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ХАРАКТЕРИСТИКА МІЖНАРОДНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 

ПАТ «ОДЕСКАБЕЛЬ» 

 

Кабельна промисловість є важливою галуззю економіки, забезпечуючи відповідною 

продукцією промисловість, галузь зв'язку, енергетику, будівництво, нафтогазову галузь. 

Постійна потреба користувачів в розширенні смуги пропускання кабельних систем, яка 

стимулюється появою все більш ресурсоємних бізнес-додатків, а також розвитком служб 

Інтернет, включаючи електронну пошту, яка стала найпопулярнішим засобом зв'язку, зробила 

еволюцію названих систем найважливішою умовою продовження технологічного прогресу в 

мережевій індустрії. 

ПАТ «Одескабель» — безумовний лідер кабельної промисловості в Україні, який має 

великий досвід і можливості. За роки свого розвитку підприємство стало абсолютним лідером з 

виробництва кабелів зв’язку в Україні і одним з провідних заводів з виробництва кабелів у 

країнах Східної Європи. 

Головні конкуренти на тернах України ПАТ «Одескабель» представлені у наступній 

таблиці 1: 

Таблиця 1. 

Характеристика конкурентів ПАТ «Одескабель» 
№ Конкурент Регіон Характеристика та переваги 

1. 

Южкабель Харьків 

Завод «Южкабель» входить до вісімки найбільших в СНД 

виробників кабельної продукції. Заводом «Южкабель» отримані 

сертифікати високовольтної лабораторії «КЕМА» (Нідерланди), 

інститутів VDE і innogy SE Eurotest (Німеччина), дослідницького 

інституту енергетики IEn (Польща), ВАТ «ВНДІКП» (Росія) 

2. 

Катех-

Електро 
Київ 

Виробник є лідером свого ринку завдяки якісній продукції, великим 

обсягом виробництва та хорошими продажами  Завод по 

штампуванню кабелів та кабельно-провідникових виробів є 

частиною Української асоціації виробників кабелю, Українського 

союзу підприємців та Міжнародної асоціації виробників кабелю 

(ICF).  

3. 

Крок ГТ Запоріжжя 

В даний час завод «Крок-ГТ» займає гідне місце і успішно працює 

на українському ринку кабельно-провідникової продукції. У перелік 

продукції, виробленої фірмою, входять: установчі дроти, силові і 

контрольні кабелі, броньовані кабелі, неізольовані і ізольовані 

проводи для ліній електропередачі, шнури, телефонні дроти і кабелі, 

кабелі для нефтепогружного і водопогружних насосів, сигнально-

блокувальні кабелі, вибухові дроти і інша продукція. 

Джерело: складено автором на основі [1]. 
 

Одним з сильних конкурентів на міжнародному ринку являється підприємство Товариство 

з обмеженою відповідальністю «Сибкабель»(Росія). Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Сибкабель» - підприємство в Томську, один з провідних виробників кабельної продукції в Росії 

та закордоном. Підприємство веде свою історію від евакуації в 1941 році в Томськ після початку 

Великої Вітчизняної війни двох московських заводів - «Москабель» і «Електропровід». Тому за 



усі роки функціонування підприємства номенклатура виробів, що випускаються містить понад 20 

тисяч марок кабелів і проводів. У складі заводу 5 цехів основного виробництва. Виробнича 

площа цехів - 60000 квадратних метрів. Чисельність працюючих - близько 1170 чоловік. 

Підприємство не тільки розширила виробничі потужності, але і зарекомендувала себе, як 

надійного виробника. 

Кабельна продукція настільки багатофункціональна та використовується в такій великій 

кількості сфер, тому конкурентів з кожнім роком становиться все більше, одним з конкурентів на 

міжнародному ринку є Завод «Молдавкабель». Завод «Молдавкабель» - найбільший в Республіці 

Молдова виробник кабельно-провідникової продукції був заснований в 1958 р. За ці роки 

підприємство збільшило свій асортимент товарів та веде активну участь у розвитку свого 

персоналу, здаля збільшення ефективності  праці. 

Одним з конкурентів є підприємство ВАТ «Беларускабель». Підприємство ВАТ 

«Беларускабель» (раніше «Мозирькабель») організовано в найстарішому місті білоруського Полісся 

в 1958 р. На височині біля самої річки Прип'ять розташувалися корпусу заводу. З моменту уторення 

підприємство вважається одним з кращих в кабельній галузі СНД. За роки діяльності ВАТ 

«Беларускабель» значно зросли виробничі потужності, сформувався досвідчений колектив, який 

вирішує серйозні інженерні завдання з постановки на виробництво нових кабельно-провідникових 

виробів і освоєння прогресивної технології. На підприємстві було встановлено електронний 

прискорювач, в той час одна з найпрогресивніших технологій, для опромінення ізоляції проводів, що 

істотно поліпшило фізико-механічні характеристики проводів і дозволило ставити на виробництво 

дроту, які використовуються для авіаційної промисловості. В даний час підприємство виробляє 

монтажні дроти, терморадіаціонностойкіе дроти, малогабаритні і теплостійкі проводи, силові кабелі і 

контрольні кабелі, кабелі зв'язку, радіочастотні кабелі, а також кабелі та проводи різного 

спеціального призначення з житловою з мідного й алюмінієвого дроту. Сфера застосування виробів 

охоплює такі галузі народного господарства, як радіоелектроніка, авіаційна техніка, 

приладобудування, будівництво, зв'язок, телекомунікації та електротехніка.[1]. 

Таблиця 2. 

Оцінка міжнародної конкурентоспроможності ПАТ «Одескабель» 

№ Показник Пит. вага Одескабель Сибкабель Молдавкабель Беларускабель 

1 Ціна 0,2 4 5 4 3 

2 Асортимент 0,1 3 4 5 4 

3 Імідж компанії 0,2 4 4 4 4 

4 Технології 0,2 4 5 2 4 

5 Канали збуту 0,15 3 4 3 4 

6 Маркетинг 0,15 2 5 2 3 

Оцінка 1 3,75 4,1 3,25 4,05 

Джерело: складено автором на основі [1]. 
 

ПАТ «Одескабель» є сильним підприємством на українському ринку, аналізуючи 

Одескабель з іншими підприємствами на міжнародному ринку, то виявляється, що підприємству 

потрібно розширити асортимент, розширити канали збуту та покращити маркетинг. Розширення 

каналів збуту полягає у розширені країн-партнерів, це поняття пов’язане з іншим показником, як 

маркетинг. Тобто на українських тернах ПАТ «Одескабель» виступає, як надійний виробник про 

якого пишуть у ЗМІ, яке виступає на виставках та симпозіумах. Але на міжнародному ринці 

позиція ПАТ «Одескабелю» є доволі слабка, бо на міжнародних виставках недостатньо 

представленні, тому підприємство недостатньо впізнане.  
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