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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Провідна роль у реалізації завдань прискореного

розвитку економіки Чернівецької області належить де$

ревообробній промисловості. При лісистості, досяг$

нутій в Україні, на рівні 15,6%, лісистість території Чер$

нівецької області становить 29,2%, а запаси деревини

на душу населення в чотири$шість разів вищі, ніж в се$

редньому по країні [7]. Безперечно, це в сукупності з

достатньо потужною матеріальною базою створює
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У статті розглянуто проблему формування та реалізації стратегічного потенціалу підприємств

деревообробної промисловості. На основі аналізу фінансово�економічних показників діяльності

восьми деревообробних підприємств, виділено загальні особливості розвитку підприємств

деревообробної промисловості Карпатського району та специфічні риси деревообробних

підприємств Чернівецької області. Здійснено SWOT�аналіз стратегічного потенціалу

підприємств деревообробної промисловості досліджуваного регіону. Визначено основні на�

прями удосконалення формування та реалізації стратегічного потенціалу деревообробних

підприємств Чернівецької області.

The present paper considers the problem of development and implementation of wood processing

enterprises strategic potential. The general features of wood processing enterprises development

in Carpathian region and the specific peculiarities of woodworking enterprises in Chernivtsi region

are revealed from the analysis of financial and economic indexes of eight woodworking enterprises.

The SWOT�analysis of wood processing enterprises strategic potential is performed. The main

directions of improving the formulation and implementation of wood processing enterprises strategic

potential in Chernivtsi region are defined.
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необхідні передумови для розвитку галузі. Парамет$

ром, який дозволяє оцінювати економічні можливості

та визначати стратегію майбутнього розвитку під$

приємств деревообробної промисловості, є стратегіч$

ний потенціал. В сучасних умовах посилення ринкових

відносин та загострення конкурентної боротьби, про$

блеми ефективної реалізації стратегічного потенціалу

деревообробних підприємств набувають особливої

актуальності.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

На дослідження проблем формування та реалізації

стратегічного потенціалу промислових підприємств

звертають увагу останнім часом багато зарубіжних та

вітчизняних науковців. Зокрема, варто виділити праці

Калінеску Т.В. [3], Ігнатьєвої І.А. [2], Тридіда О.М. [6]

тощо. Деякий вклад у розробку проблеми розвитку де$

ревообробної промисловості України внесли Школа І.М.

[2], Паламарчук О.М. [4], Толчанова З.О. [5] та ін. Про$

те в наукових працях недостатньо уваги приділено саме

напрямам удосконалення реалізації стратегічного по$

тенціалу деревообробних підприємств у регіональному

контексті.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є дослідження особливостей розвит$

ку підприємств деревообробної промисловості Черні$

вецької області, аналіз їх стратегічного потенціалу та

визначення основних напрямів удосконалення форму$

вання та реалізації стратегічного потенціалу деревооб$

робних підприємств регіону.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Хоча стратегічний потенціал промислових під$

приємств є універсальною економічною категорією,

специфіка його формування відрізняється залежно від

галузі економіки. Зокрема, різняться ключові факто$

ри формування потенціалу для підприємств сфери по$

слуг та для галузей виробничої сфери. Існує також ве$

лика група галузей промисловості, які мають чітку ре$

сурсну орієнтацію, серед них — гірничодобувна, па$

ливна, лісова і деревообробна, а також, майже увесь

агропромисловий комплекс. Наявність сировини для

цих галузей виступає основною передумовою їх роз$

витку в певних регіонах. Хоча нестача сировини може

компенсуватися шляхом імпорту, однак часто такий

імпорт є економічно невигідним. Саме тому першоос$

новою формування стратегічного потенціалу під$

приємств переробної промисловості є ресурсний фак$

тор. Власне така специфіка характерна і для дерево$

обробної промисловості.

Деревообробна промисловість входить до скла$

ду лісопромислового комплексу України і бере без$

посередню участь у процесі лісокористування, який

полягає у вилученні й використанні лісових ресурсів,

їх відтворенні та покращанні. Незважаючи на те, що

підприємства галузі розташовані на території всіх об$

ластей України, пріоритетний розвиток лісова і дере$

вообробна промисловість одержали на півночі та за$

ході країни, де сконцентровані значні лісосировинні

ресурси — Карпати та Полісся [5, с. 248]. До складу

Карпатського економічного району входять 4 області:

Закарпатська, Івано$Франківська, Львівська і Черні$

вецька. Прикордонне положення, специфічні при$

родні умови значною мірою вплинули на формуван$

ня народногосподарського комплексу як Карпатсько$

го району в цілому, так і Чернівецької області зокре$

ма [1, с. 14].

