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 Анотація 
Предметом дослідження є теоретичні аспекти та практичні рекомендації з організації стратегічного і 
тактичного управління розвитком коноплярства на засадах інновацій. Метою статті визначено їх 
обґрунтування з використанням у їх якості цифрових інструментів і новітніх продуктових технологій. У 
результаті всебічного системно-структурного аналізу і синтезу було визначено етапи розвитку галузі 
коноплярства від процвітання до занепаду та обґрунтовано відродження з урахуванням відкритих нових 
конкурентних переваг, властивостей, у т.ч. глобальних ринкових трендів. Обґрунтовано, що стратегічне 
управління розвитком галузі коноплярства повинне спиратися насамперед на її конкурентні переваги, а 
тактичне – на використання новітніх технологій і цифрове забезпечення бізнес-процесів. Встановлено, що 
до конкурентних переваг коноплярства належать агротехнічна невимогливість культури, що виключає 
застосування великої кількості агротехнічних заходів; практично повна безвідходність рослини. Для 
розвитку галузі пропонується використання наступальних стратегій з організацією управління ними з 
використанням фундаментальних наукових розробок і практичного досвіду науково-дослідних установ і 
виробничих підприємств Сумщини як центру вітчизняного коноплярства за напрямами: розширення посівів 
і поглиблення переробки та створення нових підприємств; навчання працівників; державної підтримки; 
удосконалення законодавства та інших інститутів; брендингу й просування продукції, у т.ч. онлайн. 
Отримані рекомендації можна використати у роботі установ та підприємств з коноплярства, у 
навчальному процесі закладів вищої освіти, у діяльності громадських організацій для проведення 
просвітницької роботи. 

Ключові слова: коноплярство, цифрові інструменти, продуктові інновації, галузь, підприємства, 
стратегічне і тактичне управління, розвиток, ефективність. 
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Abstract 
The subject of the article is theoretical aspects and practical recommendations on the organization of strategic and 
tactical management of the development of hemp growing on the basis of innovations. The purpose of the article is to 
determine their justification with the use of digital tools and the latest product technologies. As a result of a 
comprehensive system-structural analysis and synthesis, the stages of development of the hemp industry from 
prosperity to decline were determined and the revival was substantiated, taking into account new competitive 
advantages and properties, including global market trends. It is substantiated that the strategic management of the 
hemp industry development should be based, first of all, on its competitive advantages, and the tactical management 
should be based on the use of the latest technologies and digital support of business processes. It was established that 
the competitive advantages of hemp cultivation include the agrotechnical undemandingness of the culture, which 
excludes the use of a large number of agrotechnical measures; almost complete wastelessness of the plant. For the 
development of the industry, it is proposed to use offensive strategies with the organization of their management with 
the use of fundamental scientific developments and practical experience of scientific research institutions and 
production enterprises of Sumy Oblast as the center of domestic hemp production in the following directions: 
expansion of crops and deepening of processing and creation of new enterprises; employee training; state support; 
improvement of legislation and other institutions; branding and product promotion, including online. The received 
recommendations can be used in the work of hemp-growing institutions and enterprises, in the educational process 
of higher education institutions, in the activities of public organizations for educational work. 

Keywords: hemp farming, digital tools, product innovation, industry, enterprises, strategic and tactical management, 
development, efficiency.  

JEL classification: Q11; Q19 

Вступ 

Вирощування конопель у ХІХ ст. і раніше – на початку ХХ ст. – належало до 
традиціи них галузеи  сільського господарства Украї ни та було надзвичаи но поширеним. 
Коноплі цінувалася як джерело сировини для виробництва полотна. Проте у 80-х роках 
ХХ ст. галузь була практично ліквідована через антиалкогольну пропаганду та боротьбу 
з наркотичними замінниками алкоголю, які можна отримати природним (кустарним) 
шляхом. Саме такими виявилися харчовии  мак і технічна конопля, адже деякі сорти з них 
є опіатами або мають наркотичні властивості і можуть мати медичне (фармакологічне) 
застосування, і тільки у випадках всіляких порушень – і кримінальне. Але це не може 
виправданням згортання цілих галузеи  агросфери, які можуть реалізовувати технічні, 
продовольчі та фармакологічні функції , є продуктивним видом діяльності та заи нятості 
населення, важливою енергоощадною ланкою сівозмін у рільництві. Тому відродження 
и  розвиток, зокрема, коноплярства, є актуальним та важливим науковим та практичним 
завданням.  
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Враховуючи наявність важливих властивостеи  та відповідних функціи , традиції  
коноплярства в Украї ні як провідної  краї ни з и ого розміщення, постає важливе 
національне наукове та практичне завдання – системне відтворення та сталии  розвиток 
галузі у великих масштабах відповідно до передових світових тенденціи  і трендів. 
Необхідно зазначити, що центром зосередження всебічних наукових досліджень 
коноплярства був Глухівськии  науково-досліднии  інститут. Роботи и ого науковців були 
присвячені селекції  та насінництву, агротехніці и  екології  культури. Наявні значні 
здобутки отримали розвиток у наш час тепер уже у Глухівському інституті луб’яних 
культур НААН Украї ни; Інституті сільського господарства Північного Сходу НААН 
Украї ни. Соціально-економічні дослідження, особливо у відповідності до можливостеи , 
потреб та уявлень сучасності, залишаються досить обмеженими. Високо цінуючи 
невелику кількість публікаціи  економічного профілю з коноплярства авторів В. Вергу-
нова, Л. Коренівської , Л. Михаи лової , С. Скорченко, О. Чередніченко, інших науковців, 
слід наголосити на необхідності додаткових розробок, особливо у частині організації  
стратегічного і тактичного управління та менеджменту бізнес-процесів у ньому. 

