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Проаналізовано сучасний стан та перспективи розвитку вітчизняної деревообробної 
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Винятково важливого значення в умовах розбудови лісопромислового ком-
плексу, глибоких динамічних перетворень деревообробної галузі, набуває система 
впровадження якісних рішень щодо організації і становлення нових та підтримки 
розвитку існуючих підприємств сектору. 

В рамках прийнятого Закону України “Про особливості державного регу-
лювання діяльності суб’єктів підприємницької діяльності, пов’язаної з реалізаці-
єю та експортом лісоматеріалів” (щодо мораторію на експорт лісо- та пиломатері-
алів у необробленому вигляді) та Закону України “Про внесення змін до розділу 
XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України” (щодо особливостей 
оподаткування операцій з ввезення на митну територію України та постачання на 
митній території України деревообробного обладнання для відродження промис-
лового виробництва) перспективи розвитку деревообробної та меблевої промис-
ловості оцінюються експертами у збільшенні об’ємів внутрішньодержавного пе-
рероблення лісоматеріалів у 3-4 рази. Це дасть змогу створити умови для значно-
го збільшення кількості деревообробних і меблевих підприємств, а відтак потре-
буватиме підготовки висококваліфікованих інженерно-технічних кадрів. 

Станом на 2013, 2014 і 2015 роки чисельність деревообробних і меблевих 
підприємств становила 4815, 4350 і 4440 одиниць відповідно. На цих підприємст-
вах зайнято 77.6 тис., 71.2 тис. і 69.4 тис. осіб. Обсяг реалізованої продукції у 
млрд.грн. у ці роки становив 17.3, 22.8 і 32.3 відповідно. В основному це спеціалі-
зовані підприємства, на яких зайнято приблизно декілька десятків працівників. 
Більшість підприємств якісно різняться рівнем оснащеності – від обладнанням ві-
домих європейських фірм, до обладнання вік якого сягає декількох десятків років. 
Практично усіх об’єднує одна проблема – кадрова. Це дефіцит як кваліфікованих 
робітників, так і інженерно-технічних кадрів.  

Якість підготовки кадрів для будь-якої галузі залежить від багатьох чинни-
ків. У першу чергу від рівня державного фінансування освіти і науки. На жаль, з 
кожним роком воно погіршується. 

Важливим чинником є також посилення впливу роботодавців на якість під-
готовки кадрів, зокрема на рівень їх практичної підготовки. 

На разі зацікавленість роботодавців зводиться до двох позицій. Перша поля-
гає у запрошенні на роботу декількох хороших випускників. І як тільки цієї мети 
досягнуто – інтерес до подальшої співпраці із ЗВО зникає. Суть другої полягає у 
залученні студентів до проходження практик. Є декілька підприємств які готові 
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прийняти від 5 і більше студентів, забезпечивши їх роботою та проживанням: 
“Ено Меблі ЛТД” (м. Мукачево), ТОВ “Меблі-ТОКАБО” (м. Чернівці), Меблева 
фабрика “Ламелла” (м. Тячів), ТзОВ “Брама” (м. Львів) та інші. Певний відсоток 
студентів бажають проходити практики за місцем проживання. Проте, як правило, 
ЗВО не може забезпечити контроль за проходженням практик таких поодиноких 
студентів. Часто студент на практиці – це дешева робоча сила, яка, відтак, не мо-
же бути якісною. Внаслідок цього виникають взаємні невдоволення. 

Посилення євроінтеграційних процесів в царині освіти і науки є одним із 
шляхів покращення якості підготовки фахівців для галузі. 

Підготовку кадрів для деревообробної галузі в Україні сьогодні здійснюють 
чотири університети, сім галузевих коледжів, чотири вищих професійно-
технічних училища і декілька десятків закладів професійної освіти.  

Базовим вітчизняним ЗВО з підготовки фахівців для лісопромислового ком-
плексу є Національний лісотехнічний університет України. Підготовка фахівців-
технологів здійснюється навчально-науковим інститутом деревообробних техно-
логій і дизайну. На технологічних кафедрах інституту зосереджено до 80 % нау-
ково-педагогічних кадрів, які мають базову освіту і відповідну наукову спеціаль-
ність. Тут працюють майже усі доктори наук за технологічною деревообробною 
спеціальністю. Випуск технологів з деревообробки ведеться з 1946 року. Станом 
на сьогодні тут готують за усіма рівнями: бакалавр, магістр, доктор філософії і 
доктор наук. 

