
Першочергові завдання відродження льонарства 

 

Слід зазначити, що під терміном льонарство традиційно розуміється 
вирощування льону як технічної культури з метою отримання волокна і 
насіння. При цьому мається на увазі вирощування переважно льону-довгунця, 
хоча для цих цілей придатні й два інших види льону: кучерявець та проміжний 
(межеумок). Зараз на Україні галузь звужено до вирощування так званого льону 
олійного, а фактично - проміжної форми льону виключно для виробництва з  
насіння технічної олії. 

 Ринок тим часом потребує також високоякісного насіння з заданими 
параметрами для отримання продуктів здорового харчування і лікування. Тонна 
такого насіння дорожча від звичайного на 150 EUR, але скористатися цією 
перевагою перешкоджає експортне мито. 

 Щодо використання  такої важливої частини рослини як стебло, то нею 
нехтують. Це призводить до неповного використання потенціалу льону та 
зниження прибутковості галузі. 

 Очевидно, що для підвищення рентабельності льонарства  потрібно 
використовувати льоносоломку для виробництва принаймні паливних брикетів і 
пелетів. Це не потребує залучення значних капіталовкладень, тому вони 
швидко окупляться. Так, зазвичай збираючи 20 центнерів льоносоломки з 
гектара можна отримати близько 100 EUR додаткового прибутку.  

Наступним кроком має стати виробництво з льоносоломки волокна.  Це 
потребує більших і триваліших вкладень, але в результаті  створяться базові 
умови для повноцінного відродження промисловості і льонарства в цілому як 
високоприбуткової галузі. 

Зараз же  льоносоломка або приорюється, або спалюється на полях.  

Саме через те, що льонарство ведеться не інтенсивно, частка України в 
світовому виробництві насіння льону становить лише 2% з обсягом 40-60 тис. 
тонн річно, а у виробництві льоноволокна ми малопомітні. Як наслідок, льон не 
є привабливою культурою для аграріїв і висівається нестабільно. До того ж 
перепоною для розвитку галузі є дія з 1999 року експортного мита на насіння 
льону. 

 Ілюстрацією такого стану є дані таблиці 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
(прогноз) 

Посівна площа насіння льону, 
тис. га 

46,1 33,7 62,2 68,4 47,1 40,0 

Валовий збір насіння льону, 
тис. тон 

24,7 39,8 61,0 89,5 53-57 35-40 



 

У підсумку Україна є поза конкуренцією з високо спеціалізованими 
виробниками  Казахстану, Канади, Росії.   

Громадська спілка «Асоціація розвитку льонарства і коноплярства 
України» головним своїм завданням бачить інформування виробників про 
додаткові можливості та перспективи галузі. Спілка готова запропонувати 
програму першочергових дій для підняття конкурентноспроможності 
галузі, індикатором чого є розширення посівних площ.  

Для досягнення такого завдання прагнемо поєднати інтереси бізнесу, 
науки, влади. Усвідомлюємо, що аргументом для влади, в особі 
Мінагрополітики, є доведена економічна ефективність заходів з державної 
підтримки галузі. Виконання таких обґрунтувань є слабкою ланкою не 
тільки в роботі суб’єктів господарювання, але й галузевої науки. Тому 
економічна складова є для Спілки пріоритетною. 

 

 
 



                                      Цілі та мета роботи  

Громадської спілки «Асоціація розвитку льонарства і коноплярства 
України» 

 

Мета Спілки: 

збільшення виробництва льону і конопель до економічно виправданих обсягів.  

Досягнення поставленої мети потребує: 

- визначення регіонів з відповідними природно-кліматичними умовами та  
традицією вирощування луб’яних культур,  

- створення режиму сприяння селекційній та насінницькій роботі,  
- відновлення системи заводів з первинної переробки луб’яних культур, 
- встановлення співпраці з галузевими об’єднаннями виробників, що 

використовують сировину льонарства і коноплярства (галузей: текстильної, 
харчової, фармацевтичної, хімічної, паливно-енергетичної, будівельних 
матеріалів),  

- розвитку інших галузей, що забезпечують галузі льонарства і коноплярства 
засобами виробництва. 
 
