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АНОТАЦІЯ
У статті висвітлено особливості та тенденції формування 

українського ринку структурованих кабельних систем. Про-
аналізовано сучасний стан українського ринку СКС та торгових 
марок, що ведуть діяльність на цьому ринку. Виконано струк-
турний та динамічний аналіз основних показників діяльності 
компаній в галузі дистрибуції структурованих кабельних сис-
тем за останні сім років. Розраховано аналітичні показники, по-
казано їх вплив на ефективність розвитку галузі.

Ключові слова: конкуренція, структуровані кабельні сис-
теми, український ринок, підприємство, аналіз ринку, бізнес, 
сталий розвиток.

АННОТАЦИЯ
В статье освещены особенности и тенденции формирова-

ния украинского рынка структурированных кабельных систем. 
Проанализировано современное состояние украинского рын-
ка СКС и торговых марок, ведущих деятельность на этом рын-
ке. Выполнен структурный и динамический анализ основных 
показателей деятельности компаний в области дистрибуции 
структурированных кабельных систем за последние семь лет. 
Рассчитаны аналитические показатели, показано их влияние 
на эффективность развития отрасли.

Ключевые слова: конкуренция, структурированные ка-
бельные системы, украинский рынок, предприятие, анализ 
рынка, бизнес, устойчивое развитие.

АNNOTATION
The article describes the features and tendencies of the for-

mation of the Ukrainian market of structured cable systems. The 
current state of the Ukrainian SCS market and trademarks that op-
erate in this market are analyzed. Structural and dynamic analysis 
of the main indicators of the companies in the field of distribution of 
structured cable systems for the last seven years has been carried 
out. The analytical indicators are calculated and their influence on 
the efficiency of the industry is shown.

Key words: competition, structured cable systems, Ukrainian 
market, enterprise, market analysis, business, sustainable devel-
opment.

Постановка проблеми. В умовах поглиблення 
кризового стану вітчизняної економіки гостро 
постає питання пошуку шляхів її оздоровлення 
та переходу до сталого економічного розвитку. 
Нові можливості відкриває інтеграція України 
до європейського та світового співтовариства 
через визначення та підтримку перспективних 
з точки зору міжнародного співробітництва га-
лузей економіки України тощо.

Вітчизняний ринок структурованих кабель-
них систем (далі – СКС) демонструє потенціал 
до повільного оздоровлення та росту можливос-
тей міжнародної співпраці. Це приводить до 
необхідності визначення особливостей та пер-

спектив діяльності українських компаній у цій 
галузі з урахуванням сучасних світових тенден-
цій розвитку, окресленням умов діяльності для 
іноземних представників.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Науково-методологічну базу з технічних питань 
дослідження структурованих кабельних систем 
склали праці таких вітчизняних та зарубіжних 
вчених, як А. Семенов, В. Скляр, Р. Царьов, 
Л. Нікітюк, П. Резніченко. Проблемам дослі-
дження ринку товарів та послуг присвячено 
труди М. Рахмана, А. Підгорного, О. Самото-
єнкової.

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Дослідження джерел інфор-
мації дало змогу зробити висновок, що відсутні 
роботи, присвячені вивченню сучасного стану 
та конкуренції на українському ринку структу-
рованих кабельних систем.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Мета статті полягає в дослідженні 
сучасного стану українського ринку структу-
рованих кабельних систем, визначенні впливу 
іноземних торгових марок на вітчизняний ри-
нок та теоретичному обґрунтуванні виявлених 
тенденцій.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Технічний напрям «Структуровані кабельні 
системи» є молодим як для промислово розви-
нених держав, так і для України. Ідея СКС у 
своєму остаточному вигляді сформувалась лише 
наприкінці 80-х років.

Структурована кабельна система (СКС) – це 
універсальна кабельна система будинку, групи 
будинків, призначена для використання впро-
довж досить тривалого періоду без реструкту-
ризації [1].

СКС охоплює весь простір будівлі, з’єднує 
всі точки засобів передачі інформації, такі як 
комп’ютери, телефони, датчики пожежної та 
охоронної сигналізації, системи відеоспостере-
ження та контролю доступу. Всі ці кошти за-
безпечуються індивідуальною точкою входу в 
загальну систему будівлі.