За період з 1998 р. і по 2015 р. для деревообробної галузі підготовлено май-
же півтори тисячі фахівців-технологів за стаціонарною формою навчання. Щоріч-
но за технологічними (деревообробними) напрямами/спеціальностями навчалося 
від 300 до 500 студентів (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Контингент студентів ННІ ДТД (ТФ) спеціальності ДТ (ДМТ) – (де-

ревообробні та меблеві технології) 
 

Попри ці та інші досягнення більш важливими є питання перспективи – пи-
тання шляхів розвитку вітчизняної деревообробної освіти і науки. 

Україна прагне інтегруватись до країн Євросоюзу, маючи при цьому істотне 
відставання у своєму розвитку, приречена йти слідами передових економік, вра-
ховуючи при цьому свої «національні» особливості. Передові економіки пряму-
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ють до нового економічного порядку (нової економіки) знаходячись на різних 
стадіях економіки транзиту. Україна знаходиться на її початковій стадії. Економі-
ка транзиту – поступове впровадження заходів з енергозбереження в усіх сферах; 
поступовий перехід від невідновлювальних джерел енергії до відновлюваних; пе-
рехід до маловідходних технологій; розвиток технологій утилізації сміття (відхо-
дів) і його вторинного використання; поступове впровадження екологобезпечних 
технологій (зменшення негативного впливу технологій на довкілля). 

До основних принципів нової економіка відносять: значна частина енергії 
виробляється з відновлюваних джерел енергії; використання безвідходних техно-
логій; виробництво ресурсів внаслідок перероблення сміття побутового та проми-
слового походження, відсутність негативного впливу технологій на довкілля; пос-
тупове відновлення біосфери; використання штучного інтелекту; розроблення но-
вих (у т.ч. модифікованих) матеріалів та біотехнологій тощо. 

Це найхарактерніші риси що стосуються лише сфер виробництва і енерге-
тики. З огляду на вище наведене перспективи вітчизняної деревообробної техно-
логічної науки і освіти є наступними: 

 Формування нових знань і поглядів про деревину, як відновлюване джерело 
сировини і енергії. 

 Модифікування деревини і деревинних матеріалів з метою надання їм 
кращих експлуатаційних і естетичних характеристик (світовий тренд, який 
інтенсивно розвивається). 

 Розроблення і впровадження екологобезпечних і ресурсоощадних 
технологій сушіння, склеювання деревини її опорядження(починаючи від етапу 
виготовлення клеїв і лакофарбових матеріалів, продовжуючи через технології 
склеювання і опорядження, враховуючи етап експлуатації виробів і завершуючи 
утилізацією). 

 Використання залишків деревообробки для виробництва альтернативних 
видів палива – гранул і брикет та ін. 

 Впровадження малолюдних і безлюдних технологій оброблювання 
деревини і виготовлення продукції за рахунок впровадження елементів штучного 
інтелекту. 

Вище перелічені завдання для науки та освіти лежать в основі підготовки 
фахівців-технологів закладами вищої освіти. Якісна ж підготовка кадрів повинна 
також враховувати сучасні тенденції та особливості розвитку економік в умовах 
глобалізаційних процесів: 

 Європейські економісти прогнозують наступні зміни у різних сферах зайня-
тості на перспективу до 2025 року. Скорочення зайнятості прогнозується у сфе-
рах: видобуток вугілля і розроблення кар’єрів (~20%); сільське господарство, 
лісівництво і рибальство (~20%); електрика, газ, кондиціонування (~10%); водо-
постачання, каналізація, управління відходами (~6%); промисловість, мистецтво, 
рекреація (~5%).Зростання зайнятості у наступних сферах: наука і техніка (~20%); 
освіта (~10%); інформатика і комунікації (~10%); охорона здоров’я і соціальна 
робота (~8%). 

 Дослідження проведені у ЄС показують, що за набутими спеціальностями у 
західних країнах ЄС не працює ~ 35 %, у центральних ~ 50 % і ~ 60 % у східних 
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країнах. В Україні понад 60 % мають проблеми з працевлаштуванням за здобутою 
спеціальністю.  

 Згідно з дослідженнями Оксфордського університету до 2025 у розвинених 
економіках зникнуть 40-50 % професій. Натомість інші отримають розвиток, а ті 
яких зараз немає стануть звичайним явищем. 