Для цього Спілка здійснює: 

лобіювання: 

- наукового обґрунтування регіонів з найбільш відповідними природно-
географічними умовами та у рекомендаційній чи обов’язковій формі 
включення до сівозмін регіонів вирощування льону і конопель, 

-  контролю за дотриманням сівозмін з метою нарощування виробництва 
луб’яних культур, 

- імпортозаміщення виробництва тканин з льону і конопель на 
держзмовлення для забезпечення потреб правоохоронних органів, 
збройних сил, атомної енергетики, Укрзалізниці тощо. 

промоцію: 

- інформаційного забезпечення розвитку галузей льонарства і коноплярства 
шляхом постійного інформування учасників спілки про досягнення, нові 
ринки та можливості, 

- інформування про наукові досягнення у галузях льонарства і коноплярства 
для просування їх на міжнародні ринки, 

- проведення презентацій для аграріїв з метою залучення їх до виробництва 
льону та конопель, 

- створення торгового дому для забезпечення просування української 
продукції на міжнародні ринки. 



представництво:  

- представляє інтереси виробників та торговців льоно- і коноплепродукцією  

 на переговoрах  

а) з представниками влади, 

 б) з зарубіжними представниками аналогічних об’єднань та іншими 
міжнародними організаціями і структурами. 

розвиток експорту: 

- удосконалює регулятивну базу для забезпечення експорту. Лобіює 
введення в дію регулятивних актів для забезпечення пріоритетного 
розвитку галузей льонарства і коноплярства; 

- досліджує основні ринки збуту за видами продукції та проводить 
моніторинг цін та об’ємів ринків; 

- налагоджує постійні зав’язки з відповідними галузевими об’єднаннями 
інших країн; 

- сприяє залученню коштів іноземних інвесторів. 

 

Стримуючими факторами розвитку галузей льонарства і 
коноплярства є такі: 

      регулятивні  

- наявність штучних перепон з боку держави (експортне мито на насіння 
льону), 

- відсутність державних програм підтримки ( програми «Здорова нація»); 

виробничі 

-низький рівень агрокультури (безсистемність), 

     - незадовільний рівень переробки основних і побічних продуктів (біомаси як 
енергоресурсу);  

Так як  Круглий стіл присвячено коноплярству, зупинюся детальніше на  

темі «Економічна ефективність вирощування енергетичних конопель» 
(додаток на 5 арк.). 

 

     Спілка пропонує програму першочергових дій для підняття 
конкурентноспроможності галузей льонарства і коноплярства, 
індикатором чого є розширення посівних площ.  



         Комплексний план заходів відродження і розвитку галузей льонарства 
і коноплярства має такі цілі: 

-регулювання ринку, тобто запровадження правил поведінки на ринку 
льону і конопель; 

- сприяння насінництву першої репродукції з еліти, збуту посівного 
матеріалу; 

           - вирішення проблеми з наявністю на ринку фальсифікату, насіння 
низьких   кондицій; 

- координування поширення посівного матеріалу, збуту товарного насіння 
на переробку і  експорт; 

 - отримання і розподіл державної підтримки; 

           - промоція, лобіювання, поширення досвіду, посередництво між 
виробником і наукою щодо отримання роялті; 

- сприяння продажу готової продукції; 

          - скасування експортного мита на насіння льону; 

          -  скасування імпортного ПДВ на агротехніку і переробне обладнання. 

Для досягнення цих цілей треба поєднати бізнес, науку, владу. 
Усвідомлюємо, що аргументом для влади, в особі Мінагрополітики, є 
доведена економічна ефективність заходів з державної підтримки галузі. 
Виконання таких обґрунтувань є слабкою ланкою не тільки в роботі 
суб’єктів господарювання, але й галузевої науки. Отже, Спілка має в 
першу чергу зосередитися на економічній складовій своєї роботи. 
Учасники спілки рішуче налаштовані на співпрацю між собою та 
налагодження взаємодії з владою для виведення галузей льонарства і 
коноплярства на належний рівень.  

