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АНАЛІЗ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВ «НОВА ПОШТА» 

 

Процес змін, який спостерігається в даний час на території України, проник в усі 

сфери економічного життя і у практиці багатьох українських і зарубіжних 

підприємств все частіше виникає питання про ефективне планування та реалізацію 

маркетингової діяльності. У сучасних умовах грамотне, обґрунтоване маркетингове 

рішення та правильно сформована маркетингова стратегія допоможуть підприємству 

вижити за несприятливих умов зовнішнього середовища. 

В сучасних умовах кожне підприємство зацікавлено в ефективному управлінні 

своєю маркетинговою діяльністю. Зокрема, йому необхідно знати, як аналізувати 

ринкові можливості, відбирати підходящі цільові ринки, розробляти ефективний 

комплекс маркетингу і успішно управляти втіленням у життя маркетингових зусиль. 

Таким чином, суть стратегічного маркетингу  полягає в пошуку  рішень, 

спрямованих на задоволення  потреб споживачів і на отримання у них переваг в 

порівнянні з конкурентами за допомогою спеціальних ринкових  заходів. 

На сучасному етапі становлення ринкової економіки України зростає роль 

вдосконалення управління маркетинговою діяльністю підприємств. Невід'ємним 

елементом ефективної підприємницької діяльності виступає розуміння та 

використання концепції маркетингу в управлінні підприємством. Якісна і соціальна 

складова маркетингу в управлінні величезна, – він зумовлює високоприбуткову 

ритмічну діяльність суб'єктів господарювання. Як свідчить практика підприємств 

України, впровадження маркетингу хоча й набуває все більшого поширення, проте 

повною мірою ще не використовуються всі форми управління маркетинговою 

діяльністю. 

Філіп Котлер, відомий «батько» маркетингу, вважає його системою різних видів 

діяльності підприємства, що пов’язані між собою й охоплюють планування, 

ціноутворення, продаж, доставку товарів та надання послуг, в яких є потреба у 

існуючих або потенційних споживачів; а також видом людської діяльності, 

спрямованої на задоволення потреб через обмін [1]. 

Метою маркетингу є, з одного боку, створення умов для пристосування 

виробництва до суспільного попиту, потреб ринку; розробити систему організаційно-

технічних заходів для вивчення ринку, підвищення конкурентоспроможності товарів 

з метою одержання максимального прибутку, а з іншого боку, – шляхом 

використання засобів, прийомів, усієї системи маркетингу вплив на сферу реалізації: 

попит, пропозицію, ціни, умови збуту, канали розподілу. Маркетинг передбачає 

максимально широке і повне використання ринкових умов, усіх чинників 

комерційного успіху в ім’я досягнення основної мети – одержання прибутку. 

Управління маркетингом – процес планування і реалізації політики 

ціноутворення, просування і розвитку ідей, продуктів і послуг, спрямований на 

здійснення обміну, який задовольняє як окремих осіб, так і фірму. Воно має за мету 

також розв'язання завдань впливу фірми на рівень і структуру попиту у певний 

проміжок часу, визначення оптимального співвідношення попиту і пропозиції, щоб 



фірма досягла поставленої мети [3]. По суті, воно є управлінням попитом і 

пропозицією і здійснюється тоді, коли одна із сторін потенційного обміну розробляє і 

використовує засоби досягнення бажаної дії (відгуку) інших сторін. 

В системі управління маркетинговою діяльністю підприємства виділяють 

наступні методи маркетингових досліджень та дій.: вивчення зовнішнього 

середовища; вивчення наявних та планування майбутніх товарів; планування руху та 

продажів товарів; забезпечення формування збуту та стимулювання пропозиції; 

забезпечення цінової політики підприємства; забезпечення необхідного рівня безпеки 

використання товару, захисту навколишнього середовища, вимог до споживчих 

властивостей товару. 

Оскільки під час виконання плану маркетингу виникає безліч непередбачуваних 

ситуацій, відділ маркетингу має постійно контролювати виконання плану. Система 

маркетингового контролю необхідна для підтвердження ефективності діяльності 

підприємства. Існує три типи маркетингового контролю [2]: 

1. Контроль за виконанням річних планів. Полягає у порівнянні поточних 

показників з контрольними цифрами річного плану. Контроль за виконанням річних 

планів передбачає аналіз можливостей збуту, частки ринку, співвідношення витрат на 

маркетинг і збут, а також з'ясування ставлення споживачів до товару та фірми. 

2. Контроль за прибутковістю. Передбачає оцінку рентабельності 

діяльності підприємства в розподілі за товарами, територіями, сегментами ринку, 

торговельними каналами та обсягами замовлень. Контроль за прибутковістю має бути 

поетапний. 

3. Стратегічний контроль. Це контроль за дотриманням запланованої 

стратегії підприємства, його місії, цілей та завдань, - передбачає ревізію маркетингу. 

Головне завдання ревізії - розробити пропозиції, на підставі яких необхідно 

коригувати діючі маркетингові плани; ці пропозиції необхідно враховувати при 

складанні майбутніх планів. 

«Нова пошта» - це заснована у 2001 році українська компанія, що забезпечує 

сервіс експрес-доставки документів, вантажів і посилок для фізичних осіб та бізнесу. 

