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КЛАСТЕРИЗАЦІЯ ІНДУСТРІЇ ЗМІ 

 
Розглядаються особливості формування кластерів в інформаційній 

індустрії, зокрема передумови їх виникнення та вектори поширення і 
функціонування. 

The main features of information industrial clusters development are 
disclosed. The preconditions as well as major vectors of their development are 
explored. 

 
Вступ. Постановка проблеми. Процеси кооперації і інтеграції 

виробничого життя в останні десятиліття XX століття привели до створення 
великих промислових комплексів, територіально-виробничих об'єднань, що 
включають в себе різні виробництва, необхідні для випуску кінцевого продукту. 
Такого роду об'єднання отримали назву кластерів (від англ, cluster - гроно, 
скупчення). Інформаційна індустрія (індустрія засобів масової комунікації, чи 
медіаіндустрія) займається виробництвом носіїв масової інформації як засобів 
масової комунікації, формує інформаційний простір, збирає, зберігає, 
переробляє й поширює інформацію. Кластеризація в інформаційній індустрії 
проявляється в створенні на певній території підприємств, що об'єднують як 
різні стадії виробництва продукції ЗМІ, так і суміжні сектори. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням процесів 
кластеризації наразі займається велика кількість науковців, зокрема зарубіжних, 
серед яких Р.Пікард, Ч.Карлсон, О.Вартанова та багато інших, а також 
вітчизняних науковців (Зернецька О.В, Різун В.В. та інші). 

Формулювання цілей статті. Постановка завдання. Метою даної 
статті є дослідження процесів кластеризації в інформаційній індустрії, зокрема 
передумов їх виникнення та особливостей протікання. 

Виклад основного матеріалу. Сучасні інформаційно-комунікаційні 
технології створюють єдиний інформаційний простір, в якому взаємодіють до 
того розділені комунікаційні послуги та інформаційні продукти. Структурні 
зміни, що відбуваються в засобах масової інформації, грунтуються на декількох 
близьких за своєю природою технологічних процесах, зокрема процесах 
диджиталізації (переведення змісту ЗМІ в цифровий формат) та конвергенції 
(злиття технологій розповсюдження і виробництва інформації) [3]. 
Конвергенція в інформаційній індустрії проявляється перш за все в інтеграції 
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інформаційних і комунікаційних технологічних платформ (комп'ютерів, 
телевізорів, телефонів), а також переданих ними змістових (інформаційних) 
продуктів. На технологічному рівні конвергенція дозволяє різним ЗМІ 
доставляти аудиторії однакові типи змісту (наприклад текстовий зміст 
доступний у друкованому та електронному вигляді тощо). На рівні 
інформаційної індустрії конвергенція проявляється в тому, що підприємства з 
виробництва домашньої електроніки, комп'ютерів, устаткування для 
телекомунікаційного та аудіовізуального секторів вступили в період злиття. 
Галузі, пов'язані з виробництвом змісту, в зростаючій мірі інтегруються з 
галузями, що виробляють обладнання для ЗМІ. Виникають нові альянси між 
технологічними секторами і секторами друкованої, видавничої, відео-, 
кіноіндустрії тощо (рис.1.). 

 
Рис.1. Схема кластеризації індустрії ЗМІ. 

  
Серед альянсів можна виділити горизонтальні, тобто такі, в яких 

відбувається інтеграція секторів, що пропонують аналогічні послуги. Мова йде, 
наприклад, про злиття телекомунікаційної та кабельної індустрії, виникненні 
єдиного кабельно-телекомунікаційного сектора і сектора мобільного зв'язку. 
Вертикальні альянси утворюються між підприємствами, що діють у сфері нових 
(цифрових, інтерактивних) та старих (аналогових) засобів масової інформації 
[3]. Прикладом підтвердженням цієї тенденції є створення найбільшого в світі 
конгломерату AOL - Time Warner, що об'єднав виробництво змісту (журнальні 
підприємства, кіностудія) з провайдером доступу в Інтернет. Відомі і такі 
приклади, як інтеграція компанії Viacom, оператора-дистриб'ютора в сфері 
кабельного телебачення, і Paramount, відомої кіностудії і продюсерської 
телекомпанії.  
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Таким чином, наслідком конвергенції на економічному рівні стає 
народження нових підприємств - мультимедійних концернів. Сучасні ЗМІ 
рухаються до все більшої інтеграції з телекомунікаційним сектором, з 
промисловістю з виробництвом побутової техніки та інформаційних технологій, 
з програмною індустрією, що виробляє програмне забезпечення для 
персональних комп'ютерів. У результаті створюється новий інтегрований ринок, 
на якому нерозривними зв'язками скріплюються виробництво устаткування і 
змісту, мультимедійні послуги, мережеве обслуговування та створення 
програмних продуктів. 

Проаналізувавши індекс розвитку ІКТ (враховує використання, 
сприйняття та доступ до інформаційно-комунікаційних технологій), 
розроблений Міжнародним Телекомунікаційним Союзом (International 
Telecommunication Union - ITU) - провідною установою ООН з питань 
інформації та комунікаційних технологій, можна побачити, що лідируючі 
позиції займають економічно розвинуті країни, зокрема країни Західної Європи, 
Китай, Південна Корея, Японія, США (рис.2.). 

 
Рис. 2. Рейтинг країн світу за індексом розвитку інформаційно-

комунікаційних технологій (IDI) за 2002 та 2007 рр. 
Джерело: International Telecommunication Union [5,6] 
 

Саме в цих країнах спостерігається найбільш активне протікання 
процесів кластеризації та утворення величезних телекомунікаційних 
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конгломератів, таких як AT&T, Hurricane Electric, Тime Warner, Verizon 
Communications (США); Huawei Technologies (Китай); KT Corporation (Південна 
Корея); Index Corporation, Nippon Telegraph and Telephone, SoftBank (Японія). 

Висновки і перспективи подальших розвідок. Отже кластеризація в 
індустрії ЗМІ являється процесом, зумовленим конвергенцією технологій 
виробництва змісту і поширення продукції ЗМІ. Однак, на відміну від 
територіально-виробничих індустріальних кластерів (наприклад в 
автомобільній, лісопереробної, металургійній галузях промисловості) кластер 
індустрії ЗМІ носить більш виробничий характер, який пов'язаний із загальною 
платформою - виробництвом змісту для численних каналів розповсюдження 
(наприклад, кластери газетної і журнальної галузей, книговидання, телевізійної 
індустрії, радіо індустрії, кіновиробництва, відеовиробництва, звукозаписної 
індустрії, виробництва онлайнового змісту, виробництва комп'ютерних ігор, 
створення баз даних тощо). Крім цього, оскільки провідним стимулюючим 
фактором розвитку процесів кластеризації індустрії ЗМІ сьогодні являється 
розвиток новітніх інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), у сучасних 
умовах кластери індустрії ЗМІ мають тенденцію до інтеграції з індустріями з 
виробництва інформаційної та комунікаційної техніки та домашньої 
електроніки. Таким чином створюються передумови для виникнення 
інформаційно-комунікаційного кластера та поглинання ним кластера 
виробництва змісту. 
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