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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. В умовах глобальних соціально-економічних перетворень
кінця ХХ початку ХХІ ст., які охопили усі сфери життєдіяльності людства, світ все
більше залежить від інноваційних технологій, що кардинально змінюють не лише
світову і національні економіки, а й життя людей та спосіб облаштування сучасного
світу.  Враховуючи  визначальний  характер  зовнішніх  факторів,  а  також
трансформації,  що відбуваються у  швидко мінливому середовищі  та  відзначаючи
необхідність поширення і вдосконалення комунікативної функції в суспільстві, все
більше беззаперечним стає залежність національної економіки і такої специфічної
галузі, як поштовий зв’язок України, від запровадження інформаційних технологій,
які  спонукають  до  всебічної  модернізації  поштового  циклу  та  надання  широкого
комплексу додаткових послуг. Через постійний швидкий розвиток поштова галузь
адаптується в інформаційному суспільстві та є одним з тих визначальних чинників
прогресу,  що  сприяють  підвищенню  добробуту  громадян,  їх  інтелектуального,
технологічного та духовного зростання.

Розвиток поштової  справи в історичному аспекті  характеризується постійним
збільшенням обсягу поштових послуг, а також нестримним еволюційним процесом
вдосконалення організаційних форм, технічних засобів супроводження та доставки
поштових відправлень, обумовлює необхідність застосувати діалектичний всебічно
вичерпний аналіз подій, фактів, нормативно-правових документів та явищ, які мають
безпосередній вплив на  розвиток  інформатизації  суспільства  та  особливості  його
відтворення в галузі поштового зв’язку, що дає змогу репрезентативно поглянути на
гармонійний  розвиток  всього  історичного  процесу,  проаналізувати  проблеми  та
перспективи,  які  відкриває  світовий  інформаційний  простір  і  які  й  сьогодні  не
втратили своєї актуальності, мають значний резонанс і високий суспільний запит. 

Важливість обраної теми полягає й в тому, що на сьогоднішній день у сучасній
історіографії немає комплексного дослідження з історії розвитку поштового зв’язку
в  Україні  в  умовах  впровадження  інформаційних  технологій  наприкінці  ХХ  –
початку  ХХІ  ст.,  хоча  історія  розвитку  та  діяльності  поштового  зв’язку
досліджувалась в окремих історичних вимірах.

Зв’язок роботи з  науковими програмами,  планами, темами. Дисертаційна
робота виконувалася відповідно до напряму наукових досліджень Інституту історії
аграрної  науки,  освіти  і  техніки  Національної  наукової  сільськогосподарської
бібліотеки НААН і є складовою наукових тем: «Розробити науково-організаційні та
концептуальні  основи  становлення  та  розвитку  сільськогосподарської  дослідної
справи  в  Україні:  теоретико-методологічні,  історико-наукознавчі,  біографічні  та
джерелознавчі  аспекти  дослідження»  (номер  державної  реєстрації  0114U001207),
«Науково-організаційні  та  регулятивні  засади  інноваційної  діяльності  в  системі
аграрної  науки:  теоретико-методологічні,  історико-наукознавчі,  архівні,
бібліографічні  аспекти  дослідження»  (номер  державної  реєстрації  0116U002102),
«Методологічні  та  організаційні  засади  управління  системою  інноваційно-
інвестиційного розвитку аграрної  науки:  історико-концептуальний аспект»  (номер
державної реєстрації 0116U002103).
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Мета дисертаційного дослідження полягає в тому, щоб через призму історичних
та соціокультурних вимірів, а також на основі історико-наукового аналізу провести
комплексне дослідження найважливіших етапів та особливостей розвитку поштової
справи  в  Україні  наприкінці  ХХ  –  початку  ХХІ  ст.  в  умовах  впровадження
інформаційних технологій.

Її реалізація потребує вирішення таких дослідницьких завдань:
-  визначити  ступінь  розробленості  досліджуваної  проблематики  в  науковому

історичному дискурсі, проаналізувати стан і характер джерельної бази, обґрунтувати
теоретико-методологічні засади дослідження; 

-  визначити передумови та дати характеристику чинникам, що дали поштовх
виникненню  і  розвитку інформаційних  технологій,  які  сьогодні  є  невід’ємною
частиною поштової галузі, зокрема на теренах України;

-  проаналізувати  основні  напрями  діяльності  поштової  галузі  на  соціальні
запити наприкінці  ХХ – початку ХХІ ст. та дослідити найважливіші інтелектуальні
повороти в інформатизації галузі на тлі світових тенденцій розвитку інформаційного
суспільства;

 -  простежити пріоритети  інноваційної  діяльності  поштової  галузі,  з’ясувати
стримуючі  чинники  та  виокремити  визначальні  маркери  її  трансформації  під
впливом запровадження інформаційних технологій;

-  визначити  подальші  основні  напрямки та  перспективи  розвитку  поштового
зв’язку України в умовах впровадження інформаційних технологій;

- окреслити коло питань, що заслуговують на подальшу історичну розвідку з
урахуванням досвіду та сучасних потреб реформування поштової галузі. 

Об’єкт  дослідження  –  поштова  галузь  під  кутом  зору  впровадження
інформаційних технологій наприкінці ХХ – початку ХХІ ст.

Предметом дослідження  є особливості функціонування поштового зв’язку на
теренах  України  наприкінці  ХХ  –  початку  ХХІ  ст.  та  вплив  інформаційних
технологій на його розвиток.

Хронологічні  межі дослідження охоплюють кінець  ХХ – початок ХХІ ст.  –
період  сталого  впровадження  комп’ютерної  техніки,  автоматизованих  систем  та
початок  впровадження  інформаційних  технологій,  що  визначило  особливий  етап
розвитку поштового зв’язку на державному рівні. Разом з тим, з метою дотримання
певних  логічних  зв’язків  між  явищами  й  подіями  дисертант  іноді  виходить  за
визначені хронологічні межі.

Територіальні  межі  дослідження  охоплюють  територію  України  та  її
адміністративні  кордони  відповідно  до  тогочасних  і  сучасних  адміністративно-
територіальних меж.

Методи дослідження ґрунтуються на використанні комплексу загальнонаукових
та  загально  історичних  методів.  При  проведенні  дослідження  використовувалися
історичний  та  логічний  методи,  які  дали  змогу  з’ясувати  процеси  розвитку
поштового  зв’язку  в  Україні  в  умовах  впровадження  інформаційних  технологій.
Застосовувався також проблемно-хронологічний метод, що дозволив виокремити в
досліджуваній  проблемі  її  складові,  кожна  з  яких  розглядається  в  хронологічній
послідовності  та  притаманній  їй  динаміці.  У  процесі  дослідження  були  також



використані  порівняльний,  статистично-аналітичний  та  описовий  методи,  які
сприяли комплексному аналізу обраної проблеми та досягнення поставленої мети.

Наукова  новизна  одержаних  результатів  визначається  ґрунтовним  і
системним історичним, а також культурологічним, соціальним, науковим підходом і
полягає у тому, що вперше:

-  історія  розвитку  поштового  зв’язку  в  Україні  в  умовах  впровадження
інформаційних  технологій  наприкінці  ХХ  –  початку  ХХІ  ст.  стала  предметом
спеціального дослідження як самостійна і цілісна наукова проблема;

-  здійснено  комплексний  історико-науковий  аналіз  організаційних  засад
поштової справи України зазначеного періоду; 

- до наукового обігу введено широке коло нових архівних документів;
уточнено:
-  роль,  місце  і  комунікативне  значення  поштової  галузі  в  громадському

відтворенні, її вплив на промисловість та рівень життя громадян;
-  вплив  інформатизації  поштової  галузі  на  розвиток  та  формування

інформаційного суспільства в історичному ракурсі;
-  взаємодію  сучасних  інформаційних  технологій  в  поштовому  зв’язку  з

успішним та ефективним управлінням під кутом зору інформатизації;
набуло подальшого розвитку:
-  стратегія  трансформації  поштової  галузі  України  в  європейський

інформаційний простір відповідно до вимог інформаційного середовища;
-  рекомендації,  визначальні  маркери  інформатизації  процесів  діяльності

поштового зв’язку України.
Практичне  значення  дисертації визначається  завданнями  історії  науки  й

техніки,  пов’язаними  з  необхідністю  глибокого  і  всебічного  вивчення  досвіду  і
полягає у тому, що матеріали, які містяться у роботі,  доповнюють і поглиблюють
знання з історії діяльності поштового зв’язку України. Сформульовані у дослідженні
положення можуть знайти  застосування  у  написанні  наукових статей,  викладанні
історії  науки  й  техніки  у  закладах  вищої  освіти,  розробки  спецкурсів  та
факультативів,  лекційних  занять,  створення  навчально-методичних  посібників,  в
системі підвищення кваліфікації кадрів поштової галузі. Фактичний матеріал, який
міститься в роботі, й теоретичні узагальнення роблять реальний внесок у розробку
вітчизняної історії і може становити інтерес для  працівників поштової галузі.

Особистий  внесок  здобувача. Дисертація  є  самостійним  науковим
дослідженням,  в  якому  завдяки  ґрунтовному  осмисленню,  ретельному  аналізу  з
залученням комплексного історико-наукового масиву джерел і літератури, наведено
власні авторські концепції та висновки щодо даної проблематики.

