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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Льняне волокно як продукт, що випускаєть�

ся підприємствами АПК, є єдиним джерелом
натуральної сировини для виробництва досить
широкого спектра виробів побутового та тех�
нічного призначення. У розвинених країнах
захоплення синтетикою давно минуло, посту�
пившись захопленню натуральними матеріала�
ми. Унікальні властивості льняного волокна,
насіння та олії роблять льняну продукцію кон�
курентоздатною та екологічно безпечною в
умовах стрімкого технічного прогресу [1, с.
214]. У зв'язку з цим попит на льоносировину
постійно перевищує пропозицію. У зв'язку з
особливими погодно�кліматичними та геоде�
зичними умовами Львівщина віддавна вважала�
ся льоносіючим регіоном. Але, недостатній
рівень забезпечення державною фінансовою
підтримкою, неврегульований механізм ціноут�
ворення, низька конкурентоспроможність
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льонарської продукції, не чітко законодавчо
визначені ринки збуту виробленої продукції,
низька норма прибутку від реалізації льонарсь�
кої продукції у 2005—2012 рр. призвели до роз�
балансування льонарської галузі. Виробницт�
во льоноволокна сільгоспвиробниками Украї�
ни зменшилось майже у 25 разів, а промислов�
істю з первинної обробки льону — відповідно
у 20 разів. Якщо частка льоноволокна, вироб�
леного в Україні, у структурі світового вироб�
ництва до початку занепаду галузі становила
15%, то у 2012 році менше 1,0%. Отже, льонарсь�
ка галузь потребує відродження.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблемам ефективного ведення льонар�
ства присвячені праці вітчизняних вчених, та�
ких як: В.Г. Баранник, П.А. Голобородька,
І.В. Горн, І.П. Карпець, І.М. П'явка, В.А. Мос�
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каленко та інші. Однак в останні роки існує
брак досліджень, особливо на регіональному
рівні. Тому, питання сучасного стану та перс�
пектив розвитку льонарської галузі Львівщи�
ни в сучасних умовах потребують поглиблених
наукових досліджень.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Основним завданням дослідження є вияв�

лення тенденцій в розвитку льонарства та з'я�
сування основних проблем критичного стану
галузі.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Розвиток льонарської галузі України зосе�

реджений переважно в Поліссі, яке займає
20,5% території країни. Сюди належать пів�
нічні райони Сумської (6 районів з 20) (9 %),
Чернігівської (15 з 22) (50 %), Київської (7 з
24), Житомирської (16 з 22) (25 %), Рівненсь�
кої (10 з 15), Волинської (11 з 15), Тернопільсь�
кої (2 з 18), та Львівської (5 з 22) (7 %) облас�
тей, а також Хмельницької (3 з 20). Крім ви�
щеназваних областей в Україні виробництвом
льону також займаються окремі райони
Хмельницької, Тернопільської, Закарпатсь�
кої, Івано�Франківської та Чернівецької об�
ластей [6, с. 51]. На основні льоносіючі регіо�
ни припадає близько 91% площ, зайнятих під
льон (рис. 1).

Ці райони мають найбільш сприятливі умо�
ви до вирощування льону — це кліматичні умо�

ви (висока зволоженість земель, велика кіль�
кість опадів), наявність густої мережі льоноза�
водів, традиції зайнятості сільського населен�
ня вирощуванням льону, наявність відповідних
наукових установ, які займаються вирощуван�
ням та переробкою льону, господарства яких
виробляли більше ніж 90% валового насіння
льону та ін. [2, с. 34]. За 2005—2012 рр. льонар�
ство в Україні зазнало найбільшої кризи серед
інших галузей сільського господарства. Так,
посівні площі льону зменшилися більш ніж на
85 %, урожайність знизилася фактично в 2 рази.
Валовий збір льону�довгунця за вказаний пер�

іод, у цілому, знизився майже
на 93 % [4, с. 148].

Промислове льонови�
робництво на Львівщині
розпочалося ще у 50�х роках
XX ст. Причому, вироби з
льону навіть у післявоєнні
часи користувалися значним
попитом та загалом галузь
вважалася традиційною та
перспективною для розвит�

ку регіону. Досить стабільним періодом для
льонарства виявилися 1970—1990 роки. У
цей час спостерігалися стабільні обсяги ви�
рощування льоноволокна, а на початку 90�
х навіть певне піднесення галузі. У табл. 1
представлено динаміку виробництва волок�
на льону�довгунця в Львівській області у
2005—2010 рр.