Мета дослідження 

Метою статті визначено обґрунтування організації  стратегічного и  тактичного 
управління відродженням і розвитком коноплярства з використанням новітніх 
цифрових інструментів та продуктових технологіи . 

Виклад основного матеріалу. 

Конопля як технічна і навіть оліи на культура є надзвичаи но цінною сільськогос-
подарською культурою. Проте ї ї  унікальні властивості у вигляді вмісту знеболюючих і 
наркотичних речовин стали однією з формальних причин для згортання виробництва 
або и ого ліквідації  взагалі. Швидше за все, реальною причиною цього негативного у 
виробничо-економічному та екологічному и  соціальному сенсі явища стала діяльність 
так званого «бавовняного лобі», коли у виробництві натуральних тканин перевагу 
надали бавовні в якості сировини. Це можна пояснити тим, що вироби з бавовни наба-
гато поступаються конопляним у міцності и  довговічності, отже потребують постіи ного 
оновлення, тим самим приносячи значно більші прибутки виробникам і реалізаторам. 
Тому стратегічне управління розвитком галузі повинне спиратися, насамперед, на ї ї  
конкурентні переваги, а тактичне – використання новітніх технологіи  і цифрове забез-
печення бізнес-процесів. До конкурентних переваг належать, насамперед, агротехнічна 
невимогливість культури, що виключає застосування великої  кількості агротехнічних 
заходів; практично повна безвідходність рослини, де цінними є стебла для легкої  
промисловості; насіння – для харчової ; листя і суцвіття – для фармакологічної . Саме ї х 
наявність призвела до відродження коноплярства у передових краї нах та зростання 
ринку і сировини, і готової  продукції . Так, у краї нах ЄС посівні площі вже доведено до 
40 тис. га, з них понад 10 тис. га або маи же 25% мало бути розміщено в Украї ні. 

Проте вже у 2016 р. посівні площі під коноплею скоротилися з наявних 3,5 тис. га 
маи же на 1 тис. га, тобто спостерігається значна нестабільність галузі. Це при тому, що у 
2013 р. було знято обмеження для посівів коноплі, під які раніше підпадало маи же 90% 
сільськогосподарських угідь краї ни. Після цього прибутковість вирощування насіння 
зросла на 70%, а використання стебел для виробництва волокна – на 300%. Однак із 30 
аграрних підприємств, які мають дозволи на вирощування коноплі, у 2018 р. ї ї  посіяли 
тільки 12, тобто трохи більше 1/3. Це суттєво позначилося на масштабах розміщення та 
обсягах виробництва – площі під коноплею скоротилися до 1,5 тис. га. 

Вказане пояснюється не лише відсутністю належної  державної  підтримки, а 
навпаки, гальмуванням галузі через заборону на державному рівні використовувати ті 
частини рослини, які є фармакологічною сировиною та утилізувати ї х. Мова и де про 
суцвіття і листя, використання яких забезпечує 50 – 70% рентабельності культури. Якщо 
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на насінні з 1 га можна заробити 300 дол., соломі або тресті – 2000 дол., то на суцвіттях і 
листях – 100000 дол. США. Відтак виробництво стає нерентабельним, а вітчизняні ви-
робники втрачають конкурентні позиції  на європеи ському та світовому ринках. До того 
ж високоякісні та вкраи  необхідні у медицині фармакологічні препарати імпортуються.  

