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ВСТУП
Досвід передових країн показав, що кластерний підхід

дозволяє підвищити ефективність взаємодії приватного сек-
тора, держави, торговельних і професійних асоціацій, дослі-
дницьких і освітніх установ у інноваційному процесі. В даний
час підхід до розвитку, заснований на кластеризації, знахо-
дить все більше розуміння і в Україні. Ефективна реструкту-
ризація великих промислових підприємств вимагає взаємодії
між великим, середнім і малим бізнесом, конструктивної
співпраці з вузами та науково-дослідними організаціями. І тут
застосування кластерного підходу надає необхідні інструмен-
ти і методологію, що дозволяють досягти розширеного роз-
витку малих, середніх та великих підприємств.

Незважаючи на значний внесок українських науковців у
розробку кластерної тематики, багато питань досі залишають-
ся недостатньо висвітленими. Автори підкреслюють необхідність
та перспективи розвитку кластерів в Україні, однак недостатньо
уваги присвячено конкретним заходам щодо формування та
розвитку кластерів у контексті забезпечення конкурентоспро-
можності підприємств-членів, організації їх взаємодії, визначен-
ня кола та функцій учасників, структури та розміру кластера. З
огляду на це актуальним стає підхід до формування та розвит-
ку інноваційного кластера підприємств кабельної промисловості,
яка є однією з провідних галузей економіки України.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Метою даної статті є визначення доцільності формування

та розвитку інноваційного кластера у кабельній промисловості
на основі дослідження зовнішніх та внутрішніх чинників.

У процесі дослідження використано методи економічного і
економіко-статистичного аналізу для оцінки сучасного стану
кабельної промисловості. Методологічною основою є загаль-
нонаукові методи пізнання (аналізу і сінтезу, порівняльного ана-
лізу і узагальнення, системний підхід), використані традиційні
прийоми економічного аналізу (групування, порівняльний, таб-
личний). Теоретичною основою є праці вітчизняних та зарубіж-
них вчених з проблем формування та функціонування кластерів;
джерельною базою є матеріали Асоціації "Укрелектрокабель".

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Більшість українських виробників КПП не можуть гідно

конкурувати з зарубіжними пiдприємствами-виробниками ана-
логічної продукції, що, зокрема, пов'язано з старінням активів
і технологій, дефіцитом управлінських знань. Необхідно ство-
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рити конкурентоздатну продукцію, скоротити терміни підго-
товки виробництва цієї продукції та комерціалізації продукції,
вирішити питання інвестиційного забезпечення модернізації та
кадрового забезпечення роботи в нових умовах. На нашу дум-
ку, для підприємств кабельної промисловості шляхом до по-
долання зовнішніх загроз та використання внутрішніх переваг
може бути участь інноваційному кластері.

Під інноваційним кластером ми розуміємо структуровану
множину автономних фірм, які залучені до створення нових
товарів і послуг на основі безстрокових контрактів, здатна ви-
робляти унікальні підходи до вирішення проблем і прийняття
рішень, проактивно реагувати на зміни в оточуючому середо-
вищі і відповідно до цього адаптувати свою діяльність, концен-
труватися на інноваціях і безперервних покращеннях. На
відміну від традиційних кластерів, учасники яких просто вико-
нують контрактні зобов'язання, в інноваційних кластерах очі-
кується проактивна поведінка. Кожна фірма повинна вдоско-
налювати і розвивати зовнішньосфокусовані адаптаційні про-
цеси, щоб досягти швидкої і результативної взаємодії з парт-
нерами. Якщо зовнішні адаптаційні процеси фірми-партнера
обмежені, то страждають всі партнери — фактичні й по-
тенційні. За цих умов ключовим чинником є рівень інвестицій у
людський капітал, у розвиток бази знань, технічних, організа-
ційних, управлінських, комерційних компетенцій, а також
здібностей до співробітництва менеджерів на всіх рівнях уп-
равління. В результаті досягається сталість розвитку інновац-
ійного кластера, гнучко підтримується якісна визначеність скла-
ду його елементів, зв'язків і поведінки при адекватній реакції
на вимоги зовнішнього і внутрішнього середовища.