Льонарі Львівщини важливе значення при�
діляють урожайності культури, при цьому
для її підвищення додають у грунт специфічні
органічні та мінеральні добрива, які сприяють
стимулюванню росту та збереженню якості
льону впродовж вирощування. Але, з огляду
на відповідні проблеми, на сьогодні не спос�
терігається значна урожайність льону�дов�
гунця. Так, з 2005 по 2010 рр. значно зменшу�
валися обсяги збору льону в регіоні (так у
2006—2007 рр. та 2010 р. даний показник
склав відповідно 2,1—2,3 та 1,4 ц з 1 га). Най�

Рис. 1. Частки найбільших площ посівів
льону льоносіючих областей України

у 2010 р., % [7]

Таблиця 1. Показники виробництва волокна льону>довгунця
у Львівській обл.

Джерело: Головне управління статистики у Львівській області [5].

Рис. 2. Динаміка посівних площ та врожайності
льону>довгунця (волокно) в Львівській області
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вище значення показника врожайності льо�
ну�довгунця склало 4,9 ц/га у 2005 році. З
2005 року в галузі спостерігається спад вро�
жайності. Дана тенденція актуальна і на сьо�
годні.

На рис. 2 представлено розміри посівних
площ та рівень врожайності культури в
Львівській обл. за останні роки.

З наведених даних можна визначити, що у
2007 році у господарствах усіх категорій об�
ласті зібрано 0,1 тис.т волокна льону�довгун�
ця, що (у 2 рази) менше від урожаю попереднь�
ого року. Урожайність волокна льону�довгун�
ця зменшилась на 0,2 ц — з 2,3 ц до 2,1 ц. У 2009
р. виробництво волокна льону�довгунця зали�
шилось на рівні 2008 року — 0,1 тис.т. У 2010
році виробництво волокна льону�довгунця ста�
новило 530 тонн [3].

Обсяги виробництва та урожайність во�
локна та насіння льону�довгунця в усіх гос�
подарствах Львівської обл. у 2005—2010 рр.
стрімко зменшувалися. Так, динаміка уро�
жайності волокна та насіння льону�довгунцю
у 2005—2010 рр. показує зниження показ�
ників: волокна — з 4,9 га/ц у 2005 р. до 1,4 га/
ц у 2010 р.; насіння — з 2 га/ц у 2005 р. до 0,9
га/ц у 2010 р.

Вирощуванням та переробкою льону�дов�
гунця у Львівській області займаються більше
10 районів. Через збитковість льонарської га�
лузі, в усіх районах без виключення з кожним
роком посівні площі стрімко зменшуються, а в
деяких у останні 2—4 роки зовсім звелися до
нуля (табл. 2). З вищенаведеного випливає, що
тільки чотири райони Львівської області про�
довжують вирощувати льон: Золочівський, Пу�
стомитівський, Старосамбірський та Яворівсь�
кий райони.

При цьому, обсяг посівних площ у Золо�
чівському районі зменшилися з 70 га у 2005 р.
до 30 га у 2010 р., у Яворівському районі з 210
га до 65 га у 2010 р. У Пустомитівському рай�
оні площі посівних площ багато років скла�
дають 1—2 га. Щодо Старосамбірського рай�
ону, то тут ситуація неоднозначна. Так, у 2000
р. посівна площа була максимальна — 357 га.
У 2005 р. посівна площа складала 20 га. У 2006
р. посівна площа збільшилася у 3,5 рази. У
2007 р. збільшилася ще на 25 га, а у 2008 р.
вона різко збільшилася до 230 га. У 2009 р.
площа посівів зменшилася на 20% та склала
183 га. На жаль, у 2010 р. площа зменшилася
до 76 га. Також слід відзначити, що у Жидач�

івському та Кам'янка�
Бузькому районах з 2007
р., у Самбірському та Ми�
колаївському районах з
2008 р, а у Бродівському
та Радехівському районах
з 2009 р., у Жовківському
районі у 2010 р. зупинили
вирощування льону�дов�
гунця зовсім (рис. 3).

