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льонарство украЇни: суЧасний стан галузі  
та перспективи розвитку
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національний університет біоресурсів і природокористування україни

у статті висвітлено сучасний стан льонарства та льонопереробної галузі в україні. виявлено негативну 
тенденцію вирощування льону в останні два десятиліття, складний стан льонопереробної галузі. з’ясовано 
причини занепаду традиційної галузі. розглянуто перспективи галузі на вітчизняному та світовому рин-
ках льону. з’ясовано, що розвиток льонарства здатен покращити економічну ситуацію в україні за раху-
нок великої затребуваності льонотрести, насіння льону, продуктів переробки льону як на вітчизняному, 
так і на світовому ринках льону. розглянуто екологічний аспект вирощування льону. надано рекомендації 
по відродженню галузі.
ключові слова: льон, льонарство, льонозаводи, динаміка показників виробництва льону, стратегія розви-
тку галузі.

Постановка проблеми. однією з основних 
технічних культур в агропромисловому 

комплексі україни є льон. Популярність виробів 
з льону зростає у всьому світі, саме тому експорт 
льонопродукції міг би значно покращити стан на-
ціональної економіки, особливо за наявності ба-
гатьох факторів, що її дестабілізують. не спри-
яють зростанню української економіки і досить 
низькі ціни на світовому ринку на основні екс-
портні складові україни – пшеницю та метали. 
Прийняті в 2017 р. рішення ЄС про введення ан-
тидемпінгового мита на ввезення сталі з україни, 
а також про введення антидемпінгового мита на 
ввезення кукурудзи не сприяють надходженню 
валютних коштів в україну і негативно відобра-
жаються на економічній ситуації. ціни ж на льон 
та льонопродукцію стабільно зростають, крім 
того, на світовому ринку льону існує значний де-
фіцит даної продукції. розвиток льонарства на 
цьому етапі стає ще більш доцільним.

вирощування льону в україні важливо 
та перспективно з точки зору екології, оскільки 
ця рослина не виснажує ґрунт, а для її обробітку 
не потрібні інсектициди.

аналіз останніх досліджень і публікацій.  
Питання, пов’язані з вирощуванням та перероб-
кою льону, турбували багатьох вітчизняних вче-
них, серед яких були н. кравчук, в. якобчук, 
і. чехова, С. чехов, м. Шкурко та інші. розвиток 
та стан галузі у різні роки досліджували о. до-
мінська, а. москаленко, в. москаленко. Проте на 
сьогодні, можливості якнайшвидшого відроджен-
ня льонарства недостатньо вивчені і потребують 
подальших досліджень.

метою статті є з’ясувати сучасний стан льо-
нарства та льонопереробної галузі в україні, а 
також причини їх занепаду. розглянути пер-
спективи розвитку галузі у світлі вітчизняних 
та міжнародних тенденцій. надати рекомендації 
для відродження та стабілізації льонарства.

виклад основного матеріалу статті. льон – 
традиційна прядильна культура, яку віками ви-
рощували на території україни. Ще до часів ки-

ївської русі люди виготовляли з льону волокно, 
полотно та олію. льон вирощували і в інших кра-
їнах. в лляне полотно загортали мумії фараонів, 
з нього ж була виготовлена туринська плаща-
ниця [3]. здавна були відомі лікувальні та ан-
тисептичні властивості льону. Полотно з льону 
цінували за довговічність, практичність, міцність, 
гігроскопічність, світлостійкість.

у сучасних умовах асортимент продукції 
з льону постійно зростає. з цієї цінної рослини 
виготовляють шпагат, мотузки, брезент, полот-
но, утеплювач, будматеріали, картон, папір для 
банкнот та цінних паперів, котонін, бинти, вату 
та багато іншого. всі вироби екологічно чисті, 
завдяки наявності у рослині кремнезему мають 
антисептичні властивості, корисні та зручні у ко-
ристуванні.

діагностика стану галузі вказує на негатив-
ні тенденції розвитку льонарства. Починаю-
чи з 1995 р. галузь почала занепадати, площі 
культури значно скоротились, а в деяких ре-
гіонах україни майже зникли [5]. впродовж  
2014–2016 рр. площі під льоном-довгунцем зали-
шалися стабільними і складали 1,4 тис. га. Площі 
під олійним льоном дещо розширилися і станови-
ли 62 тис. га у 2016 р. проти 46,1 тис. га у 2014 р. 
(збільшились на 35%) (рис. 1, 2) [2].

якщо ж порівняти вирощування льону- 
довгунцю в україні в 2016 р. і в далекому 1913 – 
вимальовується невтішна картина: площа посіву 
зменшилась в 11 разів (рис. 3) [2; 3].

При катастрофічному зменшенні площ посі-
вів можна відзначити той факт, що врожайність 
у 2016 р. за рахунок використання інноваційних 
технологій значно зросла.

Протягом 2017 р. значного зрушення у відро-
дженні льонарства, не зважаючи на певні зусил-
ля зі сторони держави та зацікавлених у справі 
ентузіастів, на жаль, не відбулося.