 

 



Економічна ефективність  
вирощування енергетичних конопель  

(на насіння та пелети, в цінах 2018 року) 
 

     Виробництво паливних гранул (пелетів) є економічно обґрунтованим. Всі 

види заводів з виробництва пелетів відшкодовують вартість початкових 

вкладень менше ніж за два с половиною роки і можуть принести прибутки 

від 41% і більше. 

      Розглянемо вирощування енергетичних конопель та оцінку прибутковості 

виробництва пелетів. Для виробництва 1 тонни пелетів використовується 

1,15 тонни конопляної соломи. Гранулювання стає прибутковим, коли 

продуктивність лінії є 1,3 тонни за годину  та працює 20 год/день і 183 

робочих днів/рік. Для забезпечення роботою заводу на рік потрібно: 1,3 

тонни/год х 20год/день х 183 дні = 4758 тонн конопляної соломи. Для того 

щоб забезпечити роботою завод,  на рік потрібно вирощувати коноплі на 

площі не менше 400 га за врожайності  12 т/га сухої маси, а саме: 4758 тонн 

/рік  поділити на 12 т/га = 396 га. 

    Для вирощування конопель застосовується технологічна карта, яка 

включає посів, догляд за посівами, збирання насіннєвої частини посівів 

зернозбиральними комбайнами, збирання стеблової частини машинами 

загального призначення. 

      Виробничі витрати на вирощування конопель розраховувалися на основі 

технологічної карти. Собівартість вирощування конопель у розрахунку на 1 

га  складає — 17043,30 грн., в т.ч.: 

− насіння — 4500 
− дизпаливо — 2164,59 
− електроенергія — 180,17 
− міндобриво — 5110,00 
− ЗЗР — 870,75 
− оплата праці з нарахуваннями — 693,40 
− амортизація та ремонт — 475,00 
− оренда землі — 1500,00 
− загальновиробничі витрати — 1549,39 

Розраховуємо економічну ефективність вирощування конопель. 



   Економічна оцінка дає змогу оцінити варіант технології за рівнем 

урожайності, собівартості виробництва одиниці продукції, прибутковості 

гектара посівної площі, рівня рентабельності. Для розрахунку вартісних 

показників були прийняті поточні ціни 2018 року. 

Урожайність: 
− насіння, т/га — 0,6 
− соломи, т/га — 12,0, з яких одержимо пелетів— 10,2 т/га 

 
Ціна реалізаціі: 

− насіння, грн/т — 20000 
− пелетів, грн/т — 1200 

 
Дохід реалізованої продукції — 24240 грн., в т.ч.: 

− насіння ( 0,6 т х 20000 грн/т) = 12000 грн. 
− пелетів (10,2 т х 1200 грн/т) = 12240 грн. 

 
      Для  гранулювання соломи застосовується лінія. За вологості 15 % можна 
використовувати гранулювання без  сушильного комплексу. Собівартість 
виробництва 1 т пелетів — 614,42 грн., в т.ч.: 

− витрати на електроенергію — 95,28 
− витрати на сировину — 50,00 
− витрати на заробітну плату — 270,55 
− витрати на транспорт — 77,92 
− експлуатаційні витрати — 4,34 
− пакування готової продукції — 30,00 
− амортизація — 84,17 
− оренда приміщення — 2,16 

 
Усього витрат на вирощування конопель  на 1 га  та на виробництво  1 т 
пелетів складає — 17657,72 грн. 
Прибуток = (24240 грн — 17657,72 грн) = + 6582,28 грн. 
Рентабельність = (6582,28 : 17657,72 х 100) = +37,3 %. 
У нинішніх умовах господарювання економічний підхід є визначальним у 

виборі напрямів діяльності. З поміж основних критеріїв це величини витрат і 

доходів, собівартість, рентабельність. Саме їх беруть насамперед до уваги під 

час підбивання підсумків діяльності та планування роботи на перспективу. 

   Для порівняння економічної ефективності вирощування конопель на 

насіння та пелети в 2018 році пропонується прогнозоване  економічне 

обґрунтування вирощування сільськогосподарських культур. 



