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Створення мультимодального кластера дозволить вирішити наступні 
проблеми розвитку підприємств морегосподарського комплексу (МГК) України. 

1. Спростити доступ до спеціалізованих факторів виробництва і робочій 
силі. Участь підприємства у морському кластері може забезпечити йому 
привілейований або більш дешевий доступ до таких специфічних факторів 
виробництва, як обладнання, бізнес-послуги, персонал у порівнянні з варіантами 
об'єднань по вертикалі, формальними альянсами і зовнішніми структурами або з 
імпортом факторів виробництва. 

Мультимодальний кластер являє собою таку організаційну форму діяльності 
підприємств в портовій зоні, яка по своїй суті може бути більш ефективною у 
відношенні забезпечення факторами виробництва в разі доступності 
конкурентоспроможних місцевих постачальників. 

Отримання ресурсів ззовні кластера може виявитися необхідним при 
недоступності конкурентоспроможних місцевих постачальників, але такій ситуації 
слід уникати, оптимізуючи структуру кластеру. 

У той час як отримання факторів виробництва від учасників  кластера 
(місцеві ресурси) може призводити до зниження собівартості робіт, ніж у випадку 
використання віддалених джерел (дистанційні ресурси). Доступність місцевих 
ресурсів мінімізує необхідність в матеріально-виробничих запасах і позбавляє від 
необхідності витрат на імпорт факторів виробництва, а також від пов'язаних з ним 
витрат. 

Відсутність конкурентоспроможних місцевих постачальників ресурсів 
знижує ефективність переваг мультимодального кластера, проте внутрішньо 
властиві кластерам переваги роблять сильний стимулюючий вплив на місцевих 
постачальників, які прагнуть бути більш досконалими і сильними, а вхідні в 
кластер підприємства прагнуть заохочувати появу нових постачальників, що 
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стимулює розвиток конкуренції на даному ринку. 
2. Поліпшити інформаційне забезпечення. Усередині мультимодального 

кластера може накопичуватися значний обсяг галузевих знань з менеджменту, 
маркетингу, технологій, а також інші спеціалізовані види інформації. Доступ до 
цієї інформації може бути краще організований і вимагати менших витрат для 
учасників мультимодального кластера, дозволяючи їм працювати за рахунок цього 
більш продуктивно і виходити на передовий рівень продуктивності. Подібна дія 
надає також і потік інформації між підрозділами одного підприємства. Близькість 
один до одного, зв'язку з технологій, а також наявність постійних особистих 
контактів і громадських зав’язків полегшують рух потоків інформації всередині 
мультимодального кластера. Важливим окремим випадком створюваних 
мультимодальним кластером інформаційних переваг є доступність інформації про 
поточні потреби клієнтури, що найбільш актуально в світлі динамічного розвитку 
ринку транспортної продукції і послуг. 

3. Удосконалити комплексність і взаємодоповнюваність. Мультимодальний 
кластер сприяє підвищенню ефективності роботи не тільки шляхом придбання 
факторів виробництва, а й тим, що він забезпечує розвиток взаємодоповнюваності 
між видами діяльності учасників морського кластера. У першу чергу це пов'язано 
з виробничою діяльністю. Наприклад, в стивідорної діяльності якість виконуваних 
робіт залежить не тільки від інтенсивності виконання ПРР, але також і від рівня 
існуючої інфраструктури порту, стану під'їзних шляхів, рівня сервісного 
обслуговування (агенти, експедитори, шипчандлери), можливості отримання 
додаткових послуг (інформаційне забезпечення) яких робіт (підробіток вантажів), 
взаємодії з суміжними видами транспорту. 

З цього прикладу видно, що складові ринку транспортних послуг часто 
виявляються сильно залежними один від одного. Незадовільна робота однієї його 
частини може негативно відбитися на результатах роботи інших. Ще одна форма 
взаємодоповнюваності в середині мультимодального кластера пов'язана з 
маркетингом. Присутність групи пов'язаних між собою підприємств і галузей в 
певному регіоні забезпечує ефективність спільного маркетингу (наприклад, 
рекомендації підприємства, спільні тематичні виставки, друковані видання та 
рекламні кампанії). Це може також підвищувати репутацію даного регіону в 
морській галузі, підвищуючи ймовірність того, що клієнти будуть віддавати 
перевагу розташованому там підприємству – виробнику продукції (робіт, послуг). 
Інші приклади взаємодоповнюваності всередині мультимодального кластера 
стосуються кращого впорядкування видів діяльності серед його учасників. Істотне 
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підвищення ефективності роботи можливо тільки у випадку одночасних змін 
відразу у всіх частинах мультимодального кластера. Наприклад, важливим 
кроком, що дозволив провести зазначені зміни, може стати координація зусиль 
для вдосконалення системи ліцензування на транспорті. Подібні зв'язки можуть 
легше реалізовуватися в середині мультимодального кластера, ніж серед 
розрізнених учасників. 

4. Оптимізувати організаційне забезпечення. За допомогою 
мультимодального кластера можна створювати такі фактори виробництва, які 
занадто дорогі для окремого учасника кластера. Підприємства зможуть 
отримувати доступ до таких вигод, як спеціалізована інфраструктура або поради 
експертів в місцевих інститутах при відносно низьких витратах. 

5. Удосконалити систему аналізу і планування. Мультимодальний кластер 
може підвищити цінність стимулів всередині підприємств для досягнення більш 
високої продуктивності з кількох причин. По-перше, через конкурентного тиску. 
Суперництво з місцевими конкурентами надає особливо сильний стимулюючий 
вплив через легкість постійного порівняння результатів, а також через те, що 
місцеві суперники мають подібні загальні умови (вартість робочої сили, 
доступність фінансових і кредитних ресурсів і т.д.), у зв'язку з чим конкурентна 
боротьба повинна вестися в інших напрямках. 
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На сьогодні інноваційний розвиток підприємств є ключовою складовою 
інноваційного розвитку економіки країни в цілому. У промислово-розвинених 
країнах вже багато років впровадження інновації розглядаються як найважливий 
фактор соціально-економічного розвитку. За експертними оцінками, від 50 до 95% 
приросту ВВП у цих країнах здобувається шляхом впровадження інновацій, а в 
інноваційній діяльності підприємства зайнято біля 25% працездатного населення. 
В Україні зростання ВВП шляхом створення нової продукції становить менше 1% 
[1, с. 421]. 