У роботах щодо процесів кластеризації не висвітлено
питання розмежування понять "формування" та "розвиток
кластера", дуже часто вони використовуються як синоніми,
наприклад, під розвитком кластерів розуміється їх створен-
ня. На наш погляд, необхідно чітко окреслити ці поняття не
лише для проведення теоретичних досліджень, оскільки
процеси формування і розвитку кластера вимагають різних
за характера практичних дій як з боку учасників, так і з боку
держави. Внаслідок формування, кластер має стати ціліс-
ною системою, а розвиток передбачає якісні зміни і куму-
лятивний прогресивний рух, який відбувається шляхом на-
копичення якісних змін в уже діючому кластері.

Для визначення доцільності формування кластера прово-
диться аналіз існуючих можливостей та необхідних ресурсів,
а також умов для кластеризації. Результати такого аналізу
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створюють заділ для розробки проекту або дозволяють прий-
няти обгрунтоване рішення про неперспективність задуму.

Кластерний аналіз відрізняється у різних країнах залеж-
но від рівня проведення та методу. Дослідження фокусують-
ся на різних факторах: національний — відображає економ-
ічну структуру країни (мега-) або регіону (макро-); галузевий
— зв'язки всередині галузі (мезо-) та в рамках ланцюга цінно-
стей (суб-); на рівні фірми (мікро-) — акцент на об'єднання
постачальників навколо ключового підприємства [2, с. 109].

У принципі, всі зазначені методи можуть бути викорис-
тані для знаходження потенційного кластера. Однак вони
спрямовані, перш за все, на визначення угрупування (скуп-
чення) фірм, а для повноцінного аналізу можливостей кла-
стеризації важливим є огляд середовища кластера:

— зовнішнє середовище, яке складає його оточення і
фактично є фундаментом створення кластера, з яким він
взаємодіє (економіка країни, галузі, регіону та її ресурси);

— внутрішнє середовище — учасники, їх інформаційні,
соціальні, економічні, технічні ресурси, форма організації [3].

Процес формування інноваційного кластера підпри-
ємств кабельної промисловості здійснюється під випливом
різновекторних чинників, які діють неоднозначно в просто-
ровому та часовому вимірах. З метою аналізу зовнішнього
середовища формування кластера ми виділили чинники мак-
рорівня (соціальні, технологічні, екологічні, економічні, полі-

тичні) і провели STEEP-аналіз, а також
чинники галузевої конкуренції (спожи-
вачі, постачальники, конкуренти, това-
ри-замінники, товари-доповнювачі).
На основі проведеного дослідження
можемо зробити висновок, що на фор-
мування інноваційного кластера у ка-
бельній промисловості впливають як
сприятливі, так і негативні зовнішні
чинники (табл. 1).

Крім того, ситуація на вітчизняно-
му та закордонному ринках, з одного
боку, змушує виробників задуматися
про удосконалення та розробку нових
видів продукції, відповідно і про шля-
хи досягнення поставлених цілей, од-
ним з яких може бути інтеграція зу-
силь. З іншого — поки що стабільний
попит на традиційні види продукції при-
носить стабільний прибуток і не вима-
гає затрат на науково-дослідні робо-
ти, тобто відсутні мотиви для пошуку
нових методів та принципів роботи.