 За даними роботодавців «чистий» (100%-ий)інженер-технолог не дуже по-
трібний виробничим сферам промисловості. Відтак затребуваними є «гібрид» – 
50-70% технолог, решта – менеджер, дизайнер, бухгалтер, програміст і інше за-
лежно від ситуації. 

 В Україні налічується понад 400 тис. безробітних. З них: понад 40% це лю-
ди з вищою освітою, з професійно-технічною освітою ~38%, з середньою освітою 
~20%. На загал – це люди передпенсійного віку, яким уже важко переучуватись. 
Тим паче, що в Україні майже відсутня система перепідготовки крім того вища 
освіта до цього неготова. Процес перепідготовки характерний тим, що люди 
прийдуть не за дипломом, а за конкретними знаннями. 

 Україна знаходиться у стані системної кризи, яка пронизує усі сфери – як 
виробництво, так і освіту та науку. Для кризового стану характерним є те, що 
значна частина робочих місць не є традиційно з повною занятістю і повним 
соціальним пакетом – короткотермінові контракти, сезонні роботи і часткова за-
нятість. Це необхідно враховувати ворганізації навчального процесу та фор-
муванні складу кафедр.  

 Нові технології в українському бізнесі  «попадають» спочатку у сферу ви-
робництва, тому бізнес про них знає швидше та краще і повинен активніше долу-
чатися до процесу підготовки кадрів, особливо практичної підготовки. 

З огляду на вище наведене необхідно готувати студентів вчитися упродовж 
життя і вміти пристосовуватись до зміни ситуацій. 

В організації навчального процесу необхідно здійснювати організаційну та 
структурну перебудову кафедр, інститутів та інших структурних підрозділів. Ви-
кладацька діяльність не повинна бути єдиним джерелом доходів. Участь у міжна-
родних проектах, грантах, робота за фахом на фірмах, наукові консультації тощо 
повинні стати нормою діяльності викладачів. Звичним явищем може бути неповна 
занятість викладача (0.25-0.5) ставки. Частина колективу обирається терміном на 
5 років, частина на 1 рік залежно від навантаження. До цього колектив необхідно 
готувати і формувати нову генерацію викладачів. 

Найважливішими завданнями у міжнародній співпраці на нашу думку є: 
1. Продовження роботи з оформлення заявок на участь у міжнародних грантах 

і програмах. 
2. Розроблення системи заходів щодо проходження стажування викладачів у 

закордонних. 
3. Наближення навчальних планів підготовки технологів з деревообробки до 

кращих закордонних аналогів, а також розроблення спільних освітніх та навчаль-
них програми на магістерському рівні. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ФОРМОСТІЙКОСТІ  
КЛЕЄНИХ ЩИТІВ ІЗ ВЖИВАНОЇ ДЕРЕВИНИ 

 

Встановлено, що для впорядкування використання лісових ресурсів України необхідно 
прискорити прийняття законів щодо ресурсозбереження і використання вторинних відходів. 
Вживана деревина є додатковим ресурсом, придатним для матеріального використання, зокрема 
у виробництві щитових елементів. Досліджено, що формостійкість столярних плит та меблевих 
щитів при використання рейок шириною 20-40 мм , відповідає вимогам стандарту. Формостій-
кість комбінованих СП із ВЖД є вищою, ніж меблевих щитів за однакових конструкцій, зокре-
ма складальних елементів – рейок. Встановлено, що для забезпечення підприємств вживаною 
деревиною, можливо, крім звичайних щитових елементів, виготовляти  комбіновані. Рекомен-
довано для підвищення формостійкості щитових складальних одиниць бажано використовувати 
рейки малих шириною до 40 мм. 

Ключові слова: вживана деревина, столярна плита із ВЖД, меблевий щит із ВЖД, клеє-
ні щити, технологія, формостійкість. 

 

Стан питання та актуальність. Деревні відходи утворюються у виробни-
ків деревообробної продукції і споживачів дерев’яних виробів. На сьогодні єдиної 
класифікації деревинних відходів немає. Можна їх поділити на відходи технологі-
чні (утворені в процесі виготовлення виробів) і вживані відходи (утворені внаслі-
док використання і викидання тих же виробів). Нестача законів і відповідної кла-
сифікації деревних відходів згідно з токсичністю і шкідливістю спричинює багато 
непорозумінь, як у трактуванні самого терміну відходів, так і в підході до їх еко-
номічного та екологічного застосування.  

Сьогодні фігурує обґрунтування, що відходи – це безповоротні втрати для 
підприємства, які або спалюються або вивозяться на звалище, а залишки деревини 


