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Ефективне функціонування ринкової економічної системи зумовлено наявністю

конкурентного середовища,  за якого всі суб’єкти господарювання,  у т.ч.  і підприємства

меблевого виробництва, мають рівні законодавчо визначені можливості для здійснення

господарської діяльності. Для кожного підприємства важливим є його конкурентні

пріоритети, які за різними параметрами забезпечують йому ринкову перевагу над

конкурентами. Ці переваги можна розглядати з точки зору ефективності виробництва,

раціонального використання ресурсів, об’єктивному розподілі доходів, тобто рівнем

інтенсивного розвитку підприємства.

Фактори інтенсивного розвитку підприємства тісно пов’язані з поняттям його

інноваційної діяльності. Інтенсифікація (від лат. Intensio – напруга, зусилля і facio – роблю)

трактується як процес розвитку суспільного виробництва, заснований на застосуванні більш

ефективних знарядь і предметів праці, більш досконалих форм організації праці й

технологічних процесів відповідно до досягнень науково-технічного прогресу і на найбільш

повному й ощадливому використанні всіх факторів виробництва.

У даному контексті варто відзначити, що згідно даних Державної служби статистики

України у 2014 р. менше 1% від загального обсягу фінансування інноваційної діяльності

промисловості припало на підприємства з виробництва меблів, при чому за рахунок власних

коштів – 89,2% та кредиту – 10,8%, а кошти державного бюджету для фінансування

інноваційної діяльності підприємств з виробництва меблів, оброблення деревини та

виробництва виробів з деревини не залучались. Тобто це дає поштовх для висновків про те,

що питання розвитку (особливо інноваційного) меблевих підприємств залежить виключно
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від них самих.

Необхідно відзначити,  що в цілому вітчизняна галузь меблевої промисловості має

високий потенціал. Особливо це стосується підприємств, які скористалися можливістю і

захистили свою продукцію відповідними сертифікатами і зробили переоснащення

виробництва [1]. Окрім того, впровадження нових технологічних процесів на підприємствах

(табл. 1), як відомо, призводить до підвищення рентабельності продукції і виробництва

загалом.

Таблиця 1

Кошти на впровадження нових технологічних процесів, тис. грн

Всього З них маловідходних,
ресурсозберігаючихОбсяг фінансування

2012 р. 2013 р. 2014 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р.
Промисловість, у т.ч.: 1727 1808 1145 645 690 424
– меблеве виробництво 35 37 6 26 30 4
– оброблення деревини та
виробництво виробів з деревини 20 9 4 15 6 2

На даний час загальновизнано, що впровадження нових технологій є

найефективнішою формою інтенсивного підприємства. Поряд з цим слід погодитися, що в

сьогоднішніх складних умовах господарювання не кожне підприємство має можливість

впроваджувати нові технології, тому, вважаємо за необхідне приділяти максимум зусиль на

удосконалення та розвиток операційної діяльності підприємства.

Загалом розрізняють три форми інтенсивного розширеного виробництва:

фондомістку, фондозберігаючу і нейтральну [2]:

1. При фондомісткій формі інтенсифікації виробництва підвищення продуктивності

праці досягається у результаті збільшення витрат виробничих фондів у розрахунку на

одиницю продукції.

2. При фондозберігаючій формі вивільняються додаткові ресурси засобів виробництва

для прискорення темпів розвитку виробництва. Таким чином, зростання продуктивності

праці випереджає зростання фондоозброєності праці, в зв’язку з чим поліпшується

використання виробничих фондів, підвищується ефективність виробництва.

3. Нейтральна форма характеризується тим, що хоча підвищення продуктивності

праці досягається за рахунок додаткових витрат матеріалізованої праці, її економія

компенсує такі витрати, що призводить до зростання виробничих фондів.

Особливе місце у формуванні інтенсивного типу розвитку підприємств займають такі

ключові (основні) напрями:

- впровадження передових організацій і технологій виробництва;

- впровадження системи наукової організації праці;
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- механізація і автоматизація процесу управління виробництвом.

Крім основних факторів, можна виділити так звані другорядні, які безпосередньо

впливають на ефективність виробництва, що зумовлюється:

- зростанням рівнем кваліфікації, умінь і навичок кожного працівника;

- економією часу на перехід від одного виду діяльності до іншого;

- спеціалізацією і можливістю автоматизації процесу виробництва.

Резюмуючи вищевикладене, вважаємо, що пріоритетним напрямом у меблевій

промисловості й надалі повинна залишитись реалізація проектів зі створення та модернізації

підприємств із виготовлення високоякісних меблів за новітніми технологіями. Позитивним

чинником успішного функціонування на ринку повинно стати впровадження систем та

прогресивних методів управління виробництвом і бізнесом (система ощадного виробництва,

теорія обмеження систем).
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Розвиток української економіки здійснюється під впливом інтеграційних процесів у

глобальний економічних простір, які вимагають удосконалення системи господарювання,

підвищення конкурентоспроможності вітчизняних товаровиробників як на внутрішньому,

так і на зовнішньому ринках, та здатності підприємств вчасно реагувати й адаптуватися до

змін економічного середовища. Одним з ключових загальновизнаних чинників завоювання й


