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Практичний досвід взаємодії підприємницьких структур за участю підприємств поліграфії доцільно 

вивчати на прикладі функціонуючих зарубіжних кластерів. Особливої уваги заслуговує досвід географічно 
близької до України країни ̠  Польщі, у якій з 2006 р. діє Лешинський поліграфічний та рекламний кластер (Leszno 
Printing & Advertising Cluster) [1]. Сфери діяльності кластера охоплюють поліграфію, рекламу, виробництво 
упаковки, виробництво паперу. Створення кластера стало результатом наявних неформальних зв’язків між 
підприємствами поліграфії та реклами, співпраця яких мала сприятливий вплив на ефективність їх діяльності. 
Організація розпочала діяльність у вересні 2006 р. як неформальна група. Асоціація була зареєстрована у 
вересні 2007 р., отримавши юридичну силу. Членами Асоціації є фізичні особи ˗ власники, співвласники та 
ключові співробітники 26 компаній, що працюють у поліграфічній галузі та рекламі, серед яких друкарні, 
рекламні агентства, виробники візуальної реклами, виробники упаковки та паперових виробів, а також 
додрукарської підготовки: 24 з них класифікуються як мікропідприємства, два з них ˗ як малі підприємства. 
Компанії розташовані у м. Лешно, Равич, Гостинь, Всхова та Гура.  

Асоціація не отримує державної фінансової допомоги та здійснює свою діяльність за допомогою 
членських внесків та через неприбуткову роботу членів Асоціації. Невеликий бюджет Асоціації охоплює витрати, 
пов’язані з діловими поїздками її членів на конференції, семінари, присвячені питанням кластеризації, інновацій 
та передачі знань і технологій, організації зустрічей (робочих зустрічей) бізнес-середовища, інтеграційних 
заходів, а також рекламно-інформаційну діяльність (публікації, інтернет-портал). 

Асоціація створила партнерську структуру, до складу якої входять: Центр досліджень і розвитку центру 
графіки (COBRPP), муніципальне управління м. Лешно, Центр інновацій та передачі технологій м. Лешно, 
комплекс шкіл електронно-телекомунікаційних мереж м. Лешно, Інститут культури підприємництва Каліша, 
Окружне управління м. Лешно та Фундація університету ім. Адама Міцкевича ˗ Науково-технологічний парк 
Познані, Обласна промислова та торговельна палата м. Лешно, Асоціації просування та розвитку цивільних 
ініціатив, з якою вона впроваджує чи реалізує заходи розвитку кластерів. Управління кластером відбувається 
за участі загальних зборів учасників, правління кластера та ревізійної комісії. Основні положення щодо 
управління кластером визначає Статут Асоціації. 

Діяльність Лещинського кластера зосереджується на досягненні таких завдань, як розвиток 
внутрішньокластерного співробітництва, стимулювання розвитку ділового середовища, збільшення ринку та 
розвиток людського капіталу. Важливою групою заходів, що здійснюються асоціацією, є інтеграція 
поліграфічного та рекламного середовищ у субрегіон м. Лешно через зміцнення ділових зв’язків між суб’єктами 
господарювання цього сектору. Асоціація співпрацює із Центром досліджень та розвитку поліграфічної 
промисловості (COBRPP), за допомогою якої підприємці кластера впровадили сім дослідно-конструкторських 
проектів, які фінансуються за програмою PARP «Ваучер для інновацій». Асоціація організовує безкоштовні 
спеціалізовані тренінги для компаній-членів. У результаті створення належних партнерських структур члени 
кластера мають легкий доступ до науково-дослідних підрозділів та інституцій ділового середовища, отримують 
підтримку щодо передачі технологій. Отже, членство у кластері надає можливість збільшувати компетенції 
підприємців галузі. Зазначимо, що у 2013 р. кластер отримав сертифікат Европейського кластерного 
менеджменту із бронзовою відзнакою на основі оцінювання «Европейським секретаріатом кластерного аналізу» 
за методом порівняльного аналізу, де кластер продемонстрував прагнення до формування кластера високого 
рівня. 

В Україні у вересні 2016 р. створено кластер видавничої діяльності та поліграфії у м. Львів. 
Засновниками Кластера видавничої діяльності та поліграфії стали вісім компаній, зокрема Видавництво Старого 
Лева, Видавництво «Свічадо», Видавничий дім «Молода Галичина», «Диз – арт», «Кольоровий світ», «Лавіс», 
«МАТАІ-Україна» та рекламно-видавнича фірма «Поліграф-сервіс». Партнерами кластеру Українська академія 
друкарства, ПП «Фабрика реклами «Екслібріс» та Інститут міста [2] . Вагомою передумовою для створення 

кластера виступила необхідність співпраці між компаніями з різною спеціалізацією в рамках галузі: спільне 
виконання великих замовлень, замовлення послуг у інших підприємств через відсутність потрібного 
поліграфічного устаткування, підготовка кадрів для поліграфічної галузі (за інформацією, наданою 
представниками кластера, 93 % опитаних ними керівників підприємств для випуску власної продукції 
користуються послугами інших підприємств, 90 % власників підприємств відчувають потребу в підвищенні 
кваліфікації своїх працівників, а у виробничих зв’язках їм бракує ключових ланок).  

Вивчення зарубіжного досвіду кластероутворення надасть змогу українським підприємствам поліграфії 
розробити власну систему управління взаємодією підприємств у кластері, що підвищить їх 
конкурентоспроможність, надасть конкурентних переваг та сприятиме отриманню синергетичного ефекту. 
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