Апробація  результатів  дисертації.  Результати  дослідження  обговорено  на
засіданнях Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН. Загальну
концепцію  та  окремі  положення  були  оприлюднені  у  доповідях  автора  на
всеукраїнській конференції: «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку
третього тисячоліття у країнах СНД» (Переяслав-Хмельницький, 26 лютого 2013 р.)
та міжнародній науковій конференції; Всеукраїнському молодіжному форумі «Роль
молодих  вчених  в  аграрній  науці:  Україна  і  світ»  (м. Київ,  20  лютого  2015 р.,);
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двадцять  першій  Всеукраїнській  науковій  конференції  молодих  істориків  науки,
техніки  і  освіти  та  спеціалістів  за  темою:  «Модернізація  науково-технологічної
політики України» (м. Київ, 15 квітня 2016 р.); Міжнародний нумізматичний форум
«Polska - Wschód : Mennice i banki. W 100. Rocznicę utworzenia Polskiej Krajowej Kasy
Pożyczkowej» (Августів, Польща, 7-19 вересня 2016).

Публікації.  Основні  положення  та  результати  дослідження  викладено  у  8
публікаціях, з них 1 – у закордонному збірнику матеріалів наукових конференцій, 7 –
у вітчизняних фахових виданнях, із яких 2 – у виданнях, що входять до міжнародних
наукометричних баз.

Структура  дисертації  підпорядкована  меті  та  дослідницьким  завданням.
Робота  складається  зі  списку  публікацій,  вступу,  трьох  розділів,  поділених  на
підрозділи,  висновків,  списку  використаних  джерел  та  літератури  (226
найменувань), 14 додатків.

Повний обсяг дисертації – 211 сторінок, з них основний текст – 172 сторінки. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ
У  вступі розкрито  актуальність  роботи,  її  зв'язок  з  науковою  тематикою

досліджень, визначено мету, завдання, об’єкт,  предмет,  методи, хронологічні межі
дослідження,  розкрито  наукову  новизну  та  практичне  значення  одержаних
результатів, подано відомості про апробацію та структуру дисертаційної роботи.

У  першому  розділі «Історіографія,  джерельна  база  та  методологія
дослідження»,  здійснено  аналіз  стану  вивчення  наукової  проблематики,
проаналізовано джерельну базу дослідження, обґрунтовано методологію наукового
пошуку.

У підрозділі  1.1. «Стан наукової  розробки  теми»  з’ясовано  ступінь  наукової
розробки  проблеми,  внесок  вітчизняних  і  закордонних  учених  у  дослідження
процесу  інформатизації,  виникненню,  формулюванню  та  властивостям  поняття
«інформація»,  його  трансформаціям  від  способу  передачі  даних  до  набуття
властивостей одного з найважливіших ресурсів людства – рушійної сили розвитку
економіки. 

В ході роботи історіографічний масив обраної для наукового дослідження теми,
було поділено на три умовні групи. Перша об’єднує праці зарубіжних та вітчизняних
авторів,  в  яких всебічно розглянуті  сутність і  змістовність поняття «інформація»,
його походження, зв’язок з іншими категоріями та фізичними поняттями, розкриті
передумови формування  інформаційного  середовища,  його  глобалізаційні  виміри.
Друга група об’єднує праці в яких відображена історія створення обчислювальної
техніки,  її  виробництва  та  комплектування,  передумови  впровадження
інформаційних  технологій  в  організаціях  та  на  підприємствах  галузі  поштового
зв’язку  України.  Третю  групу  складають  наукові  праці,  що  висвітлюють  історію
поштового  зв’язку  на  території  України.  Зокрема,  дослідження  Д. Яворницького,
С. Орєхової,  О. Гуржія,  Л. Ящука  та  інших. Така  систематизація  наукових  праць
дозволила  посилити  розуміння  історичних  передумов,  сприяла  усвідомленню
об’єктивної  закономірності  запровадження  інформаційних  технологій,  як
невід’ємної складової поштової галузі.



Інформаційний обмін у комунікативному процесі не тільки визначає досягнутий
рівень  спілкування,  а,  що  значно  важливіше,  безпосередньо  впливає  на
життєдіяльність,  рівень  розумової  діяльності,  формуючи  соціум  і  навколишній
матеріальний  світ.  Усвідомлення  того,  що  організація  будь-якого  процесу,
включаючи  комунікативний,  неможлива  без  з’ясування  історії  його  природи,
побудови моделі, пов’язаної з вивченням структури і факторів, які впливають на цей
процес  є  надзвичайно  важливим.  Сутність  такої  інформаційної  змістовності  та
впливу матеріалізується і втілюється в різні об’єкти певного енергетичного рівня і
свідомості: живий, рослинний або матеріальний світ. Такі філософські роздуми ми
знаходимо в рядках Біблії, Книги Буття, Корану тощо. Аналізуючи першоджерела, де
у  хронологічному  порядку  описуються  етапи  світоутворення  ми  можемо
прослідкувати чітку концепцію появи і присутності в організмах «інформації», як
основи життєдіяльності.1 

В зв’язку з цим, виникає необхідність розгляду інформації, як імпульсу або як
стрибка  інтенсивності,  або  як  одного  із  процесів  перетворення,  що  свідчить  на
користь  його  інформаційності.  За  визначенням  проф.  Р. Сіліна,  інформація  –  це
відомості  про  навколишнє  середовище,  про  процеси  які  в  ньому  відбуваються,
ситуації,  події,  чиїсь  дії,  сприйняті  людиною,  живим  організмом,  машиною  чи
іншими системами.2 

Водночас  дослідник  М. Моісеєв  вважає,  що  не  може  бути  суворого  і
універсального  визначення  інформації,  в  силу  широти  цього  терміну  і
різноманітності застосування.3

Варто  зазначити,  що  перспективи  розвитку  інформаційних  технологій  були
передбачені  ще  в  1950-х  роках,  математиком  і  ученим-філософом,
основоположником  теорії  штучного  інтелекту  Н.  Вінером,  який  обґрунтовував
теорію про ймовірність виникнення суспільства, в основі якого буде лежати обмін
інформацією.4 В  той  же  час  Ф. Махлуп,  даючи  визначення  поняттю  «знання»,
намагається порівняти його з «інформацією».5 Лідер постіндустріалізму Д. Белл в
кінці 1960 р. передбачає в своїх роботах перетворення індустріального суспільства в
інформаційне.6 Також,  завдяки  З. Бжезинському  і  О. Тоффлеру,  концепція
інформаційного  суспільства  стає  похідною  від  теорії  постіндустріального
суспільства. Але, не зважаючи на це, термін «інформатизація», вперше, з’являється
лише  в  1978 р.,  у  доповіді  «Інформатизація  суспільства»,  підготовленій  групою
фахівців на замовлення Президента Франції Валері Жискар Д'естена. У 1990-х роках

1 Книга Буття.

2 Силин Р. Человеческий фактор во внедрении современного тотального управления качеством. Вісник Технологічного
університету Поділля. Економічні науки. 1998. № 6, Ч. 1. С. 5-7.
3 Моисеев Н.Н. Расставание с простотой. Москва: АГРАФ, 1998. С. 98.
4 Винер Н. Кибернетика, или управление и связь в животном и машине; или Кибернетика и общество/ 2-е издание.
Москва: Наука; Главная редакция изданий для зарубежных стран, 1983. 344 с.
5 Fritz Machlup. «The Production and Distribution of Knowledge in the United States». 1962; Махлуп Ф. Производство и
распространение знаний в США. М.: Прогресс, 1966. 462 с.
6 Белл Д.  Грядущее постиндустриальное общество.  Опыт социального прогнозирования. Москва:Академия,  2004.
788 с.
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це поняття закріплюється остаточно, і  формується нова ера – ера інформаційного
суспільства.7

Наприкінці  XX  ст.  поняття  «інформація»  остаточно  перетворюється  з
нематеріальної складової об’єктів в смисловий ресурс, який створює окрему науку
інформатику, що відокремлена як від кібернетики, так і від філософських течій та
учінь і займається дослідженнями в сфері отримання, зберігання, передачі і обробки
семантичних даних. 

Наряду зі  світовими тенденціями, науковий дискурс концепції  інформатизації
суспільства  отримує  пріоритет  і  в  Радянському  союзі.  Під  впливом  розробки
інформаційних  технологій  в  Україні  формуються  новітні  напрями  наукових
досліджень  та  розробок,  що  дозволяло  утримувати  провідне  місце  на  теренах
колишнього СРСР, Європи та у світі.

Під  керівництвом  проф.  В. Б. Реутова  у  1978 р.  було  розроблено  систему
технічних засобів «Сектор» для сполучення ЕОМ з об’єктами. У 1984 р. розроблені
принципи  побудови  і  створений  надшвидкодіючий  обчислювальний  комплекс
«Звезда» для виявлення підводних човнів.

Має значний історіографічний інтерес, під кутом зору розвитку інформаційних
систем,  монографія  В. С. Пономаренко,  Р. К. Бутової,  І. В. Журавльової,
Г. Н. Назарової,  в якій обґрунтовано чотири покоління їх еволюції:  перше – 1960-
1970 рр.  будувалось  на  базі  центральних ЕОМ,  причому  середовищем виконання
функціональних задач слугувала операційна система фірми ІВМ-MVS; друге – 1971-
1980 рр.  характеризувалося  спробами децентралізації  ІС шляхом їх  поширення з
використанням персональних комп’ютерів на робочих місцях в офісах і відділеннях
компаній;  третє  –  1981-1992 рр.  характеризувалося  поширення  мережевих
технологій опрацювання даних та появою розподілених обчислювальних мереж –
від  однорангових  до  реалізації  моделі  «клієнт  –  сервер»;  четверте  з  1992 р.
характеризується централізованим опрацюванням інформації і єдиним управлінням
ресурсами ІС на верхньому рівні, що поєднується з розподіленим опрацюванням на
нижніх рівнях.8

У 1989 – 1990 рр. випущено перший у СРСР нейрокомп’ютер на основі ідеології
ансамблевих  нейромереж,  а  також  розпочато  серійне  виробництво  цілої  серії
сумісних  побутових  персональних  комп’ютерів:  «МК88.01»  -  «МК88.06»,  для
розв’язання задач малої i середньої складності у побуті,  в освіті,  у діловій сфері,
організації  дозвілля,  а  також  для  професійного  застосування,  в  тому  числі  і  на
потужностях поштового підприємства Укрпошта.

