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Огляд

Україна, будучи географічним центром Європи, країною з лісистістю 15,9% та доступним трудовим ресурсом, має всі 
передумови, аби поступово ставати й європейським центром меблярства. Для пришвидшення розвитку меблевої 
галузі України її представникам необхідно об’єднуватись. На сьогодні 226 компаній вже зробили це, приєднавшись 

до Української Асоціації Меблевиків, що вже дало результати у вигляді спільних проектів на внутрішньому та 

зовнішніх ринках.

Кластерне об’єднання на єдиній промисловій території з державною підтримкою та прозорою програмою розвитку 

може забезпечити зростання обсягів виробництва меблевої галузі та експорту меблів у мільйонах доларів США вже 

протягом перших років роботи кластерів



Проблеми

1
відсутність промислових зон з 

доступними тарифами на утримання 

виробничих потужностей

2
відсутність культури спільного ведення 

бізнесу та бізнес-моделі для розвитку 

меблевик кластерів

3
далекі відстані між виробниками та 

постачальниками, відсутність меблевого 

логістичного оператора

4
відсутність вузької спеціалізації 
виробництва, високі витрати на 

виробництво широкого асортименту, 

складність в пошуку партнерів для 

субпідряду



Візія проекту

Кластер - як велике меблеве виробництво, 

де окремими цехами керують окремі 
власники, а влада є протектором цієї 
співпраці



Аналіз ринку



Тенденції ринку
1
Деревообробка та, особливо, меблева 

промисловості є галузями лісового сектора, де 

створюється основна додана вартість та робочі 
місця і вважаються конкурентоспроможними на 

світовому рівні

Приріст виробництва:

За період 2014 - 2018 рр. приріст товарообороту 

в грн. для меблевого сектору становив у 

середньому 21,5% на рік, в середньому за період 

оборот компаній близько становив 11711,3 млн.

грн.*

У порівнянні з 
Польщею
За порівняльного об'єму 
лісових ресурсів, кількість 
меблевих підприємств в 
Україні є близько 9 000, а в 
Польщі - понад 27 000

Кількість підприємств Оборот, млн.грн.

*Політико-економічний аналіз лісового сектору в Україні, виконаний на замовлення Chemonics International Inc. для Програми USAID «Конкурентоспроможна економіка України»



Тенденції ринку
2

Меблева галузь України входить числа 

пріоритетних секторів економіки з великим 

експортним потенціалом

Приріст експорту:

Обсяг експорту меблів зростає на 14% щорічно. 

За 2019 рік він становив 674,3 млн.дол.США. 80% 

експорту припадає на країни ЄС



Динаміка показників зовнішньої торгівлі меблями за 
2009-2019 рр., млн. дол.США*

*http://www.ukrstat.gov.ua/

http://www.ukrstat.gov.ua/


Ринок домашніх меблів 
на душу населення

*За даними Офісу з просування експорту України, Wiki

$293$14 $56

Обсяг ринку домашніх меблів України 2014-2018 

років в середньому становив $596млн., що в 

розрахунку на на душу населення становить 

близько $14.

Прогноз розвитку:

За оцінками Euromonitor International обсяг ринку 

домашніх меблів в Україні у 2023 році 
становитиме $1056 млн. Для порівняння 

прогнозні показники Німеччини та Польщі 
відповідно $27092 млн. та $2809 млн.



спроможність виготовляти продукцію для широкого кола споживачів великими партіями з конкурентоспроможною 

ціною на ринку, а також виготовляти меблі за індивідуальними замовленнями в преміум сегменті

mass market
IKEA, JYSK, Auchan, Metro, Praktike, Amazon, Ebay та інші міжнародні мережі DIY та 

інтернет-магазини

contract furniture
Головний офіс "Facebook" Лондон, Готель "Royal Beach", центральний 

універсальний універмаг в Києві, бізнес-центр "Рів'єра", Fairmont Grand Hotel, 

торговий центр Дубая, Хілтон в Києві, Міністерство оборони Саудівської Аравії, 
резиденція групи Al badie та багато інших

Сильні сторони українських виробників меблів



Цільова аудиторія

В участі в роботі меблевого кластеру Київської 
області зацікавлені наступні учасники ринку

1    |    Виробники меблів

2    |    Постачальника матеріалів та комплектуючих

3    |    Сервісні компанії

4    |    Навчальні заклади

5    |    Ритейлери



Ініціатива

Створення промислової зони для 

організації меблевого виробництва 

продукції, що користується попитом на 

внутрішньому та зовнішніх ринках



Меблевий кластер



Процес

Підготовка проекту кластеру

Підписання меморандуму з органами 

влади, розробка стратегії розвитку 

промислової зони, підготовка 

інвестиційного проекту

Будівництво промислової зони

Залучення інвесторів та донорських 

організацій, підготовка виробничих 

приміщень, організація інфраструктури, 

підключення до мереж

Організація роботи кластеру

Просування кластерного об’єднання, 

переміщення виробничих потужностей, 

організація каналів продажу продукції 
кластеру

1 3

2 



Результати кластерного об’єднання

● підсилення процесів спеціалізації та розподілу праці між компаніями;

● збільшення обсягів виробництва продукції з високою доданою вартістю;

● збільшення кількості робочих місць з високою заробітною платою;

● ширше залучення споживачів, завдяки створенню тісної взаємодії покупців і продавців;

● зниження собівартість одиниці технічної послуги і продукції, яка спільно виготовляється;

● підсилення міжфірмових потоків ідей та інформації;
● підвищення інноваційності виробництва;

● створення здорового соціального капіталу (все здійснюється на довірі та взаємності), забезпечуючи соціальну 

справедливість.

робочі місця

2000+
кількість підприємств

100+
річний оборот

$300 тис.+



Технічні умови промислової зони

Локація

до 30 км від меж Києва

Транспортне сполучення

Наявність зручного транспортного 

сполучення з трасами міжнародного 

значення Київ-Одеса, Київ-Чоп

Електромережі

Можливість підключення до електричної 
підстанції 110/10 кВ

1 3

2 



Ініціатор кластеру

● до складу входить 226 компаній, 

● загальна доля ринку учасників УАМ перевищує 60% меблевого ринку України.

● члени УАМ - це виробники, постачальники матеріалів, дизайнери та ритейлери.

● Більше $1,5 млрд річний оборот компаній членів УАМ.

● УАМ засновано 2001 року

За підтримки



Дякуємо www.uafm.com.ua

+38(063)235-02-03 Валентина Храбан
+38(067)506-48-98 Оксана Донска

http://www.uafm.com.ua