З метою виявлення напрямів підвищення ефектив$

ності формування та реалізації стратегічного потенціа$

лу деревообробних підприємств нами було проаналізо$

вано фінансово$економічні показники діяльності 8 об$

Таблиця 1. Порівняння обстежених підприємств деревообробної промисловості Чернівецької
області (за даними 2012 року)*

* Складено і розраховано автором за даними фінансової звітності підприємств.

** Дані відсутні або недоступні.
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стежених підприємств деревообробної промисловості

Чернівецької області (табл. 1).

Серед досліджених підприємств варто виділити

дві групи — державні лісомисливські господарства

та приватні деревообробні підприємства. Зазначені

групи промислових підприємств відрізняються як об$

сягами реалізації продукції, так і чисельністю пра$

цівників. Основний показник, який зумовлює від$

мінність у стратегічному потенціалі зазначених груп

підприємств — валовий прибуток, що коливається

від п'ятнадцяти мільйонів до тисячі гривень. Суттє$

ва різниця у цьому показнику між державними та

приватними підприємствами може, на наш погляд,

зокрема бути зумовлена факторами мікросередо$

вища (особливостями ведення бухгалтерського об$

ліку).

З метою глибшого аналізу фінансово$економічних

показників державних лісогосподарських підприємств

розглянемо детальніше показники діяльності Сторожи$

нецького держспецлісгоспу АПК за 2012 р. За КВЕДом

діяльність підприємства проводилась по кодах: 02.40 —

надання допоміжних послуг у лісовому господарстві;

02.10 — лісівництво та інша діяльність у лісовому гос$

подарстві; 16.10 — лісопильне та стругальне виробниц$

тво; 02.20 — лісозаготівлі.

Аналіз виробничо$господарської діяльності держ$

спецлісгоспу свідчить про зростання обсягів виробниц$

тва, реалізації та покращення інших фінансово$еконо$

мічних показників. Дохід (виручка) від реалізації про$

дукції (товарів, робіт, послуг) за звітний період складає

12199,0 тис. грн., а чистий дохід (виручка від реалізації)

становить 11939,0 тис. грн., податок на додану вартість

260,0 тис. грн. Собівартість реалізованої продукції за

2012 р. — 10154,0 тис. грн.

Елементи операційних витрат по показниках за

2012 р. в сумах вищі у порівнянні з попереднім пе$

ріодом. Матеріальні затрати становлять 3521,0

тис. грн., у зв'язку із ростом середньомісячної за$

робітної плати на підприємстві витрати на оплату

праці збільшились і складають 5203,1 тис. грн.,

відповідно збільшились і відрахування на соц$

іальні заходи. Основні засоби на підприємстві за$

старіли фізично і морально, відсоток зносу на

01.01.2013 р. складає 54,0. За звітний період ви$

користання основних засобів проводилось на по$

вну їх потужність.

Середньооблікова чисельність працюючих в

еквіваленті повної зайнятості за 2012 р. складає

202 особи. Середньомісячна заробітна плата од$

ного працюючого становить 2100 грн. За 2012 рік

лісгоспом фактично сплачено податків до бюд$

жетів 1886,5 тис. грн. та до державних цільових

фондів всього 2370,3 тис. грн. Разом сплачено

податків та відрахувань до державних цільових

фондів 4256,8 тис. грн.

Щодо основних заходів, спрямованих на успішну

роботу в 2013 р., то у лісовому господарстві й надалі

основним пріоритетом залишається своєчасне і якіс$

Таблиця 2. Особливості розвитку підприємств деревообробної промисловості
Чернівецької області*

* Розроблено автором.
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не проведення комплексу лісогосподарських, лісо$

культурних, протипожежних та лісозахисних робіт з

метою підняття його на якісно вищий рівень. Для цьо$

го з 2002 р. запроваджено безперервне лісовпоряд$

кування, збільшується проведення поступових рубок,

вирощування у лісових розсадниках цінних порід де$

ревини із подальшою посадкою їх на вивільнених

лісових ділянках. До тенденцій розвитку на лісозаго$

тівлях належить більш раціональна розробка і вико$

ристання деревини, а у деревообробці тенденція роз$

витку полягає у глибокій та якісній переробці дере$

вини.

