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СТРАТЕГІЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВ ПОШТОВОГО ЗВ’ЯЗКУ 
 

Реалізація інноваційної політики та стратегії підприємств галузі зв’язку залежить від чинників 

зовнішнього та внутрішнього впливу. При цьому важливо знати, які чинники здатні загальмувати або 

прискорити інноваційний процес. Рівень надання послуг зв’язку та необхідність застосування інноваційних 

підходів з управління діяльністю за сучасних умов господарювання ставить за мету обрати ефективну 

інноваційну стратегію для окремих підприємств галузі. 

Потреба в розробці механізму стратегічного інноваційного розвитку підприємств вимагає уточнення 

змістової складової поняття «інноваційна стратегія» в сучасних умовах господарювання, а також розробки 

нових підходів до процесів її формування та вибору. 

У науковій та методичній літературі найпоширенішим до визначення поняття інноваційної стратегії є 

системний підхід, коли інноваційна стратегія розглядається як елемент корпоративної стратегії розвитку 

підприємства або як частина загальної соціально-економічної стратегії [1, с. 10]. При цьому інноваційна 

стратегія доповнює інші типи функціональних стратегій, особливо стратегії збуту, виробничу, кадрову та 

фінансову. 

Стратегія інноваційного розвитку визначається як складова частина інноваційного менеджменту та 

стратегії підприємства, що встановлює, на яку товарно-ринкову комбінацію потрібно орієнтувати 

підприємству свою інноваційну діяльність [2]. 

Відповідно до системного підходу інноваційна стратегія – це одна зі складових економічної стратегії, 

що визначається як набір правил, методів і засобів пошуку найкращих перспективних для організації напрямів 

розвитку науково-технічних досліджень, ресурсної політики [3]. 

Менш поширеним до розгляду поняття є підхід цілей та засобів, який заснований на визначенні цілей 

організації та шляхів їх досягнення. У межах цього підходу робиться акцент саме на інноваційному способі 

дій як на головному засобі досягнення конкурентоспроможних позицій на ринку в  умовах глобалізації та 

швидких змін. Тобто в цьому випадку стратегія управління інноваціями перебирає на себе роль 

корпоративної стратегії розвитку підприємства [2]. 

Але, враховуючи спільність функцій та наявність взаємозв’язку між інноваційним та стратегічним 

менеджментом, доцільно розглядати поняття інноваційної стратегії саме з позицій комплексного підходу. 

Підходячи до розгляду з цього боку, можна визначити інноваційну стратегію як складову загальної стратегії 

підприємства, орієнтовану на визначення та досягнення перспективних цілей, безпосередньо через 

інноваційний процес [2, с. 97]. 

Оскільки інноваційний розвиток є пріоритетним напрямом розвитку підприємств поштового зв’язку, 

стратегія інноваційного розвитку формується як корпоративна стратегія. У той самий час, різноплановість 

функціональних задач підприємств поштового зв’язку в сучасних умовах обумовлює об’єктивну необхідність 

формування функціональних стратегій, метою яких є управління функціональними напрямами діяльності 

підприємств [4]. 

Поштову галузь України представляє Українське державне підприємство поштового зв'язку 

«Укрпошта» (далі – УДППЗ «Укрпошта»), яке є національним оператором поштового зв'язку держави. 

Щоб відповідати сучасним світовим ринковим вимогам, Укрпошта розробила заходи адаптації до 

сьогоднішніх реалій, тобто Стратегію розвитку Укрпошти на 2012-2017 роки. До цього часу у національного 

поштового оператора не існувало цілісної, системної стратегії розвитку, що негативно впливало на усі аспекти 

діяльності підприємства: від внутрішньої ефективності до позиції на ринку. 

Відтак у наступні 5 років Укрпошта, відповідно до Стратегії розвитку, планує суттєво модернізувати 

інфраструктуру підприємства і впровадити низку інноваційних продуктів. Серед них: «єдине вікно» 

адміністративних послуг; «офіційна електронна поштова скринька»; «гібридна пошта»; «єдине платіжне 

вікно» для всіх видів платежів населення; електронна поштова марка тощо [5]. 
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