
Проєкт 
ПОСТАНОВА 

Бюро Президії  Національної академії аграрних наук  
«Промислові коноплі для біоекономіки: наукове підґрунтя» 

 
Заслухавши і обговоривши доповідь директора Інституту луб’яних 

культур НААН Ткаченка Сергія Михайловича «Промислові коноплі для 
біоекономіки: наукове підґрунтя» бюро Президії НААН відмічає актуальність 
проблеми створення і практичної реалізації науково-інноваційного потенціалу 
коноплярства у реалізації завдань біоекономіки та сталого розвитку – 
переходу до використання відновлюваної сировини, зменшення забруднення 
довкілля, збереження біорізноманіття, диверсифікації діяльності у сільській 
місцевості, розвитку підприємництва тощо.  

Надання Україні статусу кандидата у члени ЄС активізувало процеси  
гармонізування всіх напрямів діяльності, у тому числі й агровиробництва.  
Одним із основних документів Євросоюзу, який запроваджує трансформацію 
кліматичних та екологічних викликів на можливості у всіх сферах та політиках 
ЄС є Європейський Зелений Курс. Політики Європейського Зеленого Курсу, що 
тісно пов’язані зі стратегічними цілями Сталого Розвитку, важливу роль 
відводять сектору промислового коноплярства. 

Завдяки спільній аграрній політиці ЄС щодо культивування промислових 
конопель, посіви культури збільшились з 10,48 тис. га у 2010 р. до 50,08 тис. га 
у 2018 р., тобто на 378 %. При цьому виробництво насіння збільшилось на  
238 %, а квіток, листя і суцвіть – на 191 %. У Канаді та США, де наприкінці ХХ 
століття коноплі були під забороною, за останні роки посівні площі культури 
становлять у середньому 29,3 і 40,1 тис. га відповідно, у КНР – 65,5 тис. га. У 
міжнародній практиці промислові коноплі розглядаються як багатоцільова 
сільськогосподарська культура, у якої використовуються всі складові врожаю 
для виробництва продукції різного функціонального призначення: продукти 
харчування, корми, косметика, біопаливо, текстиль, біокомпозити, тощо. Окрім 
того, за одну її ротацію спостерігається позитивний вплив на довкілля і 
фактична відсутність відходів виробництва за всіма етапами переробки. 

У цьому контексті вітчизняне коноплярство має величезний потенціал у 
переході до біологічної та сталої економіки з нульовими викидами парникових 
газів та суттєвий науково-практичний досвід у даній галузі. Промислові коноплі 
є традиційною для України сільськогосподарською культурою. У 1913 р. її 
площі посіву становили 105,2 тис. га, у 1932 р. —180,0 тис. га, а в 1938 р. — 
163,1 тис. га. У сімдесяті роки минулого століття коноплі займали близько 72,0 
тис. га, а їх первинну переробку здійснювало більше 30 коноплезаводів. 

Науковий супровід галузі коноплярства України здійснює Інститут 
луб’яних культур НААН – єдина наукова установа, що проводить комплексні 
дослідження з вищезазначеною культурою. 

Селекціонерами розроблено нові методи та удосконалено методику 
селекційної роботи і на їхній основі створено сорти промислових конопель з 
високою продуктивністю і стабільною ознакою однодомності. Суттєвим 
досягненням вчених-коноплярів є створення вперше у світі  сортів конопель з 
повною відсутністю наркотичних сполук і доведення можливості створення 
гетерозисних гібридів з використанням самозапилених ліній з повною 
відсутністю канабіноїдів і стабільною ознакою однодомності. На цій основі 
створено високопродуктивні сорти конопель універсального використання, які 
занесено до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в 
Україні, а саме: Артеміда (2020 р.) з урожайністю волокна понад 2,5, насіння – 
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1,3 т/га та вмістом олії 36,8 %, стабільний за ознакою відсутності канабіноїдних 
сполук, та Гармонія (2021 р.), що за вирощування для отримання волокна і 
насіння суттєво перевищує стандарт за врожайністю насіння (1,23 т/га), 
вмістом олії в насінні (36,5 %) і виходом всього волокна (32,1 %).  

За останні роки створено і впроваджено у виробництво сорт 
промислових конопель Глухівські 51 (2017 р.) з високим (38,9 %) умістом 
волокна; сорт промислових конопель насіннєвого використання Глесія (2016 
р.), який майже вдвічі перевищує існуючі сорти за насіннєвою продуктивністю; 
сорти промислових конопель харчового спрямування Миколайчик (2019 р.), що 
має високу врожайність насіння і підвищений уміст олії, яка характеризується 
поліпшеним жирнокислотним складом та оптимальним співвідношенням 
жирних кислот Омега-6 і Омега-3, що робить його незамінним для харчового 
використання, і скоростиглий сорт Лірина (2022 р.) з високою олійністю (44-48 
%) та сорт промислових конопель енергетичного спрямування Глухівські 85 
(2019 р.), що здатен забезпечити врожайність біомаси біля 15-20 т/га, а також 
сорти терапевтичного напряму використання – Вік 2020 (2021 р.) з підвищеним 
умістом канабігеролу (біля 1 %), відсутністю тетрагідроканабінолу і 
врожайністю на рівні сорту-стандарту, та Медана (2022 р.) з підвищеним 
умістом канабідіолу і канабіхромену.  

До Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в 
Україні на 2022 р., занесено 15 сортів промислових конопель, 12 з яких 
створено селекціонерами наукових установ НААН. Крім того, сорти 
промислових конопель селекції Інституту луб’яних культур НААН занесено до 
Реєстру ЄС (ЮСО-31, Гляна, Глесія) та Переліку OECD сортів рослин, 
придатних для міжнародної сертифікації (ЮСО-31, Гляна, Глесія, Глухівські 
51). 

Проведеними дослідженнями встановлено, що промислові коноплі 
добре витримують беззмінне вирощування (стаціонарний польовий дослід 
вирощування конопель у монокультурі з 1931 р.) та не тільки не мають 
негативного впливу на ґрунт, але відповідно до досліджень, проведених у зоні 
відчуження ЧАЕС, здатні до фіторемедіаційного очищення деградованих 
ґрунтів. З точки зору боротьби з парниковими газами промислові коноплі є 
ідеальною рослиною щодо нейтралізації вуглекислого газу. За теоретичними 
розрахунками гектар посівів конопель, зокрема сорту біоенергетичного 
напряму використання Глухівські 85, за сезон здатен використати до 18 т/га 
СО2.  

Конопляні ланцюжки створення доданої вартості базуються на поєднанні 
локальних мереж операторів, які забезпечують виробництво біомаси та її 
первинну переробку, з різноспрямованими технологічними виробництвами. На 
сьогодні затрати на вирощування 100 га конопель становлять у середньому 2,9 
млн грн, при цьому чистий прибуток від реалізації врожаю (насіння та трести) 
становить від 3,5 до 4,6 млн грн. Переробка врожаю конопляного насіння на 
олію або обрушене насіння приносить додатковий прибуток 6,0 та 8,8 млн грн 
відповідно. Переробка врожаю конопляної трести на коротке волокно і 
кострицю дає додатковий прибуток 1,7 млн грн. 

Зважаючи, що основними виробниками галузі коноплярства є малі та 
середні сільгосппідприємства з середньою площею посіву конопель у одному 
господарстві 180 га, всі технологічні розробки зі збирання та первинного 
перероблення спрямовані саме на цей сектор. Зокрема науковцями 
розроблено технологію збирання конопель з використанням 
сільськогосподарських машин загального призначення, що забезпечує 
зниження собівартості продукції і зменшення витрат пального.  
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У сучасних економічних умовах первинна переробка конопляних стебел 
зосереджується безпосередньо у сільськогосподарських підприємствах, тому 
саме для них науковцями розроблено, а ТОВ “Хемптехно” виготовлено 
промисловий зразок Лінії переробки луб’яних культур. Дана розробка є 
унікальною у своєму класі, оскільки забезпечує одержання волокна із 
мінімальною закостриченістю – не більше 5 %. 

На сьогодні для ефективного використання конопель для потреб 
біоекономіки необхідно налагодити первинну переробки стебел у 
коноплесіючих господарствах та відповідні логістично-сировинні зв’язки з 
різноспрямованими технологічними виробництвами (папір, біокомпозити, 
порох тощо). 

Важливим залишається завдання виробництва продуктів харчування із 
конопляного насіння. Науковцями Інституту луб’яних культур НААН 
запропоновано технології комплексної переробки насіння, однак потребує 
також подальшого вирішення питання виробництва високопоживних 
збалансованих продуктів харчування, у тому числі для потреб Збройних Сил 
України. 

Практична реалізація потенціалу промислових конопель для 
економічного зростання та побудови сталої економіки на сільських територіях 
(Сумська область) здійснюється через агротуристичний кластер 
«Слобожанське коноплярство» – проєкт регіонального розвитку, що 
реалізується за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від 
Європейського Союзу.  

Для підвищення інвестиційної привабливості конопель підготовлено 
проєкти бізнес-планів з вирощування конопель як сировини для одержання 
довгого волокна та організації виробництва олії із насіння, волокна та пелетів із 
трести, будівельних блоків із костриці. Проводиться широка пропаганда 
наукових розробок із залученням сучасних засобів комунікації та традиційних 
заходів.   

