональних офісів по обслуговуванню 
клієнтів  

214 По 
над  
2 тис.  

1. Вигідне співвідношення ціна/швидкість 
доставки  дозволяють компанії 
запропонувати вигідну ціну перевезення 
за 24, 48 і 72  год.   
2. Можливість перевезення 
великогабаритних і ваговитих вантажів.   
3. Великий вибір упаковки згідно із 
специфікою вантажу.   
4. Повна відповідальність за вантаж 
клієнта (при  тарифі 1 грн. вантаж 
автоматично  застрахований на 1000 грн.; 
можливість застрахувати вантаж з  
відповідальністю більше 1000 грн. без 
обмежень, за страховим тарифом 0,4% від 
задекларованої його вартості).  
5. Прийом, видача вантажу і оформлення 
документації відбувається максимально 
швидко, без створення черг.  Оформлення 
клієнта до  5 хв 

ТзОВ «Тор 
говий Дім  
«Міст Експрес» 

Компанія входить в одну з найбільших в 
Україні фінансово-промислову групу 
«Росан»,  є лідером у сегменті доставки 
відправлень «до рук» одержувача. 
Пропонує весь спектр кур’єрських 
послуг: прийом, обробку та доставку 
поштових відправлень, а також 
комерційних малогабаритних вантажів: 
документів, посилок, коробок, палет та 
інших. Система роботи базується на 
технічних стандартах ЄС та готовності 
перевозити вантажі на вигідних і зручних 
для клієнта умовах. Представництва 
розташовані в усіх обласних центрах та 
найбільших містах України, а також в 
районних центрах. Компанія обов’язково  
страхує вантажі від пошкодження та 
втрати протягом усього перевезення.  З 
2011 року автопарк компанії повністю 
оновлено новими сучасними 
автомобілями для здійснення 
магістрального сполучення та адресної 
доставки  

145 По 
над  1тис. 
500  

1. Намагається виконувати свої функції 
максимально відповідально, якісно та 
оперативно, а також дбає про 
індивідуальний та гнучкий підхід до 
кожного клієнта (персональний менеджер 
/ кваліфікований фахівець з логістики;  
експедирування вантажу;  можливість 
закріплення за клієнтом штату постійних 
водіїв; можливість бронювання 
автомобілів на період розпродажів та 
акцій; підбір транспорту необхідних 
типорозмірів, зумовлених специфікою 
роботи з клієнтом).                           
2. Усі відправлення перебувають під 
постійним контролем, що базується на 
електронній системі відстеження руху 
вантажів і клієнт має змогу контролювати 
рух відправлених ним речей.  
3. Компанія активно розвиває пряму 
поштову доставку – адресну і безадресну 
до поштових скриньок 
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територіально, так і збільшується сфера їхніх послуг
(види послуг).

3. Важливим стимулом забезпечення живучості ме-
режі поштового зв'язку є конкуренція, яка почала фор-
муватися пізніше, ніж на ринку телекомунікаційних по-
слуг, через більш низьку ефективність і високу тру-
домісткість технологічних процесів поштового зв'язку.

4. До недавнього часу ринок послуг поштового зв'яз-
ку в Україні був повністю монополізованим УДППЗ
"Укрпошта" (налічує понад 14 тис. відділень по всій те-
риторії країни, з них понад 10 тис. — у сільській місце-
вості, місією є надання споживачам високоякісних по-
слуг у сфері поштового зв'язку, фізичної доставки по-
штових відправлень та товарів, фінансових, транспорт-
них, рекламних, інформаційних та інших загальнодос-
тупних продуктів) і споживачі не мали альтернативи при
отриманні послуг поштового зв'язку, тобто ринок цих
послуг являв собою "ринок одного гравця" [5].

5. На теперішній час основною альтернативою
УДППЗ "Укрпошта" при отриманні вищезгаданих по-
слуг є "Нова Пошта", "Делівері", "Міст-Експрес" тощо,
у кожної з перелічених компаній є власна стратегія роз-
витку, переваги у порівнянні з іншими представниками
ринку послуг поштової логістики тощо і діяльність заз-
начених компаній побудована на створенні і постійно-
му розвитку конкурентних переваг, диференціюванні
своїх послуг порівняно з конкурентами, запропонува-
ти клієнтам нові можливості раніше, ніж конкуренти.

6. Щоб зоставатися конкурентоздатним і додавати
конкуренції стійкого характеру, поштовий сектор має
обновлюватися і орієнтуватися на надання нових послуг,
адаптованих до потреб суспільства [13], що на те-
перішній час особливо актуальним є для НОПЗ.

7. Перед УДППЗ "Укрпошта" стоять важливі завдан-
ня, насамперед: утримання позицій на ринку існуючих по-
слуг; впровадження нових послуг для виходу на нові рин-
ки; контроль надання послуг з точки зору забезпечення їх
рентабельності та доцільності розвитку. Реалізація зазна-
чених завдань з урахуванням тенденцій розвитку ринку
послуг поштового зв'язку в умовах зростання конкуренції
на ньому дадуть змогу підприємству збільшити свої дохо-
ди, що є перспективою наших подальших досліджень.
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