не кращі справи з переробкою льону. у 1980 р. 
на території україни працювало сорок льоноза-
водів та два льонокомбінати [5]. у 2017 р. зали-
шилося шість діючих льонозаводів (один у черні-
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рис. 1. динаміка показників виробництва льону-довгунцю, 2012-2016 рр.
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рис. 2. динаміка показників виробництва олійного льону, 2012-2016 рр.
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рис. 3. динаміка показників виробництва льону-довгунцю в україні, 
1913-2016 рр.

гівській обл., три у Житомирській 
та два у Сумській), які працюють 
на 10-15 відсотків. у Сумській 
обл. у м. глухів працює тов «лі-
нен оф десна», яке вирощує 
льон-довгунець, займається пер-
винною переробкою льонотрести 
та виробництвом шпагату, мотуз-
ки та паливних брикетів. у вка-
заних областях збереглися також 
сім недіючих льонозаводів. усі 
льонозаводи (крім тов «лінен оф 
десна») устатковані застарілим, 
зношеним обладнанням [7].

відповідно, сучасне льонарство 
знаходиться у критичному стані, 
навіть деякі стабілізуючі заходи зі 
сторони держави не змогли зара-
дити ситуації. Показники колись 
провідної галузі навіть не відо-
бражаються на офіційному сай-
ті державної служби статистики 
україни.

занепад галузі розпочався ще 
у 1995 р. великі зміни в краї-
ні призвели до втрати звичних 
ринків льону та льонопродуктів; 
у зв’язку з приватизацією та змі-
ною форми власності з держав-
ної на приватну, відбувся розрив 
зв’язків між виробниками льо-
ну та його переробниками, та-
кож були втрачені налагоджені 
зв’язки з виробниками текстилю 
та швейними підприємствами [4]. 
звичні до того державні відшко-
дування виробникам льону значно 
зменшились і, відповідно, моти-
вація розширювати площі посівів 
зникла. розробники нових сортів 
льону, так як і розробники інно-
ваційних технологій, знаходяться у стані постій-
ного недофінансування. Подальшу ситуацію за-
гострила складна економічна ситуація у країні.

на сьогоднішній час тільки невелика частка 
льону переробляється у країні, більша частина 
сировини (трести та насіння) експортується за 
кордон [1]. звісно, це непогано, але значно ви-
гідніше було б експортувати продукти перероб-
ки льону або ж готові вироби. тим більше, що 
багато підприємств текстильної та швейної га-
лузей змушені користуватися імпортними волок-
ном та тканинами, виготовленими саме з льону.  
це невигідно як виробникам, так і країні.

в останні роки льон-довгунець вирощують 
лише в трьох областях: Житомирській, Сум-
ській та чернігівській [7]. у 2017 р. вперше за 
багато років 88 га льону-довгунцю виростили 
у с. мізяків калинівського району вінницької 
області. у рівненській області (біля с. костянти-
нівка Сарнинського району) китайська компанія 
за підтримки місцевої влади здійснює проект із 
розвитку льонарства. компанія планує вирощу-
вати та переробляти льон-довгунець і вже будує 
сучасний льонозавод. на Житомирщині теж зай-
маються зведенням нового льонозаводу [1].

Переробка льонотрести – трудомістка галузь. 
Побудувати льонозаводи та забезпечити їх си-

ровиною – значить створити багато робочих 
місць та значно поліпшити соціально-економіч-
ну ситуацію в регіонах. а у таких областях, як 
Житомирська, рівненська, Сумська дуже вигід-
но вирощувати льон-довгунець, оскільки можна 
отримати два врожаї на рік (весняного посіву 
та посіву після збору зернових у липні).

у 2016–2017 рр. аграріями та переробника-
ми, а також іншими зацікавленими особами було 
здійснено ряд заходів, спрямованих на популя-
ризацію та збільшення виробництва льону. зо-
крема, 29 серпня 2017 р. було створено асоціацію 
розвитку льонарства та коноплярства україни. 
членами асоціації стали виробники та перероб-
ники льону, представники текстильної, швейної 
галузей та інші зацікавлені у відродженні льо-
нарства особи. 

також 24 травня 2017 р. кабінетом міністрів 
україни було схвалено Стратегію розвитку ма-
лого і середнього підприємництва в україні до 
2020 р. метою Стратегії є сприяти розвитку під-
приємництва [6]. це покращить стан підприєм-
ців – виробників та переробників льону.

українські виробники експортують насіння 
льону та тресту у китай та у країни Європи [1]. 
так як з вересня 2017 р. працює угода між укра-
їною та ЄС про асоціацію, з кожним роком все 
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вигідніше експортувати у країни Європи льоно-
продукцію. крім того, від льону та льонопродук-
тів канадського походження у багатьох країнах 
відмовилися, так як у них виявили домішки гмо 
(а канада – один з найбільших виробників льо-
ну). на ринку льону америки теж відчувається 
нестача льонопродуктів, попит на них перевищує 
пропозицію. отже, є всі основи збільшувати пло-
щі вирощування льону, особливо льону-довгун-
цю, адже, крім якісної трести, з якої можна виго-
товляти довге волокно, можна використовувати 
також насіння – як корисну біодобавку до їжі, 
що практикується у всьому світі у світлі здо-
рового харчування, так і переробляючи на олію. 
актуально використовувати льон і в середині 
країни, стимулюючи переробку льону, а також 
текстильну та швейну промисловість, суттєво 
зменшивши при цьому рівень безробіття у кра-
їні, і експортувати сировину (тресту та насін-
ня), а також продукти переробки та готову про-
дукцію з льону в америку, країни ЄС та азії.  
адже український льон якісний, та й значно де-
шевший за рахунок меншої собівартості, в його 
купівлі зацікавлені багато країн.