Серед праць, які висвітлюють історію поштового зв’язку на території України,
слід  виділити  тритомник  українського  історика  Д. І. Яворницького,  історичне
дослідження становлення зв’язку в Україні робота українського вченого О. І. Гуржія,
монографія  міністра  зв’язку  СРСР  М. Псурцева  «Від  гінця  до  Інтернету»,  що
висвітлює  становлення  та  розвиток  поштового  зв’язку  в  Україні,  праці
С. Є. Орєхової,  які  внесли  вагомий  внесок  у  становлення  та  розвиток  поштового

7 Стратегія інноваційного розвитку України на 2010-2020 роки в умовах глобалізаційних викликів / за загальною
редакцією професора В. І. Полохала С.193.

8 Інформаційні системи і технології в економіці [Текст] : посібник для студентів вищих навч. закладів / редкол. 
В. С. Пономаренко та ін..; ред. В. С. Пономаренко. Київ: Академія, 2002. 544 с.



зв’язку України, монографія професора Л. О. Ящука, присвячена розвитку світового
поштового  простору,  і  звісно  опрацьовані  фундаментальні  роботи  В. К. Стеклова,
Л. Н. Беркман, В. Г. Мухіна, монографії науковців К. В. Захарченко, Л. А. Захарченко
та Н. Ю. Потапова-Сінько. 

Роботи більш раннього періоду,  як правило,  характеризуються описовістю та
відсутністю  критичного  аналізу  діяльності  підприємств  поштового  зв’язку.
Історіографія  проблеми  за  радянських  часів  окреслює  певний  схематизм  з
ідеологічною  забарвленістю,  що  відзначає  монографію  міністра  зв’язку  СРСР
М. Псурцева, в якій розглянуто велику кількість узагальнюючих розвідок поштової
справи  в  цілому,  діяльність  усіх  видів  зв’язку  дореволюційної  Росії  та  СРСР до
1967 року. Критичний огляд історіографії сучасного розвитку світового поштового
простору та деякі техніко-економічні проблеми поштового зв’язку, що висвітлені у
роботах  В. К. Стеклова,  Л. Н. Беркман,  В. Г. Мухіна,  монографії  науковців
К. В. Захарченко,  Л. А. Захарченко  та  Н. Ю. Потапова-Сінько  дають  підстави
стверджувати, що впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій
забезпечує  удосконалення  всіх  технологічних  та  бізнес  процесів,  а  також,
доступність  і  ефективність  послуг.  Отже,  дослідники  аналізуючи  поштову
спадщину, висвітлили різні етапи на шляху модернізації і трансформації вітчизняної
поштової системи, спробували синтезувати вже набуті методи і системи управління
у  процесі  формування  галузі,  охарактеризували  діяльність  поштового  зв’язку  в
окремі  періоди  роботи.  Інновації,  що  найбільш  ефективно  досягаються  шляхом
автоматизації  і  комп’ютеризації  сприяли  розвитку  інформатизації,  появі
інформаційного суспільства,  яке в свою чергу надало потужний імпульс розвитку
поштового сектора України.

Та, незважаючи на різноманітність тематики наукових розробок, спеціального
історичного  дослідження  присвяченого  розгляду  питань  із  задекларованої
проблематики в сучасному історіографічному полі досліджень не проводили. 

Підрозділ  1.2. «Джерельна  база» присвячено  характеристиці  використаного
джерельного масиву.

Основний  масив  інформації,  залученої  до  написання  роботи  становили
переважно письмові джерела: законодавчі акти, ділова документація центральних та
місцевих  установ  поштового  зв’язку,  державних  установ,  органів  місцевого
самоврядування,  статистичні  джерела,  періодичні  видання  у  тому  числі  галузеві,
документи музею поштового зв’язку (м. Київ), архівні документи ПАТ «Укрпошта»,
документи  особистого  походження,  також,  опрацьовані  документи  Центрального
державного  історичного  архіву  України  у  м. Києві  (ЦДІАК),  Центрального
державного архіву вищих органів влади, управління України (ЦАДАВО України) та
Державного  архіву  міста  Києва  (ДАК м.  Київ),  Національної  бібліотеки  України
ім. В. І. Вернадського.

Окреслений  масив  архівних  документів  дозволив  не  лише  прослідкувати
особливості  впливу  інформаційних  технологій  на  становлення  та  розвиток
поштового  зв’язку  України,  а  й  шляхом  співставлення  з  іншими  джерелами
дослідити передумови для провадження інформаційних технологій,  перевірити та
уточнити окремі історичні факти, переконатися в повноті літературних джерел. Саме
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документальні  джерела  є  найважливішими  в  дослідженні  окремих  питань
дисертаційного дослідження. 

Опрацьовані документи і матеріали фонду 1 «Верховна Рада України» (Оп. 5,
спр. 1, арк. 115-118.) Проект Положення про Народний комісаріат пошт і телеграфів
СРСР; (Оп. 1, спр. 14) Постанова РРФСР про налагодження поштових зав’язків і
роботу поштових відділів; (Оп. 2, спр. 2779, арк. 25-26) Про введення авіапошти;
(Оп.  2,  спр.  1581,  арк.  16)  Проект  постанови  СНК  УРСР  Про  встановлення
поштового зв'язку районних виконкомів і сільських рад з найближчими поштовими
комірками; (Оп. 2, спр. 2180, арк. 72) Про розширення мережі пересувних кільцевих
пошт;  (Оп.  1,  спр.  90)  Листування  з  Центральною  телеграфною  конторою  про
передачу телеграм по прямому проводу; (Оп. 2, спр. 145, арк. 55, 57) Статистичні
відомості  про кількість  поштових установ на  Україні  станом на  1/п-22р.;  (Оп.  2,
спр. 980) Про налагодження кінно-поштового зв'язку на Донбасі; (Оп. 2, спр. 3787,
арк. 12) Про заходи налагодження поштового зв’язку в сільських місцевостях.

Документи і  матеріали фонду 185 «Управління Уповноваженого Міністерства
зв’язку СРСР при Радi Міністрів УРСР, м. Київ», щодо організаційних процесів в
галузі (Оп. 1, спр. 1240. Про організацію поштово-телеграфних округів на Україні).

Також, приділено увагу документам з фонду 4606 «Міністерство зв’язку УРСР,
м.  Київ»,  де  міститься  інформація  про роботу поштового  управління,  управління
поштового зв’язку, канцелярії; управління зв’язку, головного поштового управління
1955-1991-х рр. (Оп. 1, спр. 353, 356, 384, 471, 477. Документи про стан і розвиток
засобів зв’язку в республіці і їх органів).

Вагому  групу  джерел  складають  архівні  документи  ПАТ  «Укрпошта»,  що
містять  важливу  інформацію  про  розвиток,  механізацію,  автоматизацію  та
впровадження  інформаційних  технологій  поштового  оператора.  Також  у  даному
архіві  зосереджена  низка  документів,  яка  історично  засвідчує  стан  розвитку  та
механізації  поштової  галузі:  статистичні  дані  «Про  перевозки  пошти  України»,
накази начальника київського поштамту, міністерства зв’язку УРСР. Зокрема, Наказ
міністерства зв’язку УРСР № 81 від 30.03.1988 року «Про створення Центральної
виробничої  лабораторії»  з  метою  поліпшення  якості  виконання  робіт  з
технологічного  забезпечення  виробництва  та  впровадження  досягнень  науково-
технічного  прогресу  і  розробки  нової  техніки;  Наказ  міністерства  зв’язку  УРСР
№ 146  від  23.05.1988  року  «Про  створення  технічної  Ради  об’єднання»  щодо
удосконалення  робіт  з  механізації  та  автоматизації  виробничих  процесів  та
технічного переозброєння об’єктів поштового зв’язку; Накази міністерства зв’язку
УРСР № 213 від 22.06.1989 р. та № 238 від 24.07.1989 року «Про введення нових
послуг електронної пошти «Бюрофакс» на базі факсимільної техніки» згідно з якими
було  впроваджено  внутрішньосоюзну  електронну  пошту  «Бюрофакс»  й  нову
послугу  передачі  текстів  замовлених  листів  та  бланків  грошових  переказів  за
допомогою факсимільної техніки.

Аналіз  архівних  документів  ПАТ  «Укрпошта»  також  дозволяє  простежити
найважливіші державні події, які забезпечують здійснення міжнародних поштових
відносин та  сприятливі  умови для розвитку  міжнародного співробітництва  галузі
поштового зв’язку й країни в цілому:  Постанова Ради Міністрів УРСР №335 від



31.10.1988 р.,  рішення Уряду  УРСР з  питань  науково-технічного  прогресу,  якості
продукції та деяких інших питань та ін. 