Формування інноваційного класте-
ра відбувається за сприятливого по-
єднання внутрішніх та зовнішніх фак-
торів, їх аналіз на етапі розробки стра-
тегії розвитку кластера дає можливість
визначити необхідність і перспективи
змін. На основі моніторингу технологіч-
ного процесу та потоків ресурсів у галузі
визначимо внутрішні причини тих про-
блем, з якими стикаються підприємства,
вони перетворяться на фундамент для
визначення очікувань від кластера:

1) основні потоки між підприєм-
ствами — товарно-грошові. Найбільш
поширеною формою взаємодії і одно-
часно методом страхування ризику є
підписання довгострокових контрактів
з постачальниками основної сировини
та укладення довгострокових дого-
ворів купiвлi-продажу зі споживачами.
Частково відсутність спільних міжгалу-

зевих проектів пояснює і низькі показники інноваційної ак-
тивності підприємств;

2) для більшості підприємств у кабельній галузі харак-
терна лінійно-послідовна модель інноваційного процесу, яка
має ряд суттєвих недоліків: відсутність зворотнього зв'язку
між етапами; низька оперативність комунікацій — збільшен-
ня періоду розробки нового; відсутність гнучкості; затягнен-
ня прийняття рішень; зменшення результативності інновац-
ійної діяльності [4].

Інноваційна активність підприємств в галузі є низькою;
освоєння виробництва принципово нової продукції здійсню-
юється трьома великими підприємствами (ВАТ "Одесака-
бель", ЗАТ "Південькабель", ВАТ "Донбаскабель"), але ж у
галузі діють і малі, і середні підприємства. І для них зараз
проблеми вдосконалення і впровадження нових технологій і
продуктів для кабельної промисловості виходять на перший
план. Потреба в інноваціях ще більше загострюється в кон-
тексті глобалізації: вітчизняна кабельна продукція має низь-
кий експортний потенціал, вона поступається якістю імпорт-
ним аналогам, в результаті чистий експорт КПП в країни да-
лекого зарубіжжя негативний і має тенденцію до падіння.

Найбільші підприємства-інноватори в галузі також відчу-
вають тиск з боку іноземних конкурентів. Потужності лідерів
галузі, які можна вважати значними в порівнянні з іншими
вітчизняними підприємствами, поступаються світовим ліде-

Таблиця 1. Головні зовнішні чинники формування інноваційного

кластера підприємств кабельної промисловості
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рам, які прагнуть розширити свою час-
тку на ринку України. Загроза з боку
зовнішніх конкурентів може стати ката-
лізатором процесу кооперації у вітчиз-
няній кабельній промисловості.

Крім того, зі скороченням циклу роз-
робки технології і продуктів співпраця по-
винна ставати тіснішою, щоб максималь-
но прискорити вихід на ринок. Співпраця
між фірмами дає можливість розділити на
всіх можливі ризики, а іноді і впровадити
споріднені вироби і технології значно
швидше і на більшій території.

Створення інноваційного кластера у
кабельній промисловості можна розглядати як один з методів
ведення конкурентної боротьби, оскільки в результаті коопе-
рації підприємства отримають можливість оптимізації витрат,
скорочення часу на нові розробки, обміну компетенціями і
знаннями. Інноваційний кластер формує певну систему розпов-
сюдження нових знань і технологій, забезпечує прискорення
процесу трансформації винаходів у інновації, а інновацій — в
конкурентні переваги. При створенні кластера вітчизняні
підприємства-виробники КПП мають шанс використати наявні
ресурси іншими способами для створення принципово нових і
вдосконалення існуючих продуктів і процесів, тим самим скла-
сти гідну конкуренцію на внутрішньому і зовнішньому ринках.

Організація співпраці в інноваційному кластері відпові-
дає моделі системної інтеграції інноваційного процесу (або
інтерактивній моделі) [4], яка передбачає проведення
НДДКР з використанням інформаційних технологій, за до-
помогою яких встановлюються стратегічні зв'язки. Іннова-
ційний процес є не тільки міжфункціональним, він має муль-
тиінституційний, мережний, нелінійний характер, визна-
чається циклічністю, динамічністю, неперервністю і скла-
дається із проб, помилок і повторень.