Об’єктом ринку структурованих кабельних 
систем є закінчена сукупність кабелів зв’язку 
та комутаційного устаткування, яка вклю-
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чає набір кабелів та комутаційних елементів, 
методику їх спільного використання, що дає 
змогу створювати регулярні розгорнуті струк-
тури зв’язку в локальних мережах різного 
призначення.

Український ринок СКС з 2011 року пережи-
вав період стрімкого спаду, а сьогодні виходить 
на шлях відновлення. Динаміка обсягу ринку 
представлена на рис. 1.

Як видно з рис. 1, ринок СКС мав стрімку 
негативну динаміку до 2016 року, проте по-
чав повільно відроджуватись. Нині ринок пе-
ребуває у стані стагнації. Обсяг ринку СКС у 
2017 році оцінюється у $7,8 млн. При цьому 
позитивні тенденції декларують практично всі 
дистриб’ютори.

Щоб оцінити зростання ринку СКС розрахо-
вано ланцюгові темпи росту за 2012–2017 роки 
(рис. 2).

Можна побачити, що у 2017 році спостері-
гається зростання ринку на 4,6%, що підтвер-
джує тезу про те, що український ринок СКС 
поступово виходить з тривалої кризи.

В результаті розвитку індустрії кабельних 
мереж, зокрема СКС, на українському ІТ-ринку 
з’явились кабельні системи відомих виробни-
ків. Сьогодні більше десятка різних типів СКС 
тією чи іншою мірою представлені в Україні. 
Роль посередників між виробниками та сис-
темними інтеграторами відіграють регіональні 
представництва, дочірні компанії та фірми, які 
підписали дистриб’юторські угоди.

Український ринок СКС представлений 
українськими, американськими та європей-
ськими виробниками. Основні суб’єкти ринку 
наведені в табл. 1.

Загалом український ринок структурованих 
кабельних систем представлений іноземними 
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Рис. 1. Динаміка обсягів українського ринку СКС за 2011–2017 роки, млн. дол. США
Джерело: розроблено авторами за джерелом [2]

Рис. 2. Графічне зображення ланцюгових темпів росту  
обсягів українського ринку СКС за 2012–2017 роки, %

Джерело: розроблено авторами за джерелом [2]
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виробниками, що свідчить про велику част-
ку імпортованої продукції. Сьогодні зарубіжні 
компанії мають більше конкурентних переваг 
для просування на вітчизняному ринку.

Структура виробників за країнами похо-
дження представлена на рис. 3.

Одразу видно, що найбільшу частку дистри-
б’юторів на українському рику складають аме-
риканські компанії, які займають міцні пози-
ції. Кількість українських компаній складає 
20%, проте в розрізі виконаних проектів вони 
не мають таких великих значень.

Популярність брендів на українському рин-
ку оцінюється таким показником, як рейтинг. 
Він визначається тим, яка кількість компаній-
інтеграторів використовувала у своїх проектах 
вирішення тих чи інших брендів (рис. 4) [2].

Найвищий рейтинг у суміші брендів, а саме 
68%, який ще й збільшився на 12% порівня-
но з 2016 роком [2, с. 27]. На другому місці 

за популярністю перебуває “R&M” з показни-
ком 47%. Потім йде “Panduit” (26%), а далі – 
СКС “CommScope Netconnect” і “Premium Line” 
з рейтингом 21% кожна. Рейтинг “Molex PN” 
становить 16%.

Сьогодні в Україні найпопулярнішою є ка-
бельна система в інсталяціях кат. 5е (86% усіх 
реалізованих проектів). Це зумовлене низькою 
вартістю компонентів, адже питання бюджету 
на кабельні системи є гострим для українських 
підприємств. Далі представлена структура роз-
поділу кількості інстальованих портів СКС кат. 
5е, 6 та 6а за торговими марками (рис. 5).

Як видно з рис. 5, міцні конкурентні позиції 
мають такі бренди, як “CommScope”, “Panduit”, 
“R&M”. Але варто зазначити, що в структу-
рі інстальованих портів 6 та 6а частка суміші 
брендів складає лише 4,4%, що також свідчить 
про зміцнення позицій торгових марок на укра-
їнському ринку.