Поряд з цим, вітчизняна конопляна сировина високо цінується за кордоном. Вона 
відзначається високим рівнем вмісту олії  та волокнистості – до 80%. Вітчизняна селек-
ція насіння також відома у всьому світі і є значним чинником конкурентоспроможності 
національної  галузі у глобальному вимірі. Вартість вітчизняного насіння в Украї ні дещо 
перевищує 3,0 євро, тоді як в Європі и ого можна продати за 6,0 євро. Тому 80% 
вітчизняного насіння и де на експорт. До того ж в інших краї нах – традиціи них 
виробниках – селекціи ні школи практично відсутні. Це стосується навіть краї н-лідерів з 
коноплярства – Канади та Франції , де вони отримали розвиток тільки останнім часом.  

Отже, стратегії  розвитку коноплярства на перспективу, які розуміються нами як 
наступальні або експансіоністські, повинні спиратися на чітку регламентацію діяльності 
суб’єктів господарювання, визначеному на законодавчому рівні. З цією метою під егідою 
Міністерства аграрної  політики і продовольства у центрі зосередження вітчизняного 
коноплярства – на Сумщині – розроблено Концепцію (проєкт) Державної  програми и ого 
розвитку на період до 2025 р. Нею передбачається постіи на селекція та виробництво 
якісного насіння наи більш продуктивних сортів; розробка та впровадження нових 
агротехнологіи  вирощування культури з одночасною меліорацією земель та 
підвищенням родючості ґрунтів; всіляке стимулювання та підтримка окремих суб’єктів 
господарювання, які мають зосередитися на розвитку галузі. Також це постіи не 
навчання працівників господарств, підвищення кваліфікації  фахівців та менеджменту 
підприємств. 

Вказані стратегічні управлінські рішення сприятимуть значному розширенню 
виробництва. Адже високі властивості сортового вітчизняного насіння дозволяють 
залучати до нього господарства не тільки Північного Сходу краї ни – Сумської , 
Чернігівської  та Полтавської  областеи , але и  Півдня та Центру – Миколаї вської  и  
Одеської , Дніпропетровської , Кіровоградської   та Черкаської . Застосування ж сучасних 
агротехнічних прии омів і механізмів сприятиме підвищенню продуктивності праці, 
ресурсів та рентабельності виробництва. Це вкраи  важливо та доцільно, тому що для 
вирощування коноплі використовуються особливі технології  та обладнання, пов’язані з 
необхідністю ї ї  вимочування та застосування великих обсягів води для цього. 

Проте наявні зарубіжні та вітчизняні інноваціи ні машини і механізми для водо-
збереження є досить вартісними, що значно впливає на собівартість продукції , ї ї  ціни та 
скорочує попит на споживчих ринках. Загалом же структура собівартості виробництва 
конопель характеризується наи більшою часткою витрат на мінеральні добрива – 29,9%, 
садивнии  матеріал – 26,4%, паливно- мастильні матеріали – 12,7%. Наступна група 
витрат стосується орендної  плати за землю – 8,8%, засобів захисту рослин – 5,1%, оплати 
праці – 4,1% и  амортизаціи них нарахувань – 2,6% [5]. Тому потрібно використовувати 
всілякі інструменти для ї ї  зменшення – автоматизацію посівів і обробітку ґрунтів; 
переробки; цифровізацію обліку виробництва, реалізації  та збереження. 

Провідним напрямом стратегічного управління може бути и  надання прямої  
державної  підтримки у вигляді бюджетних субвенціи  товаровиробникам хоча б на 
перших етапах відновлення і становлення галузі на інноваціи них засадах. Так, у краї нах 
Європеи ського Союзу вона коливається від 200 до 600 євро на 1 га. Це значно підвищує 
ї х конкурентоспроможність у глобальному вимірі та ще и  за умови використання 
дешевого високоякісного украї нського насіння. Вказані надходження могли б бути 
направлені на впровадження продуктових інноваціи  та цифрових інструментів і 
технологіи  не тільки виробництва и  переробки, але и  здіи снення управління, 
планування, прогнозування; організацію логістики та інших важливих бізнес-процесів. 
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Наступним кроком в організації  стратегічного управління коноплярством є 
зосередження ресурсів та інноваціи но-інвестиціи не забезпечення будівництва нових 
переробних потужностеи . Наразі в Украї ні залишилося тільки 4 коноплепереробні 
підприємства. Тому на вказании  короткостроковии  період заплановано будівництво 
нового інноваціи ного заводу повного та  поглибленого циклу, адже вони у краї ні 
відсутні. Це дозволить отримувати не тільки конопляну пряжу та полотно, але и  
виробляти надміцні канати, захисні вироби, парашутну тканину; високоякісні олії , чаї  та 
потенціи но ще маи же 50 тис. наи менувань всіляких виробів. Також це дасть змогу 
значно зменшити залежність від імпортних поставок, забезпечить експорт та валютні 
надходження до бюджетів регіону и  краї ни. 

