
            Правові аспекти вирощування конопель посівних в Україні  
 
(співдоповідь на науково-практичному семінарі з розвитку коноплярства 
«HEMP FEST», 7 вересня 2022 року, с. Сад , Сумський район, Інститут 
сільського господарства Північного Сходу НААН) 
 

   Спочатку давайте розберемося з визначенням конопель: посівні, технічні, 
промислові. 

   Я буду говорити про коноплі, які вирощують для промислової переробки, 
тобто за традиційним призначенням – для отримання волокна зі стебел та олії з 
насіння. 

   Слід зазначити, що занепад галузі коноплярства розпочався ще в 70-х роках 
минулого століття через відставання в сучасній техніці й технології на тлі 
затратних і трудомісних процесів культивування конопель, а остаточний розвал 
галузі стався з упровадженням ринкових відносин у 90-х роках. 

   Зараз інтерес до коноплярства повертається в силу вичерпання екстенсивного, 
а саме зернового шляху розвитку сільського господарства. Окупація півдня 
України й закриття портів актуалізували пошук альтернатив кукурудзі, 
пшениці, соняшнику та сої як наймасовішим у морських перевезеннях. Це є 
злободенним насамперед для великих аграрних компаній. Уже цієї осені 
спостерігатимуться зміни в структурі посівних площ на користь 
малопоширених культур. Вирощування й первинна переробка конопель, а 
також льону-довгунцю, в нашій кліматичній зоні Північного Лівобережжя 
зацікавила, наприклад, найбільший в Україні агрохолдинг «Кернел», земельний 
банк якого саме тут розташований. Ще одна крупна компанія «Каліпсо» не 
тільки сіє коноплі на Чернігівщині на кількох сотнях гектарів, а й збирається 
запустити переробну лінію. 

   Я це кажу до того, що як тільки промисловим коноплярством упритул 
займеться крупний бізнес, так і з’явиться можливість поліпшити законодавство 
в цій галузі. 

   Відомо, що законотворчість в аграрному секторі лобіюють такі об’єднання як 
Українська аграрна конфедерація, Українська зернова асоціація, Український 
клуб аграрного бізнесу, Укроліяпром. Їхніми членами є потужні агровиробники 
і агротрейдери, які мають важелі впливу на регулювання аграрного ринку. 
Тільки вони здатні змагатися з лобістами законопроекту № 7457, який містить 
бар’єри на шляху культивування конопель у промислових цілях. На сьогодні 
діє Постанова КМУ від 3 червня 2009 р. N 589 «Про затвердження Порядку 
провадження діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних 
речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом», яка в цілому прийнятна для 
галузі промислових конопель і потребує лише підсилення свого регуляторного 
потенціалу. 



   5 липня цього року в Інституті луб’яних культур було проведено круглий стіл 
«Законопроект № 7457 щодо регулювання обігу рослин роду коноплі (Cannabis) 
в медичних, промислових цілях та науково-технічній діяльності: наслідки та 
перспективи для галузі промислового коноплярства». За його результатами 
сформовано резолюцію, яку було направлено до Офісу Президента України, 
Верховну Раду України, Кабінет Міністрів України, Комітет ВРУ з питань 
здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування, Комітет ВРУ з 
питань інтеграції України до Європейського Союзу, Комітет ВРУ з питань 
аграрної та земельної політики та в інші інстанції. У резолюції пропонується 
гармонізувати національне законодавство у сфері контрольованого обігу 
рослин промислових конопель з європейськими та міжнародними нормами, а 
також клопотатися про розроблення Положення «Про культивування 
промислових конопель». На наш погляд, таким документом не обійтися, варто 
дослухатися до пропозиції МОЗ у листі від 27 серпня цього року,  де 
пропонується подати окремий законопроєкт про промислові коноплі. 

   Тому, вважаю, треба виходити на діалог з аграрними асоціаціями та 
налагоджувати співпрацю з ними Інституту луб’яних культур та Інституту 
сільського господарства Північного Сходу стосовно розробки законопроєкту 
про промислові коноплі. 

                                         Микола Шкурко,  

                                          голова Ради директорів ГС «АРЛКУ» 
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