Нами  проаналізовані  всі  розпорядчі  документи  Укрпошти  стосовно
впровадження і розвитку інформаційних технологій. Серед них: Наказ від 23.03.2004
року  за  рег.  №112  «Щодо  впровадження  АСРК  Системи  реєстрації  та  контролю
пересилання реєстрованої пошти»; Наказ від 12.02.2004 року за рег. №064 «Щодо
активізації послуг «Експрес» та Кур’єрська доставка»; Розпорядження від 16.04.2004
року  № 34  «Про  регламент  розподілу  доступу  в  корпоративних  АС  УДППЗ
«Укрпошта»;  Розпорядження  від  10.09.2004  року  за  рег.  №065  «Про  створення
робочої групи для перевірки працездатності  програмного забезпечення АРМ ВЗ»;
Концепція  інформаційної  безпеки  УДППЗ  «Укрпошта»  від  жовтня  2004 року;
Розпорядження  від  30.11.2004  року  за  рег.  №083  «Про  проведення  дослідної
експлуатації  підсистеми  «Облік  автомобілів  та  їх  стану»;  Розпорядження  від
10.03.2005  року  за  рег.  №016  «Про  впровадження  автоматизованої  системи
Кадри/Штат»;  Розпорядження від 01.07.2005 року за рег.  №046 «Про організацію
надання послуг «Кур’єрська доставка»; Розпорядження від 19.05.2006 року за рег.
№102 «Про проведення дослідної експлуатації автоматизованої системи АРМ ВЗ»;
Наказ від 19.12.2006 року за рег. №942 «Про впровадження автоматизованої системи
АРМ ВЗ»; Положення від 31.10.2007 року №423 «Про службу захисту інформації в
автоматизованих системах класу «1»; Наказ від 08.05.2007 року за рег. №150 «Щодо
впровадження послуги з виплати грошових переказів, відправлених по міжнародній
системі Money Gram в об’єктах поштового зв’язку»; Наказ від 11.05.2007 року за рег.
№151  «Щодо  реалізації  спільного  проекту  з  компанією  Ерікссон»;  Наказ  від
01.08.2007 року за рег. №299 «Щодо функціонування електронної бази «Нормативні
документи» УДППЗ «Укрпошта»; Наказ від 25.01.2008 року №4 «Про впровадження
програмного забезпечення «Документальна база даних «Реєстр договорів»; Наказ від
27.03.2009 року №450 «Щодо участі в реалізації проекту «Замовлення перевезення
пасажирів»;  Наказ  від  18.05.2010  року  №43  «Щодо  впровадження  у  промислову
експлуатацію  програмного  забезпечення  АС  «Передплата»;  Наказ  від  25.07.2011
року  №425  «Щодо  впровадження  сервісу  «Он-лайн  замовлення  поштової  марки
персоніфікованої  «Власна  марка»;  Наказ  від  22.04.2012  року  №19  «Щодо
удосконалення  автоматизованої  системи  «Мережа  об’єктів  поштового  зв’язку»;
Наказ від 23.08.2012 року №669 «Про створення робочої групи з питань розвитку ІТ
інфраструктури»; Наказ від 03.10.2012 року №780 «Про встановлення та введення в
експлуатацію GPS-модулів»;  Наказ від 01.11.2012 року №283 «Про впровадження
Єдиної  централізованої  інтегрованої  платформи  (ЄЦІП)  УДППЗ  «Укрпошта»  на
основі  SAP»;  Наказ  від  24.01.2013  року  №42  «Про  встановлення  системи
Корпоративний Клієнт-Банк»; Наказ від 26.06.2015 року №434 «Про впровадження
послуги  «Електронне  повідомлення»;  Розпорядження  від  17.07.2015  року  за  рег.
№194  «Про  впровадження  нової  версії  автоматизованої  системи  АСРК»;
Розпорядження  від  18.01.2016  року  за  рег.  №5  «Про  проведення  дослідно-
промислової  експлуатації  нової  версії  автоматизованої  системи  АСРК»;
Розпорядження  від  30.06.2016  року  за  рег.  №541  «Про  Проект  впровадження
Міжнародної поштової системи (IPS) на базі мережі OST Net mail».

9



В  Державному  архіві  міста  Києва,  анотованому  фонді  реєстрів  описів
радянського періоду і періоду незалежної України міститься інформація про інститут
кібернетики  ім.  В. М. Глушкова  (справа  №3811),  який  є  піонером  та  фундатором
впровадження науково-обчислювальної техніки як у сферу народного господарства в
цілому, так і  в поштову галузь зокрема, і  на даний момент залишається одним із
провідних  науково-дослідних  установ,  яка  працює  над  фундаментальним
вирішенням проблем інформатики. В інституті проводились теоретичні дослідження
в  галузі  теорії  оптимізації,  прикладної  теорії  автоматів,  теорії  дискретних
перетворювачів, теорії штучного інтелекту, теорії програмування. Саме фахівцями
інституту, у 1960-х роках, було створено та впроваджено в виробництво малих ЕОМ
«Промінь» із високим рівнем вихідних даних. Одночасно з серійним виробництвом,
інститут проводив науково-дослідні роботи в галузі програмування, які стосувались
розробки  теорії  та  програмного  забезпечення  паралельних  обчислень,  та  згодом,
дозволили  досягти  рекордної  ефективності  при  виконанні  складних  науково-
технічних розрахунків і розв’язанні інформаційно-пошукових задач у масивах даних
великого  обсягу.  За  роки  існування  інститут  показав  високий  рівень  розробок  в
областях  теорії  програмування,  системного  аналізу,  захисту  інформації,  теорії  та
практики  створення  баз  знань,  систем  штучного  інтелекту,  загальної  теорії
керування,  інформаційних  технологій,  математичного  забезпечення  для  широкого
спектра засобів обчислювальної техніки та систем обробки даних.

Також  у  Державному  архіві  міста  Києва  опрацьована  низка  документів  про
Київський завод з проектування обчислювальних і керуючих машин «Електронмаш»
Київського міського виконавчого комітету трудящих (справа 2772).  Саме цей завод,
надав життя, таким електронно-обчислювальним машинам з родини клавішних, як
«Іскра» ЕОМ «Каштан»,  а  пізніше,  у  1981 р.  налагодив серійний випуск СМ3 та
СМ4  системи  малих  ЕОМ  та  комплексів  «ПЛУТОН»,  призначених  для  рішення
задач  з  управління  і  обробки  інформації  з  обмеженим  доступом,  які  успішно
використовувались  в  багатьох  відомствах,  в  тому  числі  і  на  підприємствах
поштового зв’язку. 

Наступна  група  джерел  –  це  міжнародні  документальні  матеріали,  ті,  що
безпосередньо впливали на налагодження міжнародних поштових зв’язків з іншими
державами. В першу чергу, це документи Всесвітнього поштового союзу, протоколи
прийняті  на  Конгресах  Всесвітнього  поштового  союзу,  поштові  конвенції  з
іноземними країнами, Всесвітні  поштові  стратегії,  циркулярні  розпорядження,  які
регулювали  міжнародні  поштові  відносини  (ЦДІАК  України,  ф.  696.  Управління
Київського поштово-телеграфного округу Головного управління пошти і телеграфів).
Зазначені  документи всебічно допомагали реалізовувати міжнародну співпрацю у
поштовій сфері на території України та реалізувати національні інтереси держави на
міжнародній арені.

Також  висвітлювалося  широке  коло  питань  з  проблематики  дисертації  на
шпальтах журналів. Зокрема, вагомий масив інформації містять журнали «Вестник
связи»,  «Поштово-телеграфный  вестник»,  «Наука  и  жизнь»,  «Жизнь  и  техника
связи»,  «Филателия СССР»,  «Пошта і  філателія України»,  в  яких висвітлювались
питання розвитку та експлуатації внутрішньої і міжнародної пошти. Крім офіційного
відділу,  друкувались  закони,  постанови  та  циркуляри  у  поштовій  сфері,  у



неофіційному відділі публікувалися статті з історії та техніки поштово-телеграфного
зв’язку.

Оригінальну  групу  джерел  становлять  експонати  фонду  Музею  поштового
зв’язку  (м.  Київ)  заснованого  у  травні  1995  року.  Експозиція  музейного  фонду
поділена на два тематичні розділи: Пошта Києва та Пошта України. Представлена 5
відділами: розвиток поштового зв’язку до 1917 року; розвиток поштового зв’язку в
1917-1941 роках;  пошта України і  Києва  в  1941-1945 роках;  розвиток поштового
зв’язку в 1945-1994 роках; філателія в 1991-1994 роках.

Експонати музею історично підтверджують важливість інституту пошти ХХ ст.
–  початку  ХХІ  ст.  як  головної  державної  установи,  що  займалась  пересиланням
поштової  кореспонденції,  пасажирськими  перевезеннями  і  водночас  грошовими
переказами та доставкою преси.

Отже,  дослідження  обраної  теми  базується  на  широкій  джерельній  базі,  яка
включає опубліковані документи центральних державних архівів України м. Києва,
Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського, музею поштового зв’язку та
галузевих  архівів.  Важливу  групу  джерел  складають  законодавчі  акти,  діловодна
документація  центральних  і  місцевих  установ  зв’язку,  міжнародні  документи,
періодичні  видання,  статистичні  дані,  довідкові  матеріали,  протоколи  тощо,  що
сприяло глибокому комплексному аналізу особливостей функціонування та розвитку
поштової  справи  в  Україні  кінця  ХХ  –  початку  ХХІ  ст.  в  умовах  впровадження
інформаційних технологій.