Важливим для довготривалого існування кластера є
спосіб організації взаємовигідного співробітництва і в той
же час стимулювання конкуренції.

Ситуація, що склалася на вітчизняному кабельному рин-
ку, може стати підгрунтям для розвитку співпраці, яка не
виключає жорсткої конкурентної боротьби. Кабельні
підприємства, продукція яких представлена на ринку, мо-
жуть значно різнитися за розмірами, відповідно і за можли-
востями, клієнтами і конкурентами.

Конкурентні відносини в галузі пов'язані, перш за все,
зі збутом силових кабелів низької і середньої напруги з
різними видами ізоляції і самонесучих ізольованих проводів.
У сегменті більш специфічної продукції — нафтозанурю-
вальні, шахтні, судові кабелі — конкуренція не така жорст-
ка, однак саме ці сегменти є найбільш перспективними.

Основою для співпраці є використання єдиної мережі
збуту, зав'язаність на одних і тих же оптових компаніях. Та-
кож співробітництво стимулює і спільна сировина база. Для
аналізу тісноти взаємодії потенційних учасників кластера
використаємо мережеві індикатори (табл. 2). При проведенні
дослідження дані були отримані в ході інтерв'ювання та ан-
кетування на підприємствах-виробниках КПП, які входять до
складу асоціації "Укрелектрокабель".

Проведений аналіз показав тісну взаємодію між підпри-
ємствами, що може стати основою для стійкого та довгот-
ривалого співробітництва в рамках кластера.

Після визначення доцільності кластеризації фактично
формулюється план створення кластера, результатом реа-
лізації якого є сформований кластер, якому притаманні на-
ступні ознаки:

— мережа міцних різнохарактерних та різноспрямова-
них зв'язків;

— спільна мета, бачення стратегічної програми розвит-
ку кластеру;

— різноманітні структурні одиниці;
— соціальний капітал;
— спільна база знань, фінансових і кадрових ресурсів;
— ефект від об'єднання — кластер має якості, які не-

притаманні його елементам;
— учасник/учасники, які виконують роль мережевого

координатора;
— збалансована структура;
— система договірних відносин між учасниками [1, с. 36].

ВИСНОВКИ
У дослідженнях вітчизняних науковців доводиться на-

явність потенціалу створення кластерів у секторах, критич-
них для економічного розвитку держави. Серед таких сек-
торів кабельна промисловість, у якій існує можливість ство-
рення інноваційного кластера, що об'єднав би підприємства-
виробників КПП, постачальників, оптові компанії, освітні та
фінансові установи тощо.

На основі аналізу проблем, з якими вітчизняні підприєм-
ства мають справу в поточний момент або зіткнуться в недале-
кому майбутньому, та зовнішніх чинників впливу на формуван-
ня кластера були виявлені рушійні сили та перепони форму-
вання інноваційного кластера у кабельній промисловості.

Аналіз ситуації, що склалася на вітчизняному кабельному
ринку, дозволяє зробити висновок про можливість розвитку
співпраці, яка не виключає жорсткої конкурентної боротьби.

Оцінка рівня взаємодій між підприємствами галузі з ви-
користанням мережевих індикаторів показала високий
рівень інтенсивності та тісноти взаємодії.

У статті удосконалено методичні рекомендації щодо
аналізу зовнішніх та внутрішніх чинників формування клас-
тера, що дозволяє структурувати процес оцінки сприятли-
вості середовища для формування інноваційного кластера
підприємств. Отримані результати можуть мати практичне
застосування у кабельній промисловості.

На основі проведеного дослідження зроблено висно-
вок про сприятливість внутрішнього та зовнішнього сере-
довища для формування, а в подальшому і для розвитку
інноваційного кластера; розробці практичних рекомендацій
щодо складу, структури та функцій його учасників будуть
присвячені подальші дослідження.
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Таблиця 2. Мережеві індикатори оцінки рівня взаємодії
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