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Постановка проблеми. Розвиток сучасних 
засобів зв’язку, поява нових учасників ринку 
поштових послуг не могли не вплинути на ор-
ганізацію господарської діяльності в цьому сег-
менті. Закон України «Про поштовий зв’язок» 
(далі – Закон) [1] визначає правові, соціально-
економічні та організаційні основи діяльності у 
сфері надання послуг поштового зв’язку, а та-
кож регулює відносини між органами державної 
влади та органами місцевого самоврядування, 
операторами поштового зв’язку і користува-
чами їхніми послугами. Окремо визначеною і 
регламентованою Законом є діяльність націо-
нального оператора поштового зв’язку. Певні 
особливості в регулюванні поштових послуг 
зумовлені статусом користувачів. Йдеться про 
поштовий зв’язок спеціального призначення. 

Стан дослідження. Визначення правового 
статусу підприємств зв’язку цікавило багатьох 
учених, серед яких М. А. Тарасов, А. І. Хаснутді-
нов, Г. П. Чуб, Н. П. Лопатіна, Д. Нурмамедова. 
Висвітлення деяких аспектів указаної проблема-
тики можна побачити і в працях вітчизняних уче-
них-юристів В. В. Мазуренка, О. В. Тер-Степанян, 
В. О. Невядовського та інших. Але, на жаль, вони 
не відображають сучасний правовий стан як дер-
жавних підприємств зв’язку, так і недержавних 
господарських організацій, що здійснюють підпри-
ємницьку діяльність у галузі поштового зв’язку.

Метою статті є визначення правового статусу 
учасників ринку поштових послуг, зокрема 
здійснення комплексного аналізу правового 
статусу операторів поштового зв’язку, що ді-
ють в Україні. 

Виклад основного матеріалу. З філософ-
ської точки зору, діяльність – це доцільна змі-
на в інтересах людей навколишнього серед-
овища, яка складається з трьох структурно 
взаємопов’язаних елементів:

– суб’єкта, який наділений активністю і 
спрямовує її на об’єкти або на інших суб’єктів;

– об’єкта, на який спрямована активність 
суб’єкта (точніше – суб’єктів);

– самої активності, яка виражається в тому 
чи іншому способі оволодіння об’єкта суб’єктом 
чи в установленні суб’єктом комунікативної 
взаємодії з іншими суб’єктами [2, с. 45-46]. 

Відповідно до ч.1 ст. 3 Закону, послуги по-
штового зв’язку – це продукт діяльності опера-
тора поштового зв’язку з приймання, обробки, 
перевезення та доставки (вручення) поштових 
відправлень, виконання доручень користу-
вачів щодо поштових переказів, банківських 
операцій, спрямований на задоволення потреб 
користувачів. У юридичній літературі діяль-
ність зв’язку віднесена до діяльності з надання 
послуг, тобто «для підприємства зв’язку надан-
ня послуг є змістом його виробничо-господар-
ської діяльності»[3; с.265]. 

Об’єктом такої діяльності є поштові від-
правлення – листи, поштові картки, бандеролі, 
секограми, дрібні пакети, міжнародні відправ-
лення з оголошеною цінністю, посилки, прямі 
поштові контейнери, оформлені відповідно до 
законодавства України.

Щодо суб’єктів цієї діяльності, то до 
останніх, передусім, слід віднести підприєм-
ства зв’язку, виключною компетенцією яких є 
надання послуг поштового зв’язку.

Дослідниця Д. Нурмамедова поділяє учас-
ників ринку поштових послуг загального ко-
ристування на професійних учасників (ви-
робників послуг і суб’єктів, що забезпечують 
функціонування інфраструктури ринку) і спо-
живачів (відправників і адресатів) [4]. 

Погоджуючись із такою класифікацією в ці-
лому, можна виділити такі види учасників рин-
ку поштових послуг в Україні. 

І. Професійними учасниками ринку по-
штових послуг є:

а) виробники послуг – оператори поштово-
го зв’язку, суб’єкти підприємницької діяльнос-
ті, які в установленому законодавством поряд-
ку надають послуги поштового зв’язку;

б) суб’єкти, що забезпечують функціонування 
інфраструктури ринку (транспортні, митні орга-
нізації, підприємства електрозв’язку, банки);

ІІ. Споживачами поштових послуг є ко-
ристувачі – фізичні та юридичні особи, які ко-
ристуються послугами поштового зв’язку, яких 
можна поділити на дві підгрупи:

а) відправники – юридичні або фізичні осо-
би, які надають пошті повідомлення та матері-
альні цінності для пересилання та доставки за 
призначенням;
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б) адресати (одержувачі) – юридичні або 
фізичні особи, яким адресується поштове від-
правлення, телеграфне чи інше повідомлення, 
тобто ті особи, що отримують ефект від пере-
силки інформації, товарно-матеріальних цін-
ностей та грошових коштів.