У підрозділі 1.3. «Методологія наукового пошуку» розглянуто основні принципи
й методи, на основі яких опрацьовувалася заявлена тема.

Характер та  стан проблеми дослідження,  наявність  широкої  та  різноманітної
джерельної бази, мета та наукові завдання поставлені дослідником, в значній мірі
визначили основні методологічні засади в процесі написання дисертації.  В роботі
використовувалися  історичний,  проблемно-хронологічний,  порівняльний,
статистично-аналітичний  та  описовий  методи,  які  сприяли  комплексному  аналізу
обраної  проблеми  та  досягнення  поставленої  мети.  Також  для  досягнення
поставленої  мети  застосовано  метод  історіографічного  аналізу,  що  дало  змогу
вивчити витоки досліджень з обраної теми, виокремити внесок у цей процес різних
поколінь  істориків.  При  написанні  дисертації  були  використані  принципи
об’єктивності,  науковості,  історизму,  системності,  багатовекторності,  всебічності
пізнання.  Зокрема,  ґрунтуючись  на  принципах  об’єктивності  та  історизму
простежені історичні події й процеси в напрямку інформатизації  поштової справи,
які дають нам можливість спостерігати за збільшенням, чи навпаки уповільненням
інтересу українського соціуму в контексті трансформацій інформаційних технологій,
прослідкувати  появу  інформаційного  суспільства,  в  якому  формувалася  система
поштового зв’язку, і те як на нього впливали інформаційні технології наприкінці ХХ
– на початку ХХІ ст. на території України.

Принцип  репрезентативності  допоміг  відокремити  необхідний  науковий
матеріал від другорядної та малозначущої інформації, для більш точного розкриття
теми наукової роботи, а принцип наступності найбільшою мірою відобразив зв’язок

11



між різними етапами розвитку, сутність якого полягає у збереженні тих чи інших
елементів цілого чи окремого; як зв’язок між явищами у природі. 

Посиленню об’єктивності та системності, також сприяє дотримання принципу
усебічності,  що  передбачає  врахування  різних  впливів  на  процес  накопичення
історичних знань.

Таким  чином,  дисертаційна  робота  ґрунтується  на  сучасних  методах  і
принципах пізнання історичних явищ та процесів. Це допомогло розкрити обрану
тему, досягти поставленої мети і вирішити дослідницькі завдання.

Другий  розділ  «Нормативно-правові,  організаційні  та  інформаційно-
комунікаційні  засади  розвитку  поштового  зв’язку», складається  з  трьох
взаємопов’язаних підрозділів.

У підрозділі  2.1.  «Мережа  поштового  зв’язку:  основні  етапи,  тенденції  та
організаційні засади функціонування», який визначає сучасний стан розвитку галузі,
увага  акцентується  на  пріоритетних  програмах  дослідження  природи,  змісту  та
процедур надання послуг поштового зв’язку, правових механізмах їх реалізації. 

Визначений курс країни на  євроінтеграцію обумовив необхідність  розробки
законодавства, що регулює адекватні суспільні відносини у галузі поштового зв’язку,
його  узгодження  з  міжнародними  і  європейськими  стандартами.  У  цьому  сенсі
актуалізується  питання  правового  врегулювання  діяльності  поштової  галузі,
наближення  України  до  міжнародних  стандартів,  оскільки  виключно  ефективне
правове регулювання забезпечує упорядкування,  розвиток і  дієве  функціонування
підприємств зв’язку.

Не  можна  навіть  уявити,  якісного  надання  поштових  послуг  за  відсутності
правових механізмів їх  реалізації.  Через це потребує більшої  уваги та  посилення
гарантій для підприємств і працівників галузі, з урахуванням міжнародного досвіду,
забезпечення в повному обсязі можливостей операторів, щодо подальшого розвитку
сфери поштового зв’язку.

Послуги  поштового  зв’язку  в  Україні  є  одним  із  основних  сегментів  ринку
зв’язку, який контролює Національна комісія, що здійснює державне регулювання у
сфері зв’язку та інформатизації (надалі – НКРЗІ). Комісія є державним колегіальним
органом регулювання у сфері надання послуг поштового зв’язку, з повноваженнями
центрального  органу  виконавчої  влади  на  проведення  ліцензування,  виконує
регуляторні  функції  і  здійснює  державний  нагляд,  підпорядкована  Президенту
України  і  підзвітна  Верховній  Раді. Виконання функцій  національного  оператора
поштового зв’язку покладено на Українське державне підприємство «Укрпошта», як
унітарне підприємство, що засноване на державній власності та належить до сфери
управління Міністерства інфраструктури України. У 2015 році Українське державне
підприємство  поштового  зв’язку  «Укрпошта»  було  реорганізоване  у  публічне
акціонерне товариство. Національний оператор поштового зв’язку ПАТ Укрпошта є
державним  підприємством,  що  відноситься  до  сфери  управління  Міністерства
інфраструктури  України.  До  складу  підприємства  входить  Центральний  апарат
управління, 25 регіональних дирекцій, ГНЦ «Зелена Буча», Дирекція оброблення та
перевезення  пошти,  Інформаційно-розрахункова  дирекція  та  дирекція
«Автотранспошта»,  29  філій,  більш як  11000  відділень  та  корпоративне  видання
«Поштовий  вісник».  Загальна  мережа  об’єктів  ПАТ  Укрпошта  на  1.01.2019  р.



становить 13447 од. Переважну більшість складають стаціонарні поштові відділення
11657  або  86,7%,  решту  становлять  пересувні  та  сезонні,  кур’єрська  доставка.
Загальна кількість поштових відділень по відношенню до 2000 р. зросла на 5590 або
171,1%, переважно за рахунок об’єктів розташованих у місті, селищах міського типу
та сільській місцевості.  ПАТ Укрпошта забезпечує надання універсальних послуг
поштового зв'язку, перелік яких і відповідні тарифи затверджуються Національною
комісією з  питань регулювання зв'язку,  а  також має  виключне право на видання,
введення  в  обіг  та  організацію  розповсюдження  поштових  марок  маркованих
конвертів і карток, а також виведення їх з обігу.

Суттєві зрушення, що відбулись у структурі послуг. Через процеси глобалізації
та стрімкий технологічний прогрес у галузі комунікацій за останні двадцять років
попит та пропозиції на світовому ринку послуг поштового зв’язку значно змінився.
Трансформації,  що  пов’язані  з  поступовим  скороченням  попиту  на  окремі  види
послуг з одночасним збільшенням на інші. Як факт, обсяги паперової комунікації
значно зменшуються, а електронні – навпаки зростають. З іншого боку, інновації в
технологіях роблять зручними он-лайн сервіс і, таким чином, збільшують кількість
поштових  відправлень,  що  доставляються  операторами  поштового  зв’язку. Тому,
вкрай актуальним є питання створення дієвої  та  ефективної  нормативно-правової
бази, здатної забезпечити правову діяльність у даній сфері, обов’язково враховуючи
інтереси держави, операторів поштового зв’язку та споживачів послуг.

У підрозділі 2.2. «Законодавче регулювання розвитку інформаційних технологій
поштового зв’язку» розглянуто певні тенденції та виявлено особливості наукового
обґрунтування  і  прогнозування  подальшого  розвитку  інформатизації  поштового
зв’язку України. Наголошується на тому, що з метою встановлення певних тенденцій
та  виявлення особливостей наукового обґрунтування і  прогнозування подальшого
розвитку інформатизації поштового зв’язку України необхідним є вивчення еволюції
наукової  думки  про  успішність  досягнутого  рівня  інформатизації  підприємств  і
організацій  Укрпошти  та  інших  державних  і  недержавних  поштових  структур
України.  Розуміння  основних  особливостей  інформатизації  поштового  зв’язку
обумовлює  також  необхідність  врахування  соціальних,  технологічних  та
нормативно-правових умов, за яких розвиток інформатики та сама інформатизація
підприємств та органів зв’язку відбувалась у другій половині ХХ – на початку ХХІ
ст. 

Розвиток нормативно-правового забезпечення інформатизації поштового зв’язку
в Україні  припадає на початок 90-х р.  ХХ ст.,  через посилену увагу центральних
органів  державної  влади  України  до  необхідності  визначення  основних  понять
інформаційних  процесів  та  інформатизації,  розробки  та  затвердження  базових
документів  та  створення  виконавчих  органів,  що  розробляють  та  упорядковують
процеси пов’язані з інформатизацією. 

Одним з  перших  нормативних  документів  був  прийнятий  Верховною Радою
України у жовтні 1992 р. Закон «Про інформацію». Що дозволило на законодавчому
рівні затвердити основні напрями державної інформаційної політики у всіх сферах
держави:  створення  умов  для  формування  в  Україні  інформаційного  суспільства;
постійне  оновлення,  збагачення  та  зберігання  інформаційних ресурсів;  створення
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інформаційних  систем  і  мереж  інформації;  забезпечення  інформаційної  безпеки
України;  сприяння  міжнародній  співпраці  в  інформаційній  сфері  та  входженню
України  до  світового  інформаційного  простору.  Закони  «Про  інформацію»,  а  в
подальшому  «Про  науково-технічну  інформацію»  та  «Про  державну  статистику»
започаткували подальший шлях до розробки, затвердження та реалізації державних
програм  інформатизації  (в  тому  числі  у  галузі  поштового  зв’язку)  та  створення
відповідних виконавчих органів.

