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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У Львівській області сільське господарство

є пріоритетною галуззю економіки, яка забез�
печує продуктами життєдіяльності потреби
області, а підвищення ефективності аграрного
виробництва — поліпшення матеріального доб�
робуту населення та здійснення соціальних пе�
ретворень на селі [1, с. 11]. Старосамбірський
район Львівської обл. є одним з провідних рай�
онів Львівської обл. по виробництву льону�дов�
гунцю. ВАТ "Льонокомбінат "Старосамбірсь�
кий" на сьогоднішній день єдиний льонозавод
у Львівській області.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Організаційно�економічні питання функ�
ціонування і підвищення ефективності льонар�
ської галузі розглядаються в наукових працях
О.В. Гури, І.П. Карпця, Є.О. Маслюкова,
А.В. Назарової, А.Ф. Скорченка, М.К. Циган�
ка, О.М. Шпичака та інших.

Однак питання подальшого розвитку льо�
нарської галузі як цілісної організаційно�
економічної системи, обгрунтування і прак�
тичного застосування механізму організацій�
но�економічного поєднання інтересів підпри�
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ємств суміжних галузей для відродження льо�
нарства потребують поглиблених наукових
досліджень.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Завдання дослідження — оцінка сучасного

стану та проблем діяльності ВАТ "Льонокомб�
інат "Старосамбірський", а також обгрунтуван�
ня можливих напрямів поліпшення діяльності
підприємства та льонарської галузі.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Природно�кліматичні умови Львівської

області характеризуються помірним не спе�
котним літом із достатньою кількістю опадів.
Її рівнинні райони з дерново�підзолистими,
дерново�карбонатними та суглинистими
грунтами є оптимальними для вирощування
льону. Сьогодні льонарство Львівщини пере�
живає занепад, який характеризується, в пер�
шу чергу, спадом обсягів виробництва, втра�
тою позицій на вітчизняному ринку льоново�
локна, застарілістю матеріально�технічної
бази, повною відсутністю зв'язків між науко�
вими установами та товаровиробниками, а
також між іншими суб'єктами господарюван�
ня галузі.

З кожним роком обсяги виробництва во�
локна та насіння льону�довгунцю в Україні та
в усіх районах Львівської обл. у 2005—2010 рр.
стрімко знижуються. На теренах Львівської
області льон�довгунець вирощується пере�
важно у Старосамбірському (84,6%), Пусто�
митівському (7.7%) та Яворівському (7,7%)
районах.

Льон�довгунець є стратегічною і традицій�
ною культурою Старосамбірщини, яка харак�
теризується специфічними грунтово�кліматич�
ними умовами. Льонарство в недалекому мину�
лому, займаючи не більше 10% посівних площ,
забезпечувало більше половини усіх грошових
надходжень від рослинництва, що сприяло со�
ціально�економічному розвитку господарств
Старосамбірщини. Донедавна у господарствах
велася цілеспрямована робота по насінництву,
підготовкою та реалізацією насіння займалася
льононасінницька станція. До 1991 року здійс�
нювалось державне відшкодування сільгоспп�
ідприємствам до 40% виробничих витрат. Крім
того, існувала досить ефективна система доп�
лат у розмірі від 30% до вартості льону�довгун�
цю за реалізацію її у відповідні календарні
строки, що стимулювало зростання якості си�
ровини. Як наслідок, рентабельність виробниц�
тва льону у той період складала 140—150%, тре�
сти — 130—140% [4, с. 54].

У районі льон�довгунець сільгосппідприєм�
ства воліють виводити з сівозміни як трудо�
місткий та нерентабельний. ВАТ "Старосамбі�
рський льонозавод", розмістив у 2011 р. насіння
льону на 40 гектарах, тобто підприємство саме
себе частково забезпечило сировиною.

ВАТ "Льонокомбінат "Старосамбірський" є
одним із передових підприємств в Україні у
сфері переробки льону та виробництві вторин�
ної лляної продукції і має більш як 20�літній
стаж роботи в цій галузі.

На сьогодні Старосамбірський льонозавод
залишився єдиним діючим підприємством, яке
займається переробкою льону�довгунцю у
Львівській області. Проблему зі збуту про�
дукції у кризові роки підприємство вирішува�
ло завдяки вдалим контрактам із словацьки�
ми текстильними підприємствами. При цьому
неподалік, у м.Самбір, яке на той час було цен�
тром основної сировинної бази льонарства в
області, велось будівництво ткацької фабри�
ки, яке до початку 1995 року було готове на
80%. На жаль, через втрату пріоритетності та
системну економічну кризу у державі, фінан�
сування будівництва на державному рівні при�
пинилося, а місцева влада не лишень не змог�
ла допомогти льонарству, але й відкрито за�
важала у будь�яких намаганнях виправити си�
туацію.

