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              Відділ промислової політики 

3039 підприємств (7,2% промислових 
підприємств) 

близько 36,6 тис. найманих працівників (1,6% 
кількості найманих працівників у промисловості) 

4% усіх інноваційних підприємств в Україні 

Деревообробна 

промисловість – 

драйвер 

економічного 

зростання 

2,9% всіх експортних надходжень  
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              Відділ промислової політики 

Співвідношення динаміки розвитку ВВП України та індексів виробництва й експорту 

продукції з деревини та виробів деревини за 2010 – 2016 рр. 
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Оброблення деревини та виготовлення виробів з деревини та корка, крім

меблів; виготовлення виробів із соломки та рослинних матеріалів для плетіння

Експорт  деревини і виробів з деревини; корка та виробів з нього; виробів із

соломи 
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Співвідношення частки окремих видів продукції деревообробної промисловості України 

 за 2014 – 2016 рр. в структурі експорту 
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Генерування доданої вартості 

Приток іноземної валюти 

Створення додаткових робочих місць 

Підвищення екологічної безпеки та 

енергоефективності виробництва 

Необроблена 

деревина 

 

Продукція 

глибокого 

ступеня 

переробки 

 

ЕКСПОРТ 

 

ВНУТРІШНІЙ 

РИНОК 

Задоволення потреб внутрішнього ринку 

Імпортозаміщення 

Реконструкція та інноваційне оновлення 

матеріально-технічної бази виробництва 

Підвищення якості продукції 

Зростання конкурентоспроможності 

національного виробника 
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Перешкоди на шляху інноваційного розвитку 
деревообробної промисловості України 

• застаріла матеріально-технічна база та високий ступінь спрацювання 

наявного виробничого потенціалу, що не дає змоги випускати продукцію 

високої якості; 

• технологічне відставання від світового рівня характеризується 

недостатністю інноваційної активності деревообробних  підприємств; 

• недостатність  коштів у вітчизняних виробників для впровадження 

інноваційних проектів; 

•ускладнення доступу до кредитів для позичальників шляхом зниження їх 

вартості, високі кредитні ставки  при отриманні кредитів в комерційних 

банках; 

• відсутність пріоритеного виділення кредитних ресурсів на пільгових умвах 

рефінансування банкам, які кредитують високофективні інвестиційні 

проекти тощо. 



7 Створення сприятливого бізнес-середовища 

 в Україні 

 Застосування принципів належної (доброчесної) регуляторної 
практики (публічність, ефективність, економність, неупередженість) 

 Формування проконкурентної регуляторної політики з метою 
полегшення доступу виробників на ринок сировини та усунення 
перешкод для входження на ринок та гарантування рівних умов для 
ведення бізнесу для всіх підприємств. 

 Узгодження національного законодавства з положеннями угод СОТ, 
захист права власності 

 Залучення прямих іноземних інвестицій в національну 
деревообробну промисловість (законодавство, інвестиційний клімат, 
ділова практика) 

 використання кращих закордонних практик, зокрема створення 
спеціальних інвестиційних зон (СІЗ), в яких діють особливі режими і 
пільгові умови для ведення бізнесу: технопарків, промислово-
переробних зон і експортних зон, розташованих в історично 
сформованих індустріальних та наукових центрах. 
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Покращення доступу на зовнішні ринки 

 Активізація зусиль щодо спрощення торгових бар’єрів та 

гармонізації вітчизняних норм в сфері стандартизації та 

сертифікації деревини шляхом запровадження 

стандартизації і гармонізації торгових процедур на шляху 

від продавця до покупця з використанням автоматизації 

режимів 

 Спрощення вимог до оформлення зовнішньоторговельної 

документації через узгодження процесів, процедур і 

потоків інформації на основі електронного оформлення  за 

допомогою електронної декларації  (безпаперової 

передової технології, яка прийнята в усьому світі) 
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Дякуємо за увагу! 

             Відділ промислової політики 

– 

Контакти: 

Відділ промислової політики 

вул. П.Мирного 26, Київ 01030, Україна  
тел:  +38-044-280-89-65 
e-mail:kyshnoksana@gmail.com 

https://sites.google.com/site/iefprompolit/ 