Нові сорти промислових конопель селекції вчених інституту користуються 
попитом на ринку інноваційної продукції серед сільгоспвиробників України й 
ефективно впроваджуються у виробництво, займаючи біля 90 % посівної площі 
культури (2,7 тис. га), а також внесені до реєстрів країн ЄС, Канади, США, КНР. 

Інститут активно співпрацює із закладами вищої освіти України 
відповідного профілю з питань вивчення фізичних, хімічних, біологічних та інших 
властивостей сировини промислових конопель, дослідження науково-
технологічних і виробничих аспектів збирання і одержання продукції з 
конопляної сировини для вироблення високоякісних й екологічно чистих товарів.  

Проводяться спільні дослідження з науковцями Дацинського відділення 
Академіїї наук провінції Хейлундзян (КНР) з питань селекційної роботи з 
коноплями, а також з Балтійською асоціацією виробників і переробників луб’яних 
культур (Литва, Латвія) з проблемних питань коноплярства. 

Щорічно наукові розробки Інституту представляються на міжнародних та 
всеукраїнських наукових конференціях, регіональних виставках, організовуються 
виступи на радіо та телебаченні тощо. У 2022 р. видано: 8 монографій, 
«Довідник конопляра», «Методику селекції і насінництва однодомних конопель»,  
надруковано три статті у виданнях категорії А та 9 — категорії Б, тез доповідей 
конференцій – 35, розроблено стандарти – 2.  

Разом з тим, подальші наукові дослідження у галузі коноплярства 
повинні бути спрямовані на вирішення ряду завдань. Актуальними, зокрема, 
залишаються питання: реалізації створених інноваційних рішень у практичній 
сфері коноплярства; відсутність досліджень щодо розроблення способів і 
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напрямів використання конопель як альтернативного виду палива; 
недостатність обсягів досліджень з поглибленої переробки луб’яних культур і 
вироблення продукції з новими споживчими і функціональними властивостями; 
недосконалість системи доведення отриманих інновацій до споживачів та 
пропаганди і популяризації конопель; нагальним є поширення вітчизняних 
сортів промислових конопель у країнах ЄС та захист внутрішнього ринку від 
експансії сортів іноземної селекції, а також розроблення механізмів 
стимулювання коноплевиробництва, узгоджених зі Спільною Аграрною 
Політикою ЄС, та організація ефективної системи насінництва для 
забезпечення товаровиробників високоякісним насіннєвим матеріалом.  

З метою покращення наукового підґрунтя використання промислових 
конопель для біоекономіки в Україні, прискорення подальшого розвитку 
селекції конопель, стабілізації насінництва та наповнення внутрішнього та 
зовнішнього ринку цінними натуральними продуктами Бюро Президії НААН  

П О С Т А Н О В Л Я Є: 
1. Роботу Інституту луб’яних культур НААН щодо питання «Промислові 

коноплі для біоекономіки: наукове підґрунтя» визнати задовільною. 
2. Відділенню рослинництва (Кондратенко П. В.) спільно з Інститутом 

луб’яних культур  НААН (Ткаченко С. М.): 
- розробити для Міністерства аграрної політики та продовольства 

України пропозиції щодо законодавчої бази культивування промислових 
конопель (до 1 грудня 2022 р.); 

- підготувати звернення до Комітету Верховної Ради України з питань 
аграрної і земельної політики щодо комітетських слухань з удосконалення 
законодавчої бази галузі коноплярства відповідно до європейських і 
міжнародних норм (лютий-березень 2023 р.); 

3. Інституту луб’яних культур НААН (Ткаченко С. М.): 
- продовжити селекційну роботу зі створення сортів промислових 

конопель, адаптованих до нових умов вирощування та з посиленими 
лікувальними властивостями шляхом підвищення вмісту канабідіолу і 
канабігеролу для їх використання у медичних цілях (до грудня 2025 р.); 

- провести спільні наукові дослідження з Державним агентством України 
з управління зоною відчуження щодо вирощування промислових конопель на 
забруднених ґрунтах зони ЧАЕС (до грудня 2025 р.); 

- розширити дослідження з розроблення технологічних процесів 
первинної переробки конопляної сировини щодо виділення волокна зі стебел 
для потреб малих та середніх сільгосппідприємств (до жовтня 2023 р.); 

- запланувати дослідження щодо розроблення технологічних процесів 
виробництва твердого біопалива із конопель (до жовтня 2023 р.); 

- активно використовувати платформу агротуристичного кластеру 
«Слобожанське коноплярство» для впровадження наукових розробок у 
виробництво (постійно); 

- спільно з Інститутом продовольчих ресурсів НААН (Ібатуллін І. І.) 
дослідити можливість використання насіння промислових конопель для 
виробництва високопоживних збалансованих продуктів харчування, у тому 
числі для потреб Збройних Сил України (до грудня 2025 р.). 

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на віцепрезидента 
НААН Роїка М. В. 

 
 