Аналіз чинного законодавства, зокрема  
ч. 2 ст. 55 Господарського кодексу України [5], 
дозволяє стверджувати, що операторами по-
штового зв’язку, що діють в Україні, є суб’єкти 
господарювання усіх існуючих організаційно-
правових форм, а саме:

1) господарські організації – юридичні осо-
би, створені відповідно до Цивільного кодексу 
України, державні, комунальні та інші підпри-
ємства, створені відповідно до Господарського 
кодексу України, а також інші юридичні особи, 
які здійснюють господарську діяльність та за-
реєстровані в установленому законом порядку;

2) громадяни України, іноземці та особи без 
громадянства, які здійснюють господарську ді-
яльність та зареєстровані відповідно до закону 
як підприємці.

Метою діяльності таких суб’єктів господа-
рювання, як уже було зазначено, є досягнення 
економічних і соціальних результатів та одер-
жання прибутку.

Отже, підсумовуючи сказане, зазначимо, що 
операторами поштового зв’язку в Україні є 
суб’єкти господарювання будь-якої організацій-
но-правової форми, що здійснюють господарську 
діяльність з приймання, обробки, перевезення 
та доставки (вручення) поштових відправлень, 
виконання доручень користувачів щодо пошто-
вих переказів, банківських операцій, спрямовану 
на задоволення потреб користувачів та одер-
жання прибутку.

Серед операторів поштового зв’язку, що 
діють в Україні, окремо визначено правовий 
статус національного оператора поштового 
зв’язку, який надає універсальні послуги по-
штового зв’язку на всій території України і яко-
му надаються виключні права на провадження 
певних видів діяльності у сфері надання послуг 
поштового зв’язку (ст. 15 Закону). 

Національним оператором поштового 
зв’язку відповідно до розпорядження Кабіне-
ту Міністрів України від 10.01.2002 № 10-р є 
Українське державне підприємство поштового 
зв’язку «Укрпошта»[6], до господарської ком-
петенції якого належать: виключне право на 
видання, введення в обіг та організацію розпо-
всюдження поштових марок, маркованих кон-
вертів і карток, а також виведення їх з обігу; 
офіційне видання каталогів і цінників колек-
ційних поштових марок та іншої філателістич-
ної продукції; пересилання простих листів ма-
сою до 50 грамів та простих поштових карток; 
розміщення та використання поштових скри-
ньок для збирання листів і поштових карток на 
всій території держави; використання марку-
вальних машин та надання дозволу на їх вико-
ристання іншим фізичним та юридичним осо-
бам; нанесення зображення Державного Герба 
України на поштові скриньки, транспортні 
засоби поштового зв’язку, а також на викорис-
тання у своїй діяльності контрольно-гербових 

та страхових печаток із зображенням Держав-
ного Герба України.

Особливий статус має і такий оператор по-
штового зв’язку, як Державне підприємство 
спеціального зв’язку (далі – ДПСЗ), яке діє на 
підставі Закону України «Про Державну служ-
бу спеціального зв’язку та захисту інформації 
України». Його основними завданнями, відпо-
відно до ч. 5 ст. 10, є: 

1) організація, забезпечення і доставка ко-
респонденції, офіційної кореспонденції та ди-
пломатичної пошти Президента України, Голо-
ви Верховної Ради України, Прем’єр-міністра 
України, державних органів, органів місцевого 
самоврядування, органів військового управ-
ління відповідно до переліків, затверджених 
Кабінетом Міністрів України; 2) доставка ко-
респонденції, офіційної кореспонденції та ди-
пломатичної пошти Президента України, Голо-
ви Верховної Ради України, Прем’єр-міністра 
України під час поїздок по країні та за кор-
дон, а також виконання особливих доручень;  
3) доставка цінних відправлень Кабінету Міні-
стрів України, центральних органів виконавчої 
влади, Верховної Ради Автономної Республіки 
Крим та Ради міністрів Автономної Республі-
ки Крим і виконання їх особливих доручень 
щодо доставки таких відправлень; 4) забез-
печення у межах повноважень взаємодії з ана-
логічними органами держав – учасниць Угоди 
про Міжурядовий фельд’єгерський зв’язок для 
збереження та безперешкодної доставки корес-
понденції, офіційної кореспонденції та дипло-
матичної пошти; 5) організація і забезпечення 
урядовим фельд’єгерським зв’язком державних 
органів, органів місцевого самоврядування, які 
не входять до переліків, затверджених Кабіне-
том Міністрів України, на договірних засадах;  
6) проведення заходів з охорони кореспонден-
ції, офіційної кореспонденції та дипломатичної 
пошти, що доставляється [7].