Підприємство реорганізоване у Відкрите
акціонерне товариство в процесі приватизації
в 1995 році. За успіхи в комерційній діяльності
ВАТ льонокомбінат "Старосамбірський" було
нагороджено дипломом та срібною медаллю
журналу якості і комерції "ACTUALIDAD" м.
Мадрид.

Товариство застосовує інтенсивну техноло�
гію вирощування льону�довгунця, що полягає
у неухильному виконанні технологічних опе�
рацій на базі найновіших наукових досягнень,
комплексної механізації усіх процесів обробі�
тку і збирання. Це, насамперед, розміщення
посівів льону переважно після зернових куль�
тур, ретельна підготовка грунту, застосування
мінеральних добрив у нормах, збалансованих
за поживними речовинами, сівба в оптимальний
термін із використання високоякісного на�
сіння, система захисту рослин від шкідників,
хвороб і бур'янів.

На сьогоднішній день ВАТ "Льонокомбінат
"Старосамбірський" пропонує своїм спожива�
чам такі види продукції власного виробницт�
ва:

— продукція первинної переробки льону:
льоноволокно довге чесане в стрічці (№ 14,3 —
19,8); очіс лляний (№ 6—10);
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— продукція вторинної переробки корот�
кого льоноволокна: пряжа лляна (очіскова, су�
хого способу прядіння, текс 200—480); шпага�
ти в асортименті (лляні, бавовняні, з кольоро�
вою ниткою): для м'ясних, ковбасних виробів
та копчених сирів; для сушіння та ферментації
тютюну; для пресування сіна; для упаковки та
канцелярських потреб;

— шнури господарські (діаметр 0,5—1 см,
розривне навантаження 150—250 кгс);

— тканини технічні в асортименті (лляні та
напівлляні): пакувальна тканина; мішковина;
брезентова тканина;

— матеріал нетканий (непрошитий ватин з
натуральної лляної сировини): для виробницт�
ва м'яких меблів, спальних блоків та матраців;
льоноволокно котонізоване (використовуєть�
ся в прядінні як замінник бавовни та шерсті):
сіре; напіввідбілене; відбілене; вата лляна ме�
дична.

Крім цього, на льонокомбінаті функціонує
швейний цех із пошиття спецодягу, рукавиць,
брезентових накидок для вантажного авто�
транспорту, а також цех по випуску волок�
няників, який працює по замовленню мебле�
вих комбінатів. З кожним роком на льоноком�
бінаті намагаються збільшувати обсяги ви�
робництва та реалізації вищеописаної про�
дукції.

На ВАТ "Льонокомбінат "Старосамбірсь�
кий" впроваджено ряд цехів по вторинній пе�
реробці льоноволокна: цех по випуску чесаної
стрічки довгого волокна; цех по випуску пряжі;
цех по випуску шпагатів та господарських
шнурів; цех котонізації льоноволокна; ткаць�
кий цех; цех по випуску нетканих матеріалів.
Крім цього, власними силами провідних спе�

ціалістів льонокомбінату було
знайдено спеціальні технології
виробництва таких видів про�
дукції, з льону як котонізовано�
го волокна (котонін) і лляна ме�
дична вата, що відрізняється від
бавовняної підвищеною гігро�
скопічністю та антисептичною
дією, і новинками на ринку Ук�
раїни в даній галузі. У табл. 1 на�
ведено динаміка економічних
показників діяльності ВАТ
"Льонокомбінат "Старосамбі�
рський" за 2005—2010 роки.

З вищенаведених даних слід
відмітити, що середній показник
2005—2010 років складає 1654,6
тис. грн. Найбільший показник
реалізації продукції — 2028,3

тис. грн. був у 2007 р., найменший — 1415,5 тис.
грн. у 2009 р.

За 2005—2010 рр. підприємство працює
збитково. Середній показник збитковості за
2005—2010 роки на рівні мінус 232,6 тис. грн.

Аналіз чисельності штатних працівників
свідчить про швидке їх зменшення. Так, якщо у
2005 р. на ВАТ "Льонокомбінат "Старосамбі�
рський" працювало 90 чол., то у 2010 р. — 34
чол., тобто зменшилася майже у 3 рази. За ос�
танні роки середньомісячна заробітна плата од�
ного штатного працівника збільшилася з 105
грн. у 2005 р. до 840 грн. у 2010 р. Низький рівень
оплати праці зумовлений сезонністю робіт та
неповною зайнятістю працівників. Слід зазна�
чити, що у 2010 р. у Львівській обл. середньом�
ісячна заробітна плата працівників сільського
господарства складає 1517 грн. Це свідчить про
необхідність залучення коштів для придбання
нових основних фондів, замалу кількість спец�
іалістів та низьку заробітну плату на ВАТ "Льо�
нокомбінат "Старосамбірський".

