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Зміст презентації

• Хто ми, наш досвід

• Огляд діяльності кластерів в Україні

• Кластер деревообробки та меблевого виробництва

• Поради з практики



PPV Knowledge Networks (ППВ Мережі Знань) засновано у 2008р. PPV Knowledge 

Networks є агенцією економічного розвитку. 

Мета діяльності - створення і розвиток бізнес екосистем у суспільстві, які 

базуються на інноваціях, незалежності, співпраці, прозорості та відповідальності. 

Послуги:
• Стратегічне планування
• Створення економічної вартості
• Формування інституційного ландшафту
• Налагодження міжсекторної взаємодії
• Послуги у сфері регіонального та 

місцевого економічного розвитку

PPV Knowledge Networks



Кластерна політика в Україні

• Кластерна політика відсутня, були спроби розробки у 2010 р.

• В Україні існує декілька кластерів та значна кількість 
кластерних ініціатив

• Низька інституційна спроможність, низький рівень зв”язків з 
наукою та виведення на ринок інноваційної продукції

• Реалізовано кілька грантових проектів пов”язаних з 
кластерними ініціативами  

• Прийнята стратегія регіонального розвитку до 2020 р. з 
урахуванням практик ЄС (інструменти підтримки кластеризації
та кластерів). Механізми – на етапі становлення.

• Відсутні дієві політики у сфері інновацій, промислова політика, 
політика у сфері науки та прикладних досліджень



Кластерні ініціативи в Україні 
(приклади)

• Кластерна ініціатива “Краматорськ ювелірний”. 

Основні напрямки розвитку: загальний бренд, 
просування, PR, кадрові ресурси і виробництво, вихід на 
зовнішні ринки, інновації, дизайн.

• Кластерна ініціатива “Словянська кераміка”

Основні напрямки розвитку: реанімація асоціації 
кераміки, гарантія якості продукції, підвищення рівня 
знань, торгова марка і просування, енергоефективність.

• Розвиток ІТ галузі міста Чернівці



Кластер Інформаційних Технологій 
(Львів)

- Компанії та університети;

- Членські внески;

- Секретаріат;

- Курси англійської мови;

- Обладнана лабораторія для університету;

- Магістерська програма для менеджерів середньої 
ланки;

- ІТ- Арена.



Кластер Деревообробки та Меблевого Виробництва 
(Львів) 

Асоціація підприємств лісової та деревообробної галузі компаній 
Західної України з тісними зв”язками з університетами та іншими 
заінтересованими сторонами.

Створена у 2010 р. в рамках швейцарського проекту

Мета – підвищення конкурентноспроможності та рівня інновацій членів 
кластера 

Засновники

Партнери Адміністратор



Пріоритетні напрямки 

Розвиток ринків
• Навчальні візити, круглі столи
• Спільні проекти
• Конкурси дизайнів

Навчання та тренінги
• Навчальні семінари
• Співпраця з університетами
• Навчальний центр

Організаційний розвиток
• Проекти
• Залучення органів влади
• Членство



Стратегічна ціль – забезпеити
підприємства галузі у західній 
Україні кваліфікованими кадрами

Партнер–
Художнє училище №14 (Янів)

Заходи:
- Розробка двох навчальних 
програм та проведення двох пілотів 
- Просування пропозицій 
навчального центру для 
підприємств галузі 

Навчальний центр



Стратегічні цілі EcoPressWood –
розробити замінник 
формальдегідним клеям для 
деревини, який би відповідав 
вимогам ЄС

FP7 funding - EUR 1.400K.
March 2014 – February 2016.
Project consortium – 10 partners 
Lead partner – CETEM

http://www.ecopresswood.eu/

Статегічні цілі RERAM – передача 
знань про ресурсоефективність у 
дерефообробній галузі країнам 
Східної Європи – до країн ЄС

EcoPressWood та RERAM



Оцінка практичних вмінь та 
компетенцій

Понад 200 випускників
ЛНЛТУ(2007-2012)

Серпень – Листопад 2012 

Оцінка якості професійної освіти у 
лісовій галузі



• Переваги

- розвиток працівників;

- розвиток та просування галузі;

- участь у проектах та заходах.

• Загрози

- управляюча сторона;

- членські внески;

- сталий розвиток;

- конкуренція 

Створення кластерної ініціативи



Питання до з’ясування

• Ініціатор;

• Юридично-правова форма;

• Пріоритети та цілі;

• Стратегія сталого розвитку. 



Контакти

Кластер Деревообробки та Меблевого Виробництва
www.domv.lviv.ua

Володимир Воробей
vv@ppv.net.ua 
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