Є всі підстави стверджувати, що інформатизація як складний суспільний процес
має  здійснюватися  за  певними,  чітко  визначеними  у  «Концепції  національної
програми  інформатизації»  напрямами.  Разом  з  тим,  здійснення  інформатизації
поступово перетворюється на складову реалізації  соціально-економічної  політики,
тобто  узгоджено  з  положеннями  програмних  документів  з  питань  соціально-
економічного  розвитку.  Для  органів  державної  влади,  підприємств,  установ  та
організацій  державної  форми  власності,  включаючи  Укрпошту,  Національна
програма  інформатизації  є  обов’язковою  при  здійсненні  власних  проектів  з
інформаційних технологій і визначення подальшої стратегії розвитку.

Аналіз  еволюції  нормативно-правового  забезпечення  процесу  інформаційних
технологій поштового зв’язку України дозволяє констатувати, що в Україні протягом
1992-2016 рр. в основному сформована законодавча база, яка забезпечує проведення
інформатизаційних процесів  у  галузях  народного  господарства,  у  тому числі  для
поштового зв’язку. 

Підрозділ 2.3. «Організаційні засади функціонування інформаційних технологій
в  системі  поштового  зв’язку» присвячений  інституційним  та  організаційним
перетворенням поштового зв’язку, що тісно пов’язані з пошуком та впровадженням
різноманітних інновацій, в першу чергу, інформаційними технологіями, створенням
нових  поштових  послуг,  вдосконаленням  експлуатаційної  інфраструктури,
оптимізацією мережі поштового зв’язку, модернізацією їх технічної оснащеності.

Сьогодні українська пошта, як важливий елемент інфраструктури суспільного
виробництва,  переживає  складний  етап  свого  становлення  і  розвитку.  Ключовим
фактором, що визначає зміни у його роботі, є постійне вдосконалення діяльності в
умовах загострення конкурентного середовища на ринку поштових послуг. Втрата
монопольного  права  на  надання  ряду  традиційних  поштових  послуг  є  тим
об’єктивним  чинником,  що  змушує  одного  з  поштових  операторів,  Укрпошту,
вживати  нагальних  заходів  для  пристосування  інноваційних  форм  і  методів
діяльності до нових умов, шукати шляхи забезпечення стійкої позиції на ринку. У
таких умовах розраховувати доводиться лише на власні сили, адже при нормальній
конкуренції  для  держави  та  споживачів  однаково,  хто  надає  поштові  послуги:
державна поштова служба чи різноманітні приватні компанії.  Головне – найбільш
повно  і  швидко  задовольнити  потреби  клієнтів  з  найкращою  якістю  та  за
найменшою  ціною.  Тому,  саме  якість,  як  комплексна  характеристика  послуги
поштового  зв’язку,  здатна  задовольняти  встановлені  та  передбачувані  потреби
споживачів. Система управління якістю визначає основні цінності, до яких прагне
поштовий  оператор.  Вона  базується  на  теперішніх  і  майбутніх  потребах  та
очікуваннях  споживачів.  Тож  в  підрозділі,  визначено  основні  показники  якості



поштових стандартів, місію, цілі та шляхи їх досягнення, першочергові завдання, а
також визначені основні стратегічні напрями розвитку операторських послуг.

Розділ  3  «Інформатизація поштового зв’язку України в  умовах викликів
ХХІ ст.»  складається з трьох взаємопов’язаних підрозділів і  висвітлює соціально-
економічну складову поштового зв’язку в Україні, специфічні умови її формування
та  конкурентоздатності  в  інформаційному  середовищі,  аналізує  існуючі
автоматизовані  системи,  перспективи  реалізації  впровадження  нових  та
удосконалення діючих систем на прикладі Укрпошти.

У  підрозділі  3.1.  «Формування  індустрії  поштових  послуг  в  Україні»
аналізуються  зміни,  які  відбулись  наприкінці  XX  –  початку  XXI  ст.  в  секторі
поштового зв’язку в нашій країні, руйнація колишньої монополії державного сектора
під  стрімким  натиском  конкуренції  з  боку  приватних  операторів,  забезпечення
конкурентного  середовища  для  реального  змагання  на  ринку  поштових  послуг
державної компанії Укрпошта з рядом приватних компаній. І хоча в цьому напрямі
зроблені тільки перші кроки, які, на жаль, в більшості були хаотичними, не мали
зваженої  програми  дій,  чіткої  моделі  або  консенсусу  відносно  спільних  зусиль,
досягнутий  рівень  реформ  все  ж  свідчить  про  безумовний  прогрес  розвитку
поштового зв’язку, а також безповоротний процес обраного курсу.

Аналізуються  послуги,  які  мережа  поштових  відділень  надає  державі  та
приватному  сектору,  їх  перспективи,  можливості  для  нових  форм  взаємодії  з
людьми,  реалізації  адміністративних  та  бізнес  програм  у  багатьох  сферах.  Коли
діяльність державного сектору належним чином розвинена та приділена відповідна
увага  галузі  зв’язку,  а  приватний  сектор  зацікавлений  щодо  співпраці,  поштова
служба також може стати  одним із  головних гравців  у  формуванні  соціальної  та
економічної  політики  країни  й  бути  фундаментом  економічного  зростання.  При
цьому, важливо враховувати, що оптимальний час для реформ поштового сектору
швидкоплинний і тому реформи потрібно здійснювати зважено і як найшвидше.

У підрозділ 3.2. «Інформаційні технологій та модернізація поштового зв’язку»
визначає  найбільш  важливі  напрями  та пріоритети  процесів  суспільної
трансформації, які  відбулись  наприкінці  XX  -  початку  XXI  ст.,  у  вирішенні
політичних,  соціальних,  економічних і морально  –  етичних проблем,  які
безпосередньо визначають та впливають на всі сторони життя суспільства і окремої
людини. В першу чергу вони пов'язані з інноваційним розвитком та інформаційними
технологіями,  що  забезпечує перехід суспільного  виробництва  на  якісно  новий
рівень. Якщо в політичній сфері інформація створює умови для обміну думками, а в
морально – етичній  області формує норми і цінності,  які необхідні для  існування
суспільства,  то  в  економічній  -  набуває  властивості  товару.  Комунікація  постає
надзвичайно  важливою  в  суспільстві,  отже  дає  підстави  для  відокремлення  її  в
специфічну  сферу  суспільно  -  економічної  діяльності,  надзвичайно  важливу  для
забезпечення функціонування економічної, соціальної та інших сфер суспільства, що
обумовлює  особливу  значущість.  Поштовий  зв'язок,   поряд  з  такими  галузями
економіки,  як  енергетика,  транспорт,  визначають  стан  соціальної  та  виробничої
інфраструктури в державі і повинен швидко реагувати на зміну потреб суспільства
та інновації.
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В  зв’язку  з  цим,  основна  увага  в  цьому  підрозділі  приділяється  поштовим
реформам та їх результатам, надаються характеристики відмінності поштової справи
від  інших  галузей,  транспорту  та  послуг.  Принципово  йде  мова  про  поштовий
зв’язок,  як  про  стратегічну  високо  спеціалізовану  форму  логістики  з  певними
особливостями.

Підрозділ 3.3. «Управління системою поштового зв’язку на основі застосування
інформаційних технологій» розкриває поштові послуги в  умовах зниження обсягів
пересилання відправлень та зростаючої конкуренції з боку нових цифрових засобів
комунікацій,  умови  підвищення  якості  роботи,  швидкості  обробки  даних  і
проходження  поштових  відправлень.  У сучасних  умовах  коли,  потрібно  не  лише
збирати  й  обробляти  інформацію,  а  й  мати  змогу  забезпечувати  нею  всі  ланки
підприємства  і  кінцевих  споживачів,  одним  із  стратегічних  напрямів  діяльності
Укрпошти  залишається  модернізація  обладнання  та  впровадження  новітніх
технологій.

Автор  характеризує  модернізацію  технічних  потужностей  підприємства,  яка
відбулася в кінці XX на початку XXI ст., програмне забезпечення, яке використовує
поштовий  оператор  Укрпошта,  описує  світову  мережеву  систему  реєстрації  та
контролю проходження пошти Track-and-Trace, описує процес реєстрації, контролю
та  управління  обробки  поштових  відправлень  у  межах  України  через  систему
реєстрації  та  контролю  проходження  внутрішньої  та  міжнародної  реєстрованої
пошти  (АСРК),  висвітлює  роботу  програми-генератора  звітів,  а  також  вносить
рекомендації  щодо  необхідності  модернізації  всієї  інфраструктури  поштового
зв’язку  на  базі  використання  сучасних  інформаційних  технологій,  задля  змін  у
стратегічному та оперативному управлінні.

У результаті проведеного наукового дослідження автор виносить на захист такі
висновки і положення:

1.  Попри  значний  інтерес  до  проблеми  розвитку  поштової  галузі  в  умовах
впровадження  інформаційних  технологій,  наукових  публікацій,  в  яких  би
комплексно розглядалися історичні  аспекти ґенези й  наукового осмислення цього
феномену в літературі, нам не вдалось виявити матеріали, які б пов’язували шляхи
формування поштової справи під впливом інформатизації суспільства. Тому, під час
дослідження  було  опрацьовано  широке  коло  джерел  і  літератури,  які  допомогли
суттєво  доповнити  та  систематизувати  зміни,  які  відбулись  в  комп’ютерному  і
програмному середовищі на підприємствах пошти, а також провести паралелі між
такими змінами.