 

Таблиця. Аналіз рентабельності вирощування сільськогосподарських культур 

Вид культури Витрати на 1 

га,,  тис.грн. 

Урожайність, 

ц/га 

Собівартість 

вирощування, 

тис. Грн/т 

Ціна 

реалізації, 

тис. Грн/т 

Рентабельність 

вирощування, 

% 

Пшениця 

озима 

13,5 45,0 3,0 4,2 40,0 

Соя 16,5 20,0 8,2 13,1 59,8 

Соняшник 17,8 25,0 7,1 11,9 67,6 

Коноплі 

енергетичні 

17,0 

 

насіння – 6 

пелетів – 102 

17,0 

0,6 

20,0 

1,2 

37,3 

  

Прогнозоване  економічне обґрунтування вирощування пшениці озимої в 

2018 році. 

  Пшениця озима є традиційною  зерновою культурою. Вирощування 

пшениці озимої пов’язане з поширенням нових технологій, які потребують 

значних  капіталовкладень. Тому більшість зважено підходить до суттєвих 

змін та віддають перевагу енергоощадному вирощуванню. Витрати на 

вирощування 1 га пшениці озимої  складають 13,5 тис.грн. Враховуючи 

врожайність 45 ц/га, отримуємо  собівартість 1 т продукціїї 3,0 тис.грн. Ціна 

продажу 1 т продукціїї дорівнює 4,2 тис. грн., що забезпечить рентабельність 

—  40 %. 

    

Прогнозоване  економічне обґрунтування вирощування сої в 2018 році. 

Застосовуючи технологію вирощування сої, витрати на 1 га становитимуть 

16,5 тис. грн. Враховуючи врожайність 20 ц/га, собівартість 1 т продукції 

дорівнює 8,2 тис. грн. Ціна продажу продукції за 1 т   складає 13,1 тис. грн, 

що забезпечить рентабельність  —  59,8%. 

   



Прогнозоване  економічне обґрунтування вирощування соняшнику в 2018 

році. 

 За традиційної  технології вирощування соняшнику витрати на 1 га в 

середньому  стоновитимуть 17,8 тис. грн. Враховуючи врожайність 25 ц/га, 

собівартість 1 т продукції буде дорівнювати 7,1 тис. грн. Ціна продажу 

продукції 1 т дорівнює 11,9 тис. грн., це забезпечить рентабельність на рівні 

67,6%. Тобто соняшник і надалі буде однією з найрентабельніших культур. 

 

Прогнозоване  економічне обґрунтування вирощування конопель на 

насіння та пелети в 2018 році. 

Для вирощування конопель застосовується технологічна карта, яка включає 

посів, догляд за посівами, збирання насіннєвої частини посівів 

зернозбиральними комбайнами, збирання стеблової частини машинами 

загального призначення. 

      Виробничі витрати на вирощування 1га конопель  розраховувалися на 

основі технологічної карти і  складають — 17,0 тис. грн. Витрати на 

виробництво 1 т пелетів  дорівнює — 0,6 тис. грн. Враховуючи врожайність 

насіння 6 ц/га,  та пелетів 102 ц/га, отримуємо собівартість вирощування 1 га 

конопель та виробництво 1 т пелетів в сумі — 17,6 тис грн. Ціна продажу 

насіння конопель 1 т дорівнює — 20,0 тис. грн., а  пелетів 1 т  — 1,2 тис. грн., 

що й забезпечить рентабельність на рівні — 37,3 %. 

                                                   

 

                                            Висновки 

     1.Економічна ефективність вирощування енергетичних конопель є 

співставимою з такою пшениці озимої та є прийнятною для застосування 

даної культури в сівозмінах. 

     2.Використання енергетичних конопель у сівозмінах передбачає 

застосування стандартних агротехнологій та незначного пристосування 

збирального обладнання. 



    3.Переробка біомаси енергетичних конопель може відбуватися як для 

власних потреб господарства шляхом простого подрібнення або ж для 

реалізації стороннім споживачам у вигляді пелетів із застосуванням 

спеціального обладнання. 

     4.Можна рекомендувати вирощування енергетичних конопель без 

обмежень. 
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