Мережа «Нова пошта» складається з більш ніж 2200 відділень, понад 1400 

поштоматів для видачі/прийому посилок та 37 сортувально-перевантажувальних 

терміналів. Географія мережі «Нова пошта» в Україні охоплює майже 1000 міст та 

сіл. Крім доставки у відділення, компанія здійснює адресну доставку у більш ніж 28 

000 населених пунктів. Автопарк «Нова пошта» налічує більше 3000 автомобілів. За 

2015 рік компанія доставила по Україні близько 100 млн. відправлень. У 2014 році 

«Нова пошта» вийшла на міжнародні ринки, відкривши представництва у Молдові та 

Грузії. Вже за рік, восени 2015-го, компанія запустила послугу міжнародної доставки 

у 200 країн світу. Загальний штат працівників компанії перевищує 18 000 осіб[4]. 

Місія компанії – робити доставку легкою для життя і бізнесу, спрощувати життя 

клієнтам. Для цього команда «Нова пошта» впроваджує нові продукти і сервіси, 

орієнтуючись на міжнародні стандарти та кращий світовий досвід. 

Окрім відправки та отримання посилок та вантажів, у відділеннях «Нова пошта» 

можна замовити низку додаткових послуг, що розроблені з урахуванням побажань 

клієнтів і особливостей різних відправлень. 

У 2016 році американське видання Inc. включило компанію «Нова пошта» до 

рейтингу топ-5000 європейських компаній, що демонструють найшвидший темп 

розвитку[4]. 

https://novaposhta.ua/privatnim_klientam/dopuslugi


«Нова пошта» сповідує принцип взаємовигідної співпраці з малим і середнім 

бізнесом. Підтримка вітчизняного підприємництва є вкладом компанії в розвиток, 

добробут та майбутнє України. 

Послуги, що надає Нова пошта можна класифікувати наступним чином: 

пересилання поштових відправлень; міжнародні поштові відправлення; супутні 

послуги поштового зв’язку; розповсюдження періодичних видань; курʼєрська 

доставка. 

Розвитку ринку послуг поштового зв'язку в усьому світі приділяється велика 

увага. Хоча з розвитком інтернет-зв'язку, мобільного зв'язку, розширенням 

можливостей систем передачі даних, функції поштового зв'язку перетерпіли зміну, її 

значення для забезпечення управління державою, потреб підприємств, організацій і 

населення не зменшилося.  

Нові послуги почали розвиватися в результаті створення нових видів зв'язку, 

розвитку Інтернет, конвергенції телезв'язку, поштової мережі та Інтернет. Найбільш 

швидко розвиваються наступні класи поштових послуг: послуги логістики; гібридна 

пошта; послуги  інтернет-сервісів у режимі реального часу; електронна торгівля; 

рекламні послуги. 

Послуги логістики надаються у 28% країнах (у 35% розвинутих державах, і у 

26% державах, що розвиваються). Послуги гібридної пошти надаються в 

національному масштабі у 22% країнах (у 35% розвинутих державах, і в 26% 

державах, що розвиваються), в міжнародному масштабі у 13% країнах (у 18% 

розвинутих державах,  і у 12% державах, що розвиваються) [4]. 

Послуги інтернет-сервісів у режимі реального часу надаються у 60% країнах (у 

86% розвинутих державах і у 56% державах, що розвиваються). Найбільш 

розповсюдженими є наступні послуги: доступ до мережі Інтернет (у 49% країнах), 

інформаційні послуги (у 41% країнах), продажі філателії (у 31% країнах), послуги 

електронної пошти (у 30% країнах) [1]. 

Електронна торгівля швидко розвивається у всьому світі. Поштові установи 

знаходяться в найбільш сприятливому положенні тому, що вони мають 

неперевершений географічний охват, довіру фірмовому знаку і вдосконалення 

матеріально-технічного забезпечення у всьому світі. Це було визнано на зустрічі на 

вищому рівні ООН з проблеми будівництва інформативного суспільства, де Світовий 

поштовий союз був оголошений як один з лідерів і дослідників електронного бізнесу 

в співпраці з UNCTAD, ITU і МОП (міжнародною організацією праці). 

Електронна торгівля з допомогою поштових підприємств є пріоритетною у 

наступних напрямах: постачання і повернення продуктів; матеріально-технічне 

забезпечення; платежі, зокрема електронні платежі, грошові перекази та мікро 

платежі; відвідування електронних магазинів та Інтернет ринку. 

Рекламні послуги надають більш ніж 60% країн на національній території і 8,3% 

країн в міжнародному масштабі [1]. 

За 2015 рік підприємства поштового зв'язку України почали розширювати 

надання послуг, які пов'язані з використанням Інтернет. До таких послуг належить: 

-  поштові перекази через Інтернет у режимі on-line (за допомогою 

персонального комп'ютера клієнта, спеціального програмного забезпечення, яке 

надається безкоштовно, і платіжною карткою НСМЕП); 

- послуги доступу до Інтернет за допомогою інтернет-пунктів, розміщених у 

поштових підприємствах. 



Рекламна діяльність отримала подальший розвиток: розміщення реклами 

знаходиться в об'єктах поштового зв'язку (рекламні плакати, буклети, листівки, 

наклейки тощо), на поштових конвертах. 

Таким чином, розвиток нових послуг, які можуть надавати поштові установи 

України, повинен стати одним з основних стратегічних напрямів розвитку, одним з 

основних джерел підвищення доходів. Компанії «Нова пошта» доцільно зосередити 

основні зусилля на розвитку наступних видів сучасних послуг: послуги логістики; 

гібридна пошта; послуги інтернет-сервісів; електронна торгівля; рекламні послуги. 
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