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РОЗВИТОК ЛІСОВОГО КЛАСТЕРУ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ 
УКРАЇНИ 

У багатьох розвинених країнах запорукою активізації економічного 
розвитку регіонів вважаються кластери. Кластеризація призводить до 
регіонального зростання зайнятості, росту бюджетних доходів, залучення 
інвестицій та зростання валового національного продукту. Вказуючи на 
особливості формування кластерів в Україні, слід звернути увагу на тенденцію 
формування кластерів по схемі «знизу-вверх». Ініціаторами при цьому 
виступають підприємці за підтримки регіональної чи місцевої влади. Така 
взаємодія повинна сприяти зміні психології вітчизняних підприємців, 
відновленню у них віри у чесну, відкриту та взаємовигідну співпрацю всіх 
учасників кластеру заради загальної економічної вигоди. Саме кластерам 
притаманний спільний погляд компаній на проблеми бізнесу на відміну від 
мереж, які створюються завдяки існуванню спільних цілей компаній.  

У найближчій перспективі більшість природних ресурсів будуть наближені 
до вичерпання. Лісові ресурси є такими, що поновлюються, але потребують 
налагодженого управління ними. Лісові ресурси Карпатського регіону – одні з 
найбільших в Україні. Тому кластерний підхід до вирішення проблем лісового 
сектору української промисловості вважається досить доречним [1,2]. Лісовий 
сектор Карпатського регіону має такі нагальні проблеми [3]: 

– велика кількість підприємств у тіньовому секторі;
– нестача кваліфікованих кадрів;
– невиправданий ріст цін на необроблену деревину;
– відсутність координації у питаннях використання лісових ресурсів;
– великий рівень корупції у лісовому секторі;
– наявність незаконних вирубок лісів.
Діючий кластер деревообробки та меблевого виробництва (ДОМВ) за 

допомогою форуму спромігся об’єднати зусилля учасників лісового сектору 
(заготівельники, деревообробники, меблівики, дизайнери, наукові установи, 
представники влади, громадськість) для вирішення зазначених проблем. Окрім 
проблем, обговорювалася нова для України тема предметного дизайну та  
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перспективи його розвитку в Західній Україні. За результатами форуму була 
створена  Рада лісового сектору як дорадчий орган при держадміністрації, 
метою якої є формування платформи на рівні області для узгодження підходів 
до використання лісових ресурсів. До складу Ради входять представники 
найбільших і середніх за розмірами підприємств, очільники управлінь лісовими 
ресурсами, представники асоціацій та громадських рад. Також до Ради входять 
керівники департаменту економіки Львівської обласної державної адміністрації 
та Національного лісотехнічного університету України (НЛТУ) [3]. 

Всі ці кроки можна вважати першими етапами створення лісового 
кластеру. Особливість українського менталітету, на нашу думку, до деякої міри 
заважає співпраці підприємців у вигляді неформальних об’єднань, яким є 
кластер. Тому виникла необхідність створення Ради лісового сектору саме як 
державної та формальної організації. В цілому, даний підхід свідчить, що 
процес поступової консолідації усіх компаній лісового сектору значно 
прискорюється. Особливого значення набирає спільне представлення інтересів 
підприємців на внутрішньому ринку та за межами країни з врахуванням 
поглиблення глобалізацій них процесів. 
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