Аналіз обсягів вироб�
ництва волокна льону�
довгунця сільськогоспо�
дарськими підприємства�
ми різних районів Львів�
ської обл. показав, що
найбільшу частку — 84,6%
має Старосамбірський
район, а Пустомитівсь�
кий та Яворівський райо�
ни мають по 7,7% від за�

Таблиця 2. Посівні площі льону>довгунця у
сільськогосподарських підприємствах

льоносіючих районів Львівської обл., га

Джерело: Головне управління статистики у Львівській області
[3].

Рис. 3. Динаміка посівних площ льону>довгунця у
сільськогосподарських підприємствах Львівської обл., га
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гального обсягу виробництва волокна льо�
ну�довгунця.

Щодо урожайності, то можна сказати про
великі коливання у цифрах. В залежності від
погодних умов, внесенні добрив та технології
посіву та збирання льон�довгунець у сільсько�
господарських підприємствах Львівської обл.
у 2005—2010 рр. мав різні значення: волокна —
з 4,9 га/ц у 2005 р. до 1,4 га/ц у 2010 р.; насіння
— з 2 га/ц у 2005 р. до 0,9 га/ц у 2010 р.

Слід зазначити, що залежність між змен�
шенням посівних площ і рівнем урожайності в
сьогоднішніх умовах набуває ще більш актуаль�
ного значення, оскільки господарства не мають
ані достатньої технічної бази для обробітку на
якісному рівні значних площ, ані коштів для за�
купівлі матеріально�технічних ресурсів, що
дозволили б отримати високий урожай льону.
Динаміка показників урожайності льону не має
чіткої картини її зміни, оскільки вона суттєво
залежать від природно�кліматичних умов. Саме
тому в один і той же рік показники урожайності
суттєво відрізняються в деяких районах. Так,
найбільша урожайність 9,3 ц/га спостерігала�
ся у 2005 році у Кам'янка�Бузькому районі, 7,9
ц/га у Золочівському районі, а у 2007—2008 рр.
у цьому районі урожайність була 6,2—6,3 ц/га.
Взагалі середня урожайність, мабуть, через
фінансову кризу також по Львівській області
невелика. А у 2010 році вона склала усього 1,4
ц/га. Повені, засухи та інші негативні чинники
в окремих регіонах України також суттєво зни�
жують урожайність льону.

ВИСНОВКИ
Грунтуючись на одержаних результатах

проведеного дослідження, що характеризують
сучасний стан льонарської галузі Львівської
обл., можна стверджувати, що виробництво
продукції з льону було зосереджено на Поліссі,
у передгірських та гірських районах Карпат. Ці
райони мають найбільш сприятливі умови до
вирощування льону — це кліматичні умови (ви�
сока зволоженість земель, велика кількість
опадів), наявність густої мережі льонозаводів,
традиції зайнятості сільського населення виро�
щуванням льону, наявність відповідних науко�
вих установ, які займаються вирощуванням та
переробкою льону, господарства яких вироб�
ляли більше ніж 90% валового насіння льону та
ін.

На теренах Львівської області льон�довгу�
нець вирощується переважно у Старосамбірсь�
кому (84,6%), Пустомитівському (7.7%) та Яво�
рівському (7,7%) районах. Проведений аналіз
динаміки найважливіших показників стану льо�

нарства у Львівській обл. за останні 15 років
свідчить про значне скорочення площі посівів
цієї культури. Сьогодні льонарство Львівщини
переживає занепад, який характеризується, в
першу чергу, через брак інфраструктури, по�
гану кон'юнктуру ринку, відсутністю інститу�
ціональне забезпечення, недостатністю дер�
жавної підтримки, спадом обсягів виробницт�
ва, втратою позицій на вітчизняному ринку льо�
новолокна, застарілістю матеріально�технічної
бази, повною відсутністю зв'язків між науко�
вими установами та товаровиробниками, а та�
кож між іншими суб'єктами господарювання
галузі. Аналіз динаміки посівних площ та уро�
жайності дають змогу стверджувати про одне
із домінуючих положень Львівської області се�
ред інших областей України у виробництві льо�
нопродукції. Попри невисоку рентабельність
льонарства в останні роки, Львівська область
намагається не втратити своє провідне місце в
льонарстві.
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