За аналізований період ВАТ "Льонокомбі�
нат Старосамбірський" зменшив дебіторську
заборгованість у 2010 р. більше ніж у 10 разів
у порівнянні з 2005 р., при цьому кредиторсь�
ка заборгованість зменшилася у 2,5 рази.
Підприємство найбільше заборгувало поста�
чальникам паливно�мастильних матеріалів та
сировини.

Проведений аналіз діяльності ВАТ "Льоно�
комбінат Старосамбірський" свідчить про його
незадовільні фінансовий стан. У 2010 році че�
рез брак льоносировини потужності ВАТ "Льо�
нокомбінат "Старосамбірський" використову�
валися лише на 10%. Недостатність льонтрес�
ти (як сировини для товариства), що поста�

Таблиця 1. Аналіз діяльності ВАТ "Льонокомбінат
"Старосамбірський" за 2005—2010 рр.

Джерело: розраховано за даними [6].
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чається с/г підприємствами, обумовлює робо�
ту підприємства не на повну потужність. По�
дорожчання сировини, вiдсутнiсть постійних
замовників, податковий тиск, нестійка політич�
на ситуація в державі — це може призвести
підприємство до банкрутства.

Сьогодні вітчизняне льонарство переживає
гостру кризу: скоротилися площі посіву льону�
довгунця, зменшилося валове виробництво
льонопродукції, знизилась економічна ефек�
тивність галузі. Врожайність волокна у Ста�
росамбiрському районi впала до 1—2 ц/га. Ви�
робництво насіння льону скоротилося до рівня
нижче внутрішніх потреб області. З високорен�
табельної галузі льонарства перетворилась на
збиткову, що призвело до втрати зацікавле�
ності сільгоспвиробників у вирощуванні льону.
Як наслідок, посівна площа льону�довгунцю в
сільгосппідприємствах скоротилася у 2012 р до
10 га. Крім того, держiнспекцiя з карантину
рослин областi діагностувала пiд час сезонної
перевірки культури у Старосамбiрському
районi хворобу грибкового походження, кот�
ра називається "пасмо льону". Грибок виявле�
но на двох гектарах угідь. Це небезпечне зах�
ворювання підлягає карантинному режиму.
Тобто зерна льону не можна використовувати
для розмноження, їх віддадуть на технічну об�
робку. Так само й одержати волокно з такого
льону неможливо, адже воно буде неякісним i
ламким. У зараженої грибком рослини стебло
засихає, дерев'яніє. А джерелом зараження
посiвiв може бути хворе насіння. Пасмо льону
також переноситься з вітром, дощем та кома�
хами [3].

Низька забезпеченість району власними та
бюджетними надходженнями та їх залежність
від дотацій із державного бюджету обмежує
маневреність місцевих бюджетів у забезпе�
ченні економічного і соціального розвитку та
не дає можливості сформувати достатні бюд�
жети розвитку. Інфляційні процеси, порушен�
ня міжгалузевого еквівалентного обміну, не�
задовільна матеріально�технічна база вироб�
ництва луб'яних культур ще не дозволяють
більшості льонарських підприємств повністю
адаптуватись до жорстких вимог ринкової
економіки, що свідчить про потребу в карди�
нальних змінах. До цього ж, з боку держави
зроблено поки що замало, щоб призупинились
деструктивні процеси в льонарстві, аби наявні
позитивні тенденції в галузі набули більш ста�
більного розвитку [5, с. 148]. Потребують ак�
тивізації процеси інформаційного забезпечен�
ня інвестиційної та зовнішньоекономічної
діяльності, з метою залучення більш широко�

го кола інвесторів та подальшого формуван�
ня їх привабливого інвестиційного іміджу.
Необхідне залучення підприємств Старосам�
бірського району та Львівської області до
участі у міжнародних виставково�ярмаркових
заходах, сприяння запровадженню міжнарод�
них стандартів якості підприємствами�експор�
терами.