Дисертантом зроблено висновок про відсутність в сучасному історіографічному
полі  робіт,  де  було  б  здійснено  комплексне  вивчення,  як  в  тематичному,  так  і
хронологічному  аспектах,  історії  розвитку  поштового  зв’язку  України  в  умовах
впровадження інформаційних технологій кінця ХХ – початку ХХІ ст. 

Джерельна  база  дисертаційного  дослідження  є  значною  за  обсягом  і
різноманітною.  Вона  включає  широке  коло  документів  центральних  державних,
місцевих та галузевих архівів, галузеві періодичні видання, електронні інформаційні
ресурси тощо. Зокрема, документи Центрального державного архіву вищих органів
влади  та  управління  України  (ЦАДАВО  України),  Центрального  державного
історичного архіву України у м. Києві (ЦДІАК), Національної бібліотеки України ім.



В. І. Вернадського дозволяють відтворити в хронологічному порядку основні етапи
процесу  інформатизації  поштового  зв’язку  України;  сформувати  нормативно-
правову бази поштової галузі; з’ясувати визначальні чинники впливу інформаційних
технологій  на  становлення  та  розвиток  поштового  зв’язку  України;  дослідити
передумови для впровадження інформаційних технологій,  перевірити та уточнити
окремі історичні факти, які стимулювали до інновацій та ті, що навпаки гальмували
їх розвиток. Архівні документи ПАТ «Укрпошта», галузеві  документи, документи
особистого  походження  (накази,  розпорядження,  концепції,  програми  технічного
розвитку  тощо)  надають  досліднику  необхідний  емпіричний  матеріал  для
відтворення  повноцінної  картини  діяльності  окресленої  в  часовому  та
географічному  вимірах  масштабів  інформатизації  поштового  зв’язку  України,
якісних змін на тлі європейської і світової інформатизації.

2.  В  соціальному  та  економічному  житті  держави,  поштовий  зв’язок,  не
зважаючи  на  стрімкий  розвиток  інформаційно-комунікаційних  технологій,
розширення та  глобалізацію інформаційного  простору,  відіграє  провідну роль,  як
визначальний засіб взаємодії між різними суб’єктами комунікації. Саме поштовий
зв’язок  протягом  століть  свого  розвитку,  започаткований  як  поодинокий  досвід
якісно  нової  форми  інформаційного  повідомлення  на  відстані,  поступово
перетворився  на  потужний  локомотив  соціально-культурного  і  економічного
розвитку  суспільства,  вказуючи  людству  на  нові  можливості  інформаційного
простору. 

Реалії останніх десятиліть, сукупність глобальних світових трансформацій, які
постали  перед  людством,  вказують  на  певні  досягнення,  що  розпочинають
наступний  етап  кардинальних  змін  в  її  загальносистемних  характеристиках.
Очевидно,  що  ці  зміни  поширюються  на  суспільство  в  цілому,  його  виробничу,
культурну і поштову сфери.

Проаналізувавши  впровадження  інформаційних  технологій  в  поштовому
зв’язку України можна відмітити, що у соціально-економічному комплексі України
поштова  галузь  відіграє  важливу  роль,  створюючи  умови  і  надаючи  можливість
активного  розвитку  економіки  задовольняючи  потреби  населення,  підприємств,
установ та організацій усіх регіонів держави.

Коли діяльність державного сектору належним чином розвинена та приділена
відповідна увага галузі зв’язку, а приватний сектор зацікавлений у співпраці, мережа
поштових відділень  надає  державі  і  бізнесу  багато  можливостей  для  контактів  з
людьми, реалізації адміністративних та бізнес програм у багатьох сферах. 

3.  Однією  з  головних  та  перманентних  задач  індустрії  поштових  послуг  є
створення  всеосяжної  і  ефективної  поштової  мережі,  яка  б  напряму  сприяла
розширенню  інформаційного  простору,  забезпечуючи  розв’язання  важливих
соціальних та  економічних завдань національного  значення.  Внутрішньодержавна
потреба в якісній поштовій службі сама по собі є достатньою, щоб пріоритезувати
поштову галузь.

Сьогоденні реалії поштової галузі  вимагають реалізації державної політики у
сфері поштового зв’язку, як однієї із не багатьох галузей економіки, що демонструє
динамічний розвиток,  створення дієвої та ефективної  нормативно-правничої бази,
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здатної  забезпечити  необхідні  умови  діяльності  у  даній  сфері.  Україна  є
рівноправним  і  повноважним  партнером  міжнародних  інформаційних  зв’язків.
Останні  події  свідчать  про  те,  що  створюється  загальнодержавна  система
регулюючих  механізмів  поштового  зв’язку  в  умовах  лібералізації  ринку,  що  ще
більше  сприятиме  інтеграції  України  у  світовий  поштовий  простір.  Враховуючи
надзвичайно  важливу  роль,  яку  відіграє  поштовий  зв’язок  в  економічній  та
соціальній  сферах  держави,  значення  правового  забезпечення  організації  та
діяльності  на ринку послуг поштового зв’язку,  механізм державного регулювання
ринку значно зростає. Виходячи з цього, вкрай актуальною стає потреба в розвідці
правовідносин  на  ринку  послуг  поштового  зв’язку  з  обов’язковим  врахуванням
інтересів  держави,  суб’єктів  надання  послуг  поштового  зв’язку  та  споживачів
послуг.  Поштовий  зв’язок  повинен  бути  конкурентноздатним,  сервісним  та
ефективним  і  додавати  конкуренції  стійкого  характеру  та  служити  інтересам
держави. 

Стратегічними  завданнями  розвитку  поштової  адміністрації  є  забезпечення
провідних  позицій  з  надання  послуг  поштового  зв’язку  в  Україні  відповідно  до
європейських  та  світових  стандартів  якості,  розвиток  нових  видів  послуг,
перетворення підприємства на високоефективну надійну та конкурентну компанію,
яка динамічно розвивається відповідно до вектору розвитку держави. 

4. Узагальнення опрацьованих матеріалів дозволило сформувати чітку картину
трансформації поштової галузі під впливом державних і суспільних потреб.

Кардинальні зміни, що відбулись в нашій країні  в кінці XX – початку XXI ст.,
суттєво  вплинули  на  галузь  поштового  зв’язку,  колишня  монополія  державного
сектора  була  зруйнована  під  стрімким  натиском  конкуренції  з  боку  приватних
операторів,  що  забезпечило  конкурентне  середовище  для  реального  змагання  на
ринку поштових послуг  Українського державного підприємства поштового зв’язку
Укрпошта з рядом приватних компаній. І хоча в цьому напрямі зроблені тільки перші
кроки, які, на жаль, в більшості були хаотичними, не маючи зваженої програми дій,
чіткої  моделі  або консенсусу відносно спільних зусиль,  завдяки нашій роботі  ми
змогли  дійти  висновку  що досягнутий рівень  реформ  безумовно є  корисним для
розвитку поштового зв’язку, а також обраний курс є незворотнім. Але, при цьому,
важливо  враховувати,  що  оптимальний  час  для  реформ  поштового  сектору
швидкоплинний і тому реформи потрібно здійснювати швидко і зважено.

Нині  поштовий сектор переживає  якісні  трансформаційні  зміни,  це вимагає
розробки стратегії розвитку поштового зв’язку для збереження та зміцнення набутих
ринкових  позицій.  У  контексті  сучасних  вимог,  що  постають  перед  поштовим
сектором, є нагальна необхідність науково-обґрунтованого підходу до формування
стратегії  розвитку  поштового  зв’язку  та  моделі  й  механізмів  її  реалізації,  що
враховують специфіку поштової галузі.

5. На нашу думку, модернізація всієї інфраструктури поштового зв’язку повинна
відбуватись  на  базі  використання  сучасних  інформаційних  технологій,  що  надає
значний  поштовх  до  змін  у  стратегічному  та  оперативному  управлінні,
впровадженню  єдиної  комплексної  системи  управління,  заміни  існуючих
розрізнених  автоматизованих  систем  на  комплексну  автоматизацію  всіх  етапів  і
об’єктів  поштового  зв’язку  тощо.  Створення  єдиного  інформаційного  простору



поштового підприємства (включаючи всі підрозділи), модернізація бізнес-процесів
дозволить  забезпечити  більш  високу  ефективність  економічної  діяльності  в
поштовому  зв’язку  та  в  інших  сферах  економіки,  наддасть  потужні  важелі  та
стимули для застосування при виробництві та наданні якісних послуг споживачам.

6.  Проблема  розвитку  поштового  зв’язку  України  в  умовах  впровадження
інформаційних  технологій  кінця  ХХ  –  початку  ХХІ  ст.,  як  уже  відзначалося,  є
комплексною,  багатоплановою  в  міждисциплінарному  вимірі.  Саме  тому  не
зважаючи на те, що більша їх частина знайшла своє розв’язання і відображення в
розділах та висновках, водночас деякі питання лише актуалізовані з метою розгляду
в  подальших  наукових  розвідках.  На  наш  погляд,  потребують  подальшого
дослідження питання «доступності інформаційних потоків та відсутності при цьому
експертних  бар’єрів»,  що  негативно  позначається  на  якості  послуг;  формування
«паралельної  реальності»  із  новими потребами і  соціальними ролями споживачів
послуг  поштового  зв’язку;  адаптації  інформаційних  технологій  для  різних
соціальних  і  вікових  груп  населення,  тощо.  Заслуговують  окремого  дослідження
наукова, професійна, соціокультурна біографія учених-програмістів, які стояли біля
витоків інформатизації поштової галузі. 
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Говоровський  А.В.  Поштовий  зв’язок  України  в  умовах  впровадження

інформаційних технологій (кінець ХХ – початок ХХІ ст.). – Рукопис.
Дисертація  на  здобуття  наукового  ступеня  кандидата  історичних  наук  за

спеціальністю 07.00.07  –  історія  науки  й  техніки.  –  Виконана  в  Інституті  історії
аграрної  науки,  освіти  і  техніки  Національної  наукової  сільськогосподарської
бібліотеки  Національної  академії  аграрних  наук  України,  Київ,  2019,  захист
відбудеться у Державному вищому навчальному закладі «Переяслав-Хмельницький
державний  педагогічний  університет  імені  Григорія  Сковороди»,  Переяслав-
Хмельницький, 2019.