Слід зазначити, що і «Укрпошта», і ДПСЗ 
за організаційно-правовою формою є держав-
ними комерційними підприємствами.

До осіб, що надають поштові послуги, мож-
на віднести і кур’єрські компанії. Статус цих 
організацій на законодавчому рівні сьогодні не 
визначено. Існує думка, що кур’єрські послуги 
є різновидом транспортно-експедиторських 
послуг, які, відповідно до Закону України 
«Про транспортно-експедиторську діяльність», 
визначаються як робота, що безпосередньо 
пов’язана з організацією та забезпеченням пе-
ревезень експортного, імпортного, транзитного 
або іншого вантажу за договором транспортно-
го експедирування. А експедитор (транспорт-
ний експедитор), у свою чергу, визнається 
суб’єктом господарювання, який за дорученням 
клієнта та за його рахунок виконує або органі-
зовує виконання транспортно-експедиторських 
послуг, визначених договором транспортного 
експедирування [8]. 

Господарсько-виробнича діяльність органі-
зації поштового зв’язку полягає в просторовому 
переміщенні поштового відправлення. Орга-
нізації поштового зв’язку, незалежно від форм 
власності, будучи одним із видів виробничого 



66

6/2017
Г О С П О Д А Р С Ь К Е  П Р А В О  І  П Р О Ц Е С

підприємства, мають свої особливості, що від-
різняють їх від інших видів виробничих підпри-
ємств, перш за все від промислових. 

У літературі виділяють такі особливості 
організацій поштового зв’язку [9]. Перша осо-
бливість полягає в тому, що в процесі діяльнос-
ті операторів поштового зв’язку не створюється 
нового продукту в речовій формі. Продукцією 
поштового зв’язку є корисний ефект із пере-
силання поштових відправлень, причому самі 
поштові відправлення не зазнають будь-яких 
змін, крім переміщення в просторі. Друга осо-
бливість операторів поштового зв’язку полягає 
в невіддільності процесу виробництва від про-
цесу споживання продукції поштового зв’язку 
(корисного ефекту від пересилання поштового 
відправлення). Ця продукція не може виготов-
лятися у запас і споживатися поза виробничим 
процесом. Основна вимога виробничого проце-
су пошти – забезпечення достовірності і швид-
кості передачі. Порушення, наприклад, термі-
нів доставки відправлень у поштовому зв’язку 
значно знижує якість продукції. При цьому, на 
відміну від промислових підприємств, підпри-
ємство поштового зв’язку позбавлене можли-
вості замінити неякісну продукцію, оскільки 
вона вже спожита. Третьою особливістю є та 
обставина, що процес пересилання поштового 
відправлення не обмежується рамками одного 
підприємства. У цьому процесі, як правило, бе-
руть участь кілька підприємств, кожен виконує 
частину роботи з пересилання поштового від-
правлення на певному етапі. Жодне із цих під-
приємств, яке за своєю сутністю є учасником 
єдиного нерозривного процесу виробництва, не 
випускає самостійно закінченої продукції.

Д. Нурмамедова у своїй класифікації вка-
зує на таких професійних учасників відносин, 
що виникають із приводу надання поштових 
послуг, як транспортні, митні організації, під-
приємства електрозв’язку, банки, називаючи їх 
суб’єктами, що забезпечують функціонування 
інфраструктури ринку. 

В Україні діяльність таких суб’єктів регла-
ментується окремими законодавчими актами. 
Зупинимось на характеристиці окремих учас-
ників зазначених відносин, зокрема транспорт-
них організацій.

Транспорт є однією з найважливіших га-
лузей суспільного виробництва, що покликана 
задовольняти потреби населення та суспільно-
го виробництва в перевезеннях. Поняття «тран-
спорт» уміщує цілий комплекс підприємств, 
установ і організацій, які діють у галузі тран-
спорту і становлять Єдину транспортну систе-
му України (далі – ЄТС).

До ЄТС, згідно з ч. 1 ст. 21 Закону України 
«Про транспорт», входять: транспорт загального 
користування (залізничний, морський, річко-
вий, автомобільний і авіаційний, а також міський 
електротранспорт, у тому числі метрополітен); 
промисловий залізничний транспорт; відомчий 
транспорт; трубопровідний транспорт; шляхи 
сполучення загального користування[10].

Наприклад, до складу автомобільного тран-
спорту, відповідно до ст. 30 зазначеного норма-
тивного акта, входять підприємства автомобіль-

ного транспорту, що здійснюють перевезення 
пасажирів, вантажів, багажу, пошти, авторе-
монтні і шиноремонтні підприємства, рухомий 
склад автомобільного транспорту, транспортно-
експедиційні підприємства, а також автовокзали 
і автостанції, навчальні заклади, ремонтно-буді-
вельні організації та соціально-побутові заклади, 
інші підприємства, установи та організації неза-
лежно від форм власності, що забезпечують ро-
боту автомобільного транспорту.