Одним із завдань 2013 р. залишається зменшен$

ня кількості реалізації ділової деревини в круглому

вигляді. Матеріальне забезпечення розвитку під$

приємства у 2013 р. формується на основі річного

обсягу лісосічного фонду, згідно матеріалів лісов$

порядкування та заготівлі деревини на проведенні

необхідних санітарних рубок. Планується глибше ви$

користовувати сировинну базу побічного користу$

вання лісом. Необхідні обсяги фінансових і матері$

альних ресурсів передбачається формувати від гос$

прозрахункової діяльності, бюджетних асигнувань

та іншої діяльності.

Як бачимо, у фінансово$економічному відно$

шенні Сторожинецький держлісгосп є досить стаб$

ільним. Така ситуація характерна і для більшості

подібних підприємств регіону, що користуються дер$

жавними дотаціями та обслуговують важливі при$

родні ресурси.

Узагальнюючи результати фінансово$економічного

аналізу та дані обстежень, можемо підсумувати особ$

ливості сучасного стану підприємств деревообробної

промисловості регіону (табл. 2).

Базуючись на даних таблиці 2, можемо побудувати

матрицю SWOT$аналізу стратегічного потенціалу

підприємств деревообробної промисловості Чернівець$

кої області (табл. 3).

На наш погляд, незважаючи на загалом від$

сутність потреби у високотехнологічному обладнанні,

деревообробна промисловість усе ж потребує вико$

ристання інноваційних методів організації виробниц$

тва. Насамперед, ці методи повинні стосуватися си$

ровинної складової. Зважаючи на те, що лісові ресур$

си є відновними, власне лісовідтворення є одним із

найважливіших завдань діяльності лісогосподарських

підприємств. Саме лісовідновлення формує останню

і найважливішу складову алгоритму забезпечення ста$

лого розвитку підприємства деревообробної промис$

ловості. Проблеми лісовідновлення, як правило, ви$

рішуються досить просто за умови впровадження

відповідних управлінських рішень. Більшість дерево$

обробних підприємств входять до складу лісових або

мисливських господарств, тобто питання збережен$

Таблиця 3. Матриця SWOT!аналізу стратегічного потенціалу підприємств деревообробної
промисловості Чернівецької області*

* Розроблено автором.
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ня та відновлення лісових ресурсів у діяльності таких

підприємствах поєднуються із деревообробкою. Од$

нак, незважаючи на певну державну підтримку, до

діяльності щодо лісовідновлення мають бути залучені

також самі суб'єкти господарювання. Відповідно, ча$

стка отриманого прибутку, що витрачається на збе$

реження та відновлення сировинної бази, повинна

бути досить значною і, безумовно, щоб забезпечити

відповідні внутрішні джерела фінансування заходів

щодо лісовідновлення, необхідно підтримувати висо$

ку рентабельність виробництва шляхом як здешевлен$

ня виробничих процесів, так і пошуку нових ринків

збуту, у тому числі за кордоном.

Із точки зору концепції управління якістю на

підприємстві, власне лісовідновлення, а точніше його

ефективність, і може бути важливим критерієм якості

організації господарської діяльності на підпри$

ємстві. Водночас, збереження та відновлення лісо$

вих ресурсів є процесом, що спрямований на перс$

пективу, а, отже, і має важливе стратегічне значен$

ня.

ВИСНОВКИ
Організаційно$економічний механізм формуван$

ня стратегічного потенціалу підприємств деревооб$

робної промисловості повинен базуватися на враху$

ванні специфіки конкретної галузі економіки, а також

на регіональних особливостях. Безумовно, кожне

підприємство також має власні особливості внутріш$

нього середовища, які впливають на напрями форму$

вання та реалізації стратегічного потенціалу, однак

провівши певне узагальнення можемо виділити кілька

сценаріїв стратегічного розвитку підприємств дере$

вообробної промисловості залежно від форми влас$

ності, організаційних особливостей, сировинної бази,

територіального розташування виробництва, вироб$

ничих потужностей та інших чинників. Насамперед,

варто розглядати два галузеві сценарії — з акцентом

на провідній ролі державних лісогосподарських

підприємств або ж на пріоритетності розвитку мало$

го та середнього підприємництва у деревообробній

промисловості регіону. У той же час, на мікрорівні

кожне підприємство також може мати свої сценарії

стратегічного розвитку, які доцільно узагальнювати

за розміром, формою власності, інноваційною актив$

ністю та рентабельністю відповідного підприємства.

Очевидно, обгрунтування напрямів формування та

реалізації стратегічного потенціалу для окремих типів

підприємств деревообробної промисловості, є перс$

пективним завданням подальших досліджень у цьо$

му напрямі.
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