У  дисертації  проаналізовано  передісторію  формування  інформаційного
середовища  галузі  поштового  зв’язку  України  під  впливом  світових  процесів
розвитку  інформаційного  суспільства.  На  прикладі  впровадження  сучасних
інформаційних  технологій  визначені  особливості  трансформацій  та  інноваційної
діяльності поштової галузі України.

Розглянуто основні напрямки інформатизації, які сприяли кардинальним змінам
на державному рівні,  що суттєво вплинули на галузь поштового зв’язку України.
Досліджуються  основні  складові,  що  найбільш  ефективно  сприяли  розвитку
інформатизації,  модернізації  всієї  інфраструктури  поштового  зв’язку  на  базі
використання сучасних інформаційних технологій,  що надає  значний поштовх до
змін в управлінні, впровадженню комплексних систем управління, автоматизації всіх
етапів і об’єктів поштового зв’язку. 

Особлива увага приділена еволюції розвитку та активізації поштової галузі під
кутом  впровадження  інформаційних  технологій,  поштовим  реформам  та  їх
результатам,  сучасному  стану  розвитку  галузі,  природи,  змісту  та  процедурам
надання  послуг  поштового  зв’язку,  правовим  механізмам  та  їх  реалізації,
пріоритетним програмам.

Ключові  слова: історія  поштової  справи,  інформація,  розвиток  поштового
зв’язку  України,  інформаційне  суспільство,  інформаційні  технології,  поштовий
зв’язок,  інформаційне середовище,  комунікації,  інформатизація  поштового зв’язку
України.
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Диссертация  на  соискание  ученой  степени  кандидата  исторических  наук  по
специальности  07.00.07  –  история  науки  и  техники.  –  Выполнена  в  Институте
истории  аграрной  науки,  образования  и  техники  Национальной
сельскохозяйственной библиотеки Национальной академии аграрных наук Украины,
Киев,  2019,  защита  состоится  в  Государственном  высшем  учебном  заведении
«Переяслав-Хмельницкий  государственный  педагогический  университет  имени
Григория Сковороды», Переяслав-Хмельницкий, 2019.

В  диссертации  проанализировано  предысторию  формирования
информационной среды отрасли почтовой связи Украины под влиянием мировых
процессов  развития  информационного  общества.  На  примере  внедрения
современных  информационных  технологий  определены  особенности
трансформаций и инновационной деятельности почтовой отрасли Украины.

Рассмотрены основные направления информатизации, которые способствовали
кардинальным изменениям на  государственном уровне,  существенно повлияли на
отрасль почтовой связи Украины.  Исследуются основные составляющие,  которые
наиболее  эффективно  способствовали  развитию  информатизации,  модернизации
всей  инфраструктуры  почтовой  связи  на  базе  использования  современных
информационных  технологий,  дающие  значительный  толчок  к  изменениям  в
управлении, внедрению комплексных систем управления, автоматизации всех этапов
и объектов почтовой связи.

Особое внимание уделено эволюции развития и активизации почтовой отрасли с
точки  зрения  внедрения  информационных технологий,  почтовым реформам  и  их
результатам,  текущему  положению  развития  отрасли,  природы,  содержания  и
процедурам  предоставления  услуг  почтовой  связи,  правовым  механизмам  и  их
реализации, приоритетным программам.

Характеризуются  институциональные  и  организационные  преобразования,
которые тесно связаны с поиском и внедрением разнообразных инноваций, в первую
очередь, информационными технологиями, усовершенствованием эксплуатационной
инфраструктуры, оптимизацией сети почтовой связи, модернизацией их технической
оснащенности.

Определяются услуги, которые сеть почтовых  отделений надает государству
и частному сектору, их перспективы, возможности для новых форм взаимосвязи с
людьми,  реализации  административных  и  бизнес  программ  во  многих  сферах.
Большое внимание приделается почтовым реформам и их результатам, наддаются
характеристики  отличий  почтового  дела  от  других  отраслей  транспорта  и  услуг.
Принципиально речь идет о почте, как о стратегической высокоспециализированной
форме логистики с некоторыми особенностями. 

Автор  характеризует  модернизацию  технических  мощностей  предприятия,
что состоялась в конце ХХ в начале ХХІ века, программного обеспечения, которые
использует почтовый оператор «Укрпочта». Анализирует мировую сетевую систему
регистрации, контроля и управления обработкой почтовых отправлений в пределах
Украины  через  систему  регистрации  и  контроля  прохождения  внутренней  и
международной  регистрируемой  почты,  а  также  вносит  рекомендации  о
необходимости  модернизации  всей  инфраструктуры  почтовой  связи  на  базе
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использования  современных  информационных  технологий  для  изменений  в
стратегическом и оперативном управлении.

Доказывается  необходимость  изменений  в  системе  управления  качеством
предприятия,  соответственно  с  требованиями  государственной  политики  в  сфере
почтовой связи, через механизм создания действенной и эффективной нормативно-
правовой  базы,  способной  обеспечить  необходимыми  условиями  для
конкурентоспособной деятельности. Учитывая чрезвычайно важную роль, которую
отыгрывает  почтовая  связь  в  экономической  и  социальной  сфере  государства,
значение правового обеспечения и механизм государственного регулирования рынка
услуг  почтовой  связи  увеличивается  многократно.  Поэтому,  стает  актуальной
необходимость у своевременной разведке правоотношений на рынке услуг почтовой
связи с учетом конкурентоспособности, эффективности и стойким курсом на защиту
интересов государства. Также, анализируются существующие общегосударственные
системы  регулирующих  механизмов  почтовой  связи  в  условиях  либерализации
рынка, которые способствуют интеграции Украины в мировое пространство. 

Доказывается  необходимость  обеспечения  своевременного  обновления
программного обеспечения на всех участках работы предприятия ради сохранения
ведущих  позиций  по  предоставлению  услуг  почтовой  связи  в  Украине
соответственно к европейским и мировым стандартам качества.

Ключевые слова: история  почтового  дела,  информация,  развитие  почтовой
связи Украины, информационное общество, информационные технологии, почтовая
связь,  информационная  среда,  коммуникации,  информатизация  почтовой  связи
Украины. 
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Dissertation for Degree of candidate of historical sciences, specialty  07.00.07 – the
history  of  science  and  technology.  –  The  thesis  is  carried  out  at  National  Scientific
Agricultural Library of NAAS, Kyiv, 2019, the defense is going to take place at State
Institution  of  higher  educational  «Pereyaslav-Khmelnytsky  Hryhoriy  Skovoroda  State
Pedagogical University», Pereyaslav-Khmelnytsky, 2019.

The thesis analyzes the background of formation of the information environment in
the postal service industry of Ukraine under the influence of the global processes of the
development of  the information society.  Using the introduction of  modern information
technologies as an example, the features of transformations and innovative activities of the
postal industry of Ukraine are determined.

The basic directions of development are considered, which contributed to cardinal
changes at the state level, significantly influenced the postal communications industry in
Ukraine.  We  study  the  main  components  that  most  effectively  contributed  to  the
development of informatization, modernization of the entire postal infrastructure based on
the use of modern information technologies, which give a significant impetus to changes
in management,  the introduction of  integrated management  systems,  automation of  all
stages and objects of postal communications.



Institutional  and  organizational  changes  are  closely  related  to  the  search  and
implementation of various innovations, first of all, information technologies, improvement
of operational infrastructure, optimization of the postal network, modernization of their
technical equipment.

The services that the post office network provides to the state and the private sector,
their prospects, opportunities for new forms of interaction with people, implementation of
administrative and business programs in many areas are determined. Much attention is
paid to postal reforms and their results, and features of differences in postal business from
other  sectors  of  transport  and  services  are  provided.  Basically  it  is  about  mail,  as  a
strategic highly specialized form of logistics with specific features.

Significant changes that have taken place in the structure of services are considered.
Due to globalization processes and rapid technological advances in communications over
the last  twenty years,  the demand and supply in the global postal  services market  has
undergone significant changes, in particular a gradual decrease in demand for certain types
of services and a simultaneous increase in others. As a matter of fact, the volume of paper
communication  is  significantly  decreasing,  while  electronic  communication  is  on  the
contrary  increasing.  Technology  innovations,  on  the  other  hand,  make  online  services
convenient.  Therefore,  it  is  extremely  urgent  to  create  an  effective  and efficient  legal
framework capable of providing legal activity in this field, taking into account the interests
of the state, postal operators and consumers of services.

Special attention is paid to the evolution of the development and revitalization of the
postal  industry in terms of  implementing information technologies,  postal  reforms and
their results, the current situation in the development of the industry, the nature, content
and  procedures  for  the  provision  of  postal  services,  legal  mechanisms  and  their
implementation, priority programs.

Keywords: postal history, information, postal development of Ukraine, information
society,  information  technologies,  postal  communication,  information  environment,
communications, postal service informatization of Ukraine.
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