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СТІЙКИЙ РОЗВИТОК ДЕРЕВООБРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ

В УКРАЇНІ

Стійкий розвиток деревообробних підприємств має бути тісно пов’язаним

з таким лісокористуванням, яке не буде повністю використовувати ліси, і буде

сприяти збереженню особливих лісових ділянок, і в той самий час дасть прибуток

місцевому виробництву та державі. В Україні, нажаль, є великою проблемою

саме незаконна рубка дерев, і причина цьому – відсутність належної законодавчої

бази і погане дотримання законів, збільшення попиту на деревину і передача

лісів у приватну власність. А це унеможливлює стійкий розвиток деревообробного

підприємства.

На сьогоднішній день деревообробна промисловість України є перспективною

галуззю спрямованою на експорт, розвиток якої може позитивно вплинути на фор-

мування нових робочих вакансій, підвищення відрахувань до бюджетів різних

рівнів, підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів. Ця галузь має

великий ринок збуту, адже попит на енергозберігаючу продукцію має тенденцію

до зростання, що визнано такими організаціями, як ООН, OECD, ИNESСAP

тощо. Саме стійкий розвиток підприємств цієї галузі дозволить українському

виробнику вийти на зовнішні європейські, в першу чергу, ринки, та інтегруватись

до глобальних ланцюгів створення доданої вартості.

Стійкий розвиток підприємства, як розвиток компанії складається із трьох

складових: економічний, соціальний та екологічний. Щодо соціальної стійкості

то це саме кадрова забезпеченість, той самий коефіцієнт обороту з прийому

працівників, коефіцієнт плинності кадрів та інші. Екологічна стійкість без якої

сама робота деревообробного підприємства не буде мати сенс, це забезпеченість

лісами, вплив виробництва на довкілля та максимальне використання відходів

з деревини.
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Розглянемо, екологічний принцип: лісовий фонд України складає 10,4 млн га,

з них вкрито лісовою рослинністю – 9,6 млн га. Якщо у процентному вимірі, то

15,9 % площі України вкриті лісами. Слід відмітити, що не зважаючи на такий

відносно низький, по відношенню до інших країн світу, показник лісистості, за

останні 50 років в Україні він збільшився на 21 %, а запас деревини зріс у три рази

(її запаси оцінюються близько 2102 млн м3).

Розглянемо інший принцип розвитку – економічний, який базується на

плануванні. «Досвід інших країн, таких як, зокрема, Фінляндія, свідчить, що без
планування відновлення лісів на державному рівні не можливо зберегти рівень

забезпеченості лісами, не кажучи вже за його зростання. Фінляндії це вдалося,

і на теперішній час країна посідає лідируючу позицію щодо експорту лісових

ресурсів. Майже 36  % від обсягу світового ринку належить саме Фінляндії» [2]. 

Щодо України, то необхідно на рівні держави створити програму щодо під-

вищення рівня лісистості по всіх регіонах.

Стійкий розвиток деревообробного підприємства в Україні без реформу-
вання лісового сектора економіки перетворюється просто у міфічне існування.

Рис. 1. Механізм управління стійким розвитком підприємства

Отже, світовий досвід щодо стимулювання та розвитку експортоорієнтованих

виробництв є вкрай актуальним для України і скористатися ним вкрай важливо.

Необхідно створити відповідне інституційне забезпечення та інфраструктуру

для ведення ефективної торгівельної політики.

1.Оцінка процесів на підприємстві, з погляду на його стійкий розвиток

2.Вибір стратегічного напряму стійкого розвитку підприємства

3.Визначення додаткових тактичних пріоритетів стійкого розвитку

4.Оцінка стратегічного й тактичного напрямків розвитку з позиції його стійкості

Механізм управління стійким
розвитком підприємства
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Отже, зрозуміло що на стійкий розвиток підприємства впливає купа різних

факторів. Але головним чином для ефективного функціонування важливим є ме-

ханізм, що забезпечує стійкий розвиток підприємства. Можливість оцінювання

всіх елементів стійкості дозволить використовувати свій потенціал і отримати

сприятливі результати.

Стійкий розвиток деревообробної промисловості України потребує:

̶ забезпечення реалізацію деревини на прозорих засадах;

̶ об’єднання соціального, економічного та екологічного принципів стійкого
розвитку деревообробної галузі;

̶ формування матеріальної бази для контролю вирубки лісу;

̶ отримання як лісовими господарствами, так і компаніями сертифікатів FSC; 

̶ удосконалення роботи бірж з продажу необробленої деревини.

Має бути не тільки бажання деревообробників, а й підтримка держави і мас-

штабне бачення пріоритетів та недоліків розвитку деревообробної галузі в цілому.
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ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

ПІДПРИЄМСТВА

Будь-яке підприємство з точки зору виробничих відносин являє собою

ієрархічну організаційну систему. Відповідно, і механізм забезпечення кон-

курентоспроможності підприємства характеризується, перш за все, як процес

розвитку складної ієрархічної структури. Концептуально модель формування