Міністерство охорони здоров’я Украї ни також зацікавлене у поглибленіи  
переробці конопель для ліків. Й ого фахівці розробили та направили у Верховну Раду 
Украї ни свої  пропозиції  до Закону про обіг медичної  марихуани або канабісу. Медичні 
канабіної ди можуть позитивно впливати на хронічнии  біль і спазми, але не мають 
наркотичної  дії . Також ліки з конопель є ефективними у лікуванні тяжких захворювань 
– епілепсії , псоріазу, розсіяного склерозу, раку. В Украї ні на такі ліки, поки обіг 
медичного канабісу заборонении , чекають понад 2 млн. жителів або 5% всього 
населення краї ни. Вітчизняні селекціонери, не зважаючи на підвищені вимоги и  
обмеження, вивели сорти медичної  коноплі. 

Якщо в Європі та Америці у ніи  дозволяється вміст психоактивного компоненту 
ТГК (тетрагідроканабінолу) на рівні 0,2 – 0,3% на одиницю ваги, то в Украї ні він 
обмежується законом до 0,08%. Наразі вітчизняні науковці готові створити сорти з 
вмістом 1,5 і навіть 2,0% КБД (канабідіолу). Тоді це були б діи сно стіи кі і продуктивні 
сорти для сталого виробництва ліків. Така діяльність мала б і великии  соціальнии  ефект 
– вона допомогла б зруи нувати сприи няття коноплі як шкідливої  наркотичної  рослини. 
В Украї ні, особливо на Сумщині, вже існують підприємства і торгівельні заклади з 
виробництва и  інших виробів з коноплі. Так, одне з них під назвою «Десналенд» 
засноване відомим громадським діячем, підприємцем і меценатом, нащадком 
шляхетного украї нського роду Мішелем Терещенком. Вказані підприємства виробляють 
текстильні и  технічні вироби, харчову продукцію (олію, протеї ни, батончики 
спортивного харчування, клітковину, халву та ін.), косметичні засоби, взуття, товари для 
дому, будівельні матеріали. 

Вказане свідчить про необхідність організації  та здіи снення ще одного важливого 
напряму стратегічного и  тактичного управління – маркетингової  оцінки и  діагностики 
ринків збуту, чинників попиту, динаміки и  тенденціи  споживання. Також це брендинг і 
ребрендинг продукції , ї ї  просування. Вагоме місце має заи мати и  розробка рекламних 
продуктів, задіяння для неї  рекламованої  продукції  онлаи н платформ, всіляких 
маркетплеи сів, віртуальних магазинів тощо. Тут можуть бути задіяні всілякі ґаджети 
для здіи снення торгових операціи  та цифрові фінансові інструменти для розрахунків, 
доставки готової  продукції . 

Висновки та перспективи подальших розвідок 

Коноплярство як основа селекції , виробництва, переробки та реалізації  конопель 
мала величезне поширення в Украї ні. Проте воно було практично ліквідоване у кінці 
ХХ ст. через упереджене ставлення як до джерела виробництва наркотичних речовин. І ї  
відродження почалося вже в ХХІ ст. через нове прочитання конкурентних переваг, 
можливості використання рослини в результаті впровадження інноваціи , набуття нових 
функціи . Це вимагає організації  стратегічного и  тактичного управління и ого розвитком 
на нових теоретичних та методологічних засадах. На нашу думку, це використання у 
розробці ї х алгоритмів наукового потенціалу, фундаментальних розробок, практичного 
досвіду науково-дослідних установ НААН Украї ни та підприємств на Сумщині як 
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національного центру поширення коноплярства. Воно передбачає розвиток селекції  
рослин та насінництва; розширення кількості підприємств-виробників, будівництво 
нових переробних підприємств глибинного циклу переробки; спеціалізованих 
торгівельних мереж з використанням інноваціи , цифрових інструментів. Враховуючи 
стрімке зростання попиту на конопляну сировину і продукції  з неї , обґрунтовуються 
наступальні стратегії ; навчання і підвищення кваліфікації  працівників і менеджерів та 
фахівців для ї х реалізації ; державна підтримка товаровиробників; удосконалення 
законодавства та інших інститутів коноплярства. 
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