Тому справедливим є твердження, що тран-
спортні організації – це «збірна категорія, яка 
на різних стадіях транспортування та на різних 
видах транспорту набуває своєї особливості» 
[11; с.51-52].

Особливим учасником ринку поштових 
послуг, що забезпечує функціонування інфра-
структури ринку, є банк – юридична особа, яка на 
підставі банківської ліцензії має виключне право 
надавати банківські послуги та відомості про яку 
внесені до Державного реєстру банків [12].

Щодо організаційно-правової форми бан-
ків слід зазначити, що згідно з ч. 1 ст. 6 Закону 
України «Про банки і банківську діяльність» 
останні створюються у формі публічного акці-
онерного товариства або кооперативного банку.

Відповідно до ч. 1 ст. 47 Закону України 
«Про банки і банківську діяльність» банк має 
право надавати банківські та інші фінансові 
послуги (крім послуг у сфері страхування), а 
також здійснювати іншу діяльність, визначену 
в цій статті.

До фінансових послуг згідно із Законом 
України «Про фінансові послуги та державне 
регулювання ринків фінансових послуг» нале-
жить, серед інших, переказ коштів (ч. 1 ст. 4) [13]. 

Наступним суб’єктом, що забезпечує 
функціонування інфраструктури ринку по-
штових послуг, слід назвати підприємства 
електрозв’язку. Відповідно до однойменного 
Закону, телекомунікації (електрозв’язок) – це 
передавання, випромінювання та/або прийман-
ня знаків, сигналів, письмового тексту, зобра-
жень та звуків або повідомлень будь-якого роду 
по радіо, проводових, оптичних або інших елек-
тромагнітних системах[14].

Надання телекомунікаційних послуг на тери-
торії України є виключним правом юридичних 
осіб з місцезнаходженням на території України, 
які зареєстровані відповідно до законодавства 
України, та/або фізичних осіб – суб’єктів під-
приємницької діяльності з постійним міс-
цем проживання на території України (ч. 2  
ст. 6 Закону України «Про телекомунікації»).

Серед осіб, що пов’язані із забезпеченням 
функціонування ринку поштових послуг, слід 
також назвати митних брокерів, діяльність яких 
передбачена Митним кодексом України. Відпо-
відно до ст. 416 цього нормативно-правового 
акта, митний брокер є підприємством, що надає 
послуги з декларування товарів, транспортних 
засобів комерційного призначення, які перемі-
щуються через митний кордон України [15].

Класифікація, що піддана аналізу в цій 
статті, окрім професійних учасників ринку по-
штових послуг, називає споживачів поштових 
послуг (користувачів) – фізичних та юридич-
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них осіб, які користуються послугами пошто-
вого зв’язку. Не ставлячи під сумнів корисність 
зазначеної класифікації, водночас зазначимо, 
що поділ користувачів на відправників і адреса-
тів (одержувачів) не враховує усі випадки здій-
снення діяльності з надання поштових послуг.

Йдеться про спеціальний зв’язок, який від-
повідно до ст. 1 Закону України «Про Держав-
ну службу спеціального зв’язку та захисту ін-
формації України» визначається як зв’язок, що 
забезпечує передачу секретної та/або службо-
вої інформації шляхом застосування відповід-
них організаційних та технічних заходів. Цей 
зв’язок полягає у прийманні, обробці, переве-
зенні та доставці (врученні) кореспонденції, що 
містить відомості, які становлять державну та-
ємницю, та/або службову інформацію, офіцій-
ної кореспонденції та дипломатичної пошти [7].

Користувачами цього зв’язку є Президент 
України, Голова Верховної Ради України, 
Прем’єр-міністр України, державні орган, ор-
гани місцевого самоврядування та органи вій-
ськового управління.

Висновки

Підсумовуючи сказане, зазначимо, що ко-
жен з учасників виконує певну специфічну 
функцію на ринку поштових послуг. Між усіма 
учасниками ринку існує щільний взаємозв’язок, 
кожен із них займає особливе місце в системі 
відносин, що виникають із приводу надання по-
штових послуг. 
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В статье исследована хозяйственно-правовая характеристика и проанализирована классификация 
участников рынка почтовых услуг. Выяснен хозяйственно-правовой статус предприятий почтовой связи 
и субъектов, обеспечивающих функционирование инфраструктуры рынка почтовых услуг в Украине.
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The economic and legal characteristics are explored and the classification of postal services market participants 
is analyzed in the article. The economic and legal status of post offices and entities for the operation of postal  
services market infrastructure in Ukraine are revealed.
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