висновки і пропозиції. для відродження га-
лузі потрібно докласти всіх зусиль, особливо зі 
сторони держави, адже льонарство здатне зна-
чно підвищити економічний потенціал як регіо-
нів, так і країни в цілому. основними напрямами 
відродження та стабілізації галузі, на нашу дум-
ку, мають бути наступні заходи та реформи:

– зменшення експортного мита на льон 
та льонопродукти. реформа допоможе підвищи-
ти інтерес виробників відповідних регіонів до ви-
рощування льону за рахунок можливості вигідно 
експортувати сировину. із збільшенням виробни-
цтва льону сировиною будуть забезпечені і ві-
тчизняні переробники. Підвищені експортні мож-
ливості при нарощуванні виробництва залучать 
у країну додаткові валютні надходження;

– відміна імпортного мита на спецтехніку для 
вирощування льону та на обладнання для пере-

робки трести на льонозаводах. такі заходи до-
поможуть відродити як вирощування льону, так 
і льонопереробну галузь, зробити її ефективною 
завдяки заміні застарілого обладнання та вико-
ристанні досягнень науково-технічного прогресу;

– запровадження обґрунтованих дотацій для 
виробників льону-довгунцю. в результаті збіль-
шаться можливості сільгоспвиробників до виро-
щування цієї потрібної для ринкового господар-
ства україни культури;

– інвестиції в наукові селекційні роботи по 
виведенню нових вітчизняних якісних сортів 
льону, що дозволить збільшити продуктивність 
вирощування льону та якість сировини;

– запровадження безкоштовних консультацій 
для сільськогосподарських виробників, бажаю-
чих займатись вирощуванням льону, по техно-
логії вирощування та обробітку культури. Багато 
аграрників недостатньо ознайомлені з техноло-
гією вирощування та обробітку льону, тому і не 
займаються його виробництвом. Полегшений до-
ступ до знань допоможе багатьом започаткувати 
у своїх господарствах вирощування льону;

– посилення відповідальності сільськогоспо-
дарських виробників за виснаження та забруд-
нення оброблюваної землі, посилення контролю 
за якістю землі. в результаті зменшаться пло-
щі вирощуваних монокультур, що виснажують 
землю та зменшують її родючість (соняшник, 
кукурудза). виробники звернуть увагу на такі 
корисні культури, як льон, що не призводить до 
виснаження землі та в умілих руках може бути 
дуже вигідним. дана реформа також покращить 
екологічну ситуацію в країні.

вирощування льону-довгунцю потребує ви-
користання спецтехніки, тому дрібним сільгосп-
виробникам не вигідно займатися цією культу-
рою. цю проблему можна вирішити за умови 
об’єднання кількох дрібних сільськогосподар-
ських виробників, зацікавлених у вирощуванні 
льону, або за можливості оренди ними відповід-
ної техніки.
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льноводство украинЫ: современное состояние  
отрасли и перспективЫ развития

аннотация
в статье освещено современное состояние льноводства и льноперерабатывающей отрасли украины. 
выявлено негативную тенденцию выращивания льна в последние два десятилетия, сложное состояние 
льноперерабатывающей отрасли. выяснены причины упадка традиционной отрасли. рассмотрены пер-
спективы отрасли на отечественном и мировом рынках льна. установлено, что развитие льноводства 
способно улучшить экономическую ситуацию в украине за счет большой востребованности льнотре-
сты, семена льна, продуктов переработки льна как на отечественном, так и на мировых рынках льна. 
рассмотрены экологические аспекты выращивания льна. даны рекомендации по возрождению отрасли.
ключевые слова: лен, льноводство, льнозаводы, динамика показателей производства льна, стратегия 
развития отрасли.
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uKraine'S flax induSTry: CurrenT STaTe  
and prOSpeCTS Of deVelOpmenT

Summary
the article describes the modern state of flax and linseed industry in ukraine. the negative tendency 
of flax cultivation in the last two decades, a complicated state of the flax industry has been revealed. 
the reasons of the decline of the traditional branch are found out. the prospects of the industry in  
the domestic and world markets of flax are considered. the development of flaxseed is able to improve 
the economic situation in ukraine due to the high demand of flax, flax seeds, flax processing products on 
both the domestic and international markets of flax. the ecological aspect of flax growing is considered. 
the recommendations on the revival of the industry are given.
Keywords: flax, flax plants, dynamics of flax production indicators, strategy of development of the industry.