Важливим чинником у покращенні ситу�
ації в галузі є залучення коштів інвесторів у
первинну переробку сировини. Сприяє роз�
витку і наявність ринкової та транспортної
інфраструктури та наближеність Старосам�
бірського району до кордону з ЄС. В аграр�
ному секторі Львівщини вже працює декіль�
ка підприємств з іноземними інвестиціями,
які займаються зерновиробництвом, ріпакі�
вництвом, картоплярством, а окремі з них у
2009 році сіяли льон�довгунець [2, с. 139].
Проте, говорячи про залучення іноземних
інвесторів, особливий акцент треба зробити
на роздрібненості землевласників Львів�
ської області та високій конкуренції щодо
землекористування. Тісна співпраця інвес�
торів із товаровиробниками дасть мож�
ливість відродити галузь льонарства у Ста�
росамбірському районі, що забезпечить пра�
цевлаштування селян на виробництві, покра�
щить фінансово�економічний стан підпри�
ємств, дасть можливість отримувати стабіль�
ну заробітну плату та відродити соціальну
сферу села. Відродження льонарства має
здійснитись за рахунок впровадження ре�
сурсозберігаючих технологій вирощування,
збирання і переробки льону�довгунця, які
включають використання для сівби насіння
високопродуктивних сортів, які найпри�
датніші для умов регіону, диференційований
обробіток грунту, локальний спосіб внесен�
ня міндобрив, інтегрованої системи захисту
рослин від шкідників і хвороб, рулонної тех�
нології збирання трести і роздільної техно�
логії збирання насіння, реалізації врожаю за
схемою поле�завод. Один із напрямів підви�
щення економічної ефективності льонарсь�
кого господарства — впровадження комп�
лексної механізації і автоматизації льонови�
робництва в усіх господарствах і переведен�
ня їх на індустріальну основу [7, с. 84]. Вир�
ішення цієї проблеми сприяє насамперед
підвищенню продуктивності праці в льо�
нарському виробництві, що є основним які�
сним фактором його економічного і соціаль�
ного розвитку. Матеріальною основою під�
вищення економічної ефективності льо�
нарського виробництва, зокрема зростання
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продуктивності праці, є впровадження до�
сягнень науково�технічного прогресу, яке
включає вдосконалення, раціональне по�
єднання і взаємодію всіх елементів праці —
знарядь і предметів праці та робочої сили. З
підвищенням технічної озброєності і рівня
механізації виробничих процесів, з пол�
іпшенням організації виробництва витрати
живої праці на одиницю земельної площі
скорочуються.

ВИСНОВКИ
Отже, ВАТ "Льонокомбінат "Старосамбі�

рський" — на сьогоднішній день єдиний льоно�
завод у Львівській області. ВАТ "Льонокомбі�
нат "Старосамбірський" — спеціалізоване
підприємство Львівської області, яке займаєть�
ся вирощуванням льону�довгунця, його пере�
робкою, виробництвом і збутом льоноволокна,
тобто функціонує замкнутий цикл: вирощуван�
ня льону — зберігання — переробка сировини
— реалізація готової продукції. Основним на�
прямом діяльності товариства є заготівля і пе�
реробка льонотрести в коротке та довге волок�
но за стандартами якості європейських країн.
На сьогодні Старосамбірський льонозавод за�
лишився єдиним діючим підприємством, яке
займається переробкою льону�довгунцю у
Львівській області. Внаслідок деструктивних
процесів в аграрному секторі на ВАТ "Льоно�
комбінат "Старосамбірський" спостерігається
згортання льоновиробництва. Через нестачу
сировини лінії ВАТ "Льонокомбінат "Старо�
самбірський" недовантажені. Зношеність тех�
нологічного обладнання становить близько
60%, і тому підприємство потребує вкладення
реальних інвестицій.

Оскільки внаслідок занепаду галузі різко
знизилась зацікавленість сільськогосподар�
ських підприємств у вирощуванні льону, то
ВАТ "Льонокомбінат "Старосамбірський"
проблему забезпечення сировиною вирішує
шляхом самостійного вирощування даної
культури на власних та орендованих землях.
Льонозавод має великі потужності й остан�
німи роками не використовує усі свої мож�
ливості через брак льоносировини. Відсут�
ність достатньої кількості сировини внаслі�
док ліквідації та реорганізації великих сіль�
ськогосподарських підприємств, зниження
мотивації та стимулювання аграріїв, які тра�
диційно займалися вирощуванням льону,
внаслідок порушення цінового паритету між
галузями льонопереробного комплексу під�
вищення вартості та погіршення якості сиро�
вини, що впливає на темпи зростання собівар�

тості льонопродукції, які значно перевищи�
ли темпи зростання цін, що призвело до пад�
іння рентабельності.

З огляду на зазначене, льонарська галузь
Старосамбірського району потребує нагально�
го розвитку, державної й регіональної підтрим�
ки. Для цього необхідна модернізація вироб�
ництва, підтримка розвитку підприємництва,
розбудова соціальної і виробничої інфраструк�
тури у льонарській галузі. Гарним стимулом
щодо розвитку льонарства може стати впро�
вадження дієвого механізму дотування галузі
сільськогосподарських підприємств, які займа�
ються вирощуванням льону�довгунцю. Така
дотація з розрахунку на 1 га посіву, по�перше,
зацікавить сільськогосподарських товарови�
робників засівати площі льоном, збільшить об�
сяги виробництва льонотрести та льоноволок�
на, а по�друге, підвищить ефективність веден�
ня сільського господарства в цілому.
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