Рис. 3. Структура виробників українського ринку СКС 2017 року  
за країнами походження, %

Джерело: розроблено авторами за джерелом [2]

Таблиця 1
Структура українського ринку СКС 2017 року

№ Назва виробника Назва партнера в Україні Країна 
походження

1 3M Банкомсвязь США
2 Assmann Electronic ERC, Мегатрейд Німеччина
3 Brand-Rex Кросс-Микро США
4 CommScope (СКС Netconnect) Банкомсвязь, МУК США
5 CommScope (СКС Systimax) МУК США
6 Corning КМС, ТЕКО США
7 IvyNET Альянс Текнолоджиз, Вольтера,  

Нет Лайн Инжиниринг
Україна

8 Legrand Легранд Украина, IQ Trading, ERC Франція
9 Molex PN MTI, Банкомсвязь, Юг-Контракт США
10 Одескабель – оптические системы Банкомсвязь Україна
11 Panduit Panduit, Мегатрейд, КМС США
12 Premium Line IQ Trading Німеччина
13 R&M Synergia SE Швейцарія
14 Siemon УТТК США
15 Vinet Альянс Текнолоджиз Україна

Джерело: розроблено авторами за джерелом [2]
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Рис. 4. Рейтинг виробників СКС станом на 2017 рік, %
Джерело: розроблено авторами за джерелом [2]

Рис. 5. Структура розподілу кількості  
інстальованих портів СКС кат. 5е, 6 та 6а за торговими марками, %

Джерело: розроблено авторами за джерелом [2]

Висновки. Ситуація на українському ринку 
характеризується багатовекторністю. В галузі 
СКС можна виділити такі тенденції, як відхід 
від брендів до суміші виробників, підвищення 
до брендових рішень вищого цінового сегменту, 
економія на кабельній інфраструктурі, перевага 
дрібних проектів, збільшення попиту на СКС із 
системною гарантією, виконання ролі основних 
замовників комерційними структурами.

Побудова СКС відбувається на бюджетних 
комплектуючих: більшість компаній, як і ра-
ніше, використовує компоненти кат. 5е, хоча у 
світовому просторі на зміну прийшли системи 
кат. 6 і 6а.

Український ринок СКС представлений укра-
їнськими, американськими та європейськими 
виробниками. Основну конкуренцію склада-

ють такі іноземні виробники, як “CommScope”, 
“Panduit”, “R&M”, “Premium Line”, “Molex PN”, 
“Legrand”.

Ринок структурованих кабельних систем по-
ступово відроджується, проте важливими фак-
торами становлення міцних позицій є еконо-
мічний стан країни, поява вільних грошових 
ресурсів та правовий захист бізнесу.
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RESEARCH OF THE CURRENT STATE AND TRENDS  
IN THE UKRAINIAN MARKET FOR STRUCTURED CABLE SYSTEMS

The article describes the features and tendencies of the formation of the Ukrainian market for 
structured cable systems.

The purpose of the paper is to study the current state of the Ukrainian market for structured ca-
ble systems, to determine the influence of foreign trademarks on the domestic market, and make the 
theoretical substantiation of the revealed tendencies.

The current state is analysed and the dynamic analysis of the Ukrainian market for structured 
cable systems and trademarks that operate in this market is performed. It is found that the market 
for structured cable systems had a rapid negative dynamics by 2016 but began to slowly revive. At 
the moment, the market is in a state of stagnation. The analytical indexes (chain growth rates of the 
Ukrainian market for structured cable systems for the period of 2012–2017) are calculated and their 
impact on the development of the industry is shown.

A structural analysis of the main indicators of the companies in the field of distribution of struc-
tured cable systems for the last seven years is carried out. It is revealed that the largest share of 
distributors in the Ukrainian market is made up of American companies that have strong positions. 
The number of Ukrainian companies is 20%; however, in terms of executed projects, they do not have 
such large values.

The main tendencies and features of the modern Ukrainian market for structured cable systems are 
generalized, among which are: leaving from brands to the mix of manufacturers, increasing to brand 
decisions of the higher price segment, saving on cable infrastructure, advantage of small projects, 
growth of demand for structured cable systems with system warranty, main customers – commercial 
structures. It is also outlined that important factors in the establishment of strong positions in the 
market for structured cable systems are: the economic situation in the country, the emergence of free 
monetary resources, and legal protection of business.

The analysis of the competitive environment in the domestic market for structured cable systems is 
carried out and it is found that foreign manufacturers such as CommScope, Panduit, R&M, Premium 
Line, Molex PN, Legrand are the main competitors.


