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АКТУАЛЬНІСТЬ ДОСЛІДЖЕННЯ

Макроекономічна інтеграція має забезпечити узго%
дження на міждержавному рівні мети соціально%еконо%
мічного розвитку льонопереробної галузі країни як у
кількісній, так і в якісній формі. Має формуватися уз%
годжена структура, науково%технічна, інвестиційна, со%
ціальна і зовнішньоекономічна стратегія розвитку галузі,
що забезпечить найповнішу реалізацію поставлених
завдань інтеграційного об'єднання. Між двома рівнями
інтеграційного процесу необхідно забезпечити цілкови%
ту єдність. Вона може автоматично досягатися функці%
онуванням ринкового механізму.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Ефективність інтеграційних процесів може бути за%
безпечена лише за умови радикального підвищення ре%
гулюючої ролі держави на національному рівні та на
рівні міждержавних інституцій. За допомогою держав%
них і міждержавних інституцій можуть бути визначені
та узгоджені народногосподарські інтереси країни, виз%
начена мета інтеграційного розвитку льонопереробної
галузі, відпрацьовані й узгоджені основні напрями інтег%
раційної політики. Водночас на базі розробленої моделі
стратегії інтеграційного розвитку державні та міждер%
жавні інститути повинні формувати інтеграційні механі%
зми та напрями, що забезпечують інтенсифікацію виб%
раної стратегії інтеграційного розвитку на макрорівні.
Узагальнюючи, І. Сисоєнко пов'язує причини поточ%
ного кризового стану галузі з: розпадом економічних,
виробничих і технологічних зв'язків між окремими га%
лузями і підприємствами галузі, який виник під час зміни
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форми власності агарних та переробних підприємств;
різким скороченням сировинної бази, внаслідок пере%
ходу економіки від твердого планування до ринкових
умов, що призвело до кризового рівня зниження обсягів
виробництва продукції з льону і, як наслідок, до зни%
ження виготовлення текстильної продукції і втрати знач%
ної частини внутрішніх та зовнішніх ринків текстилю;
особливістю сировини для льонопереробної галузі —
льоносоломи або льонотрести — як кінцевої продукції
сільгоспвиробника, яку неможливо вільно реалізовува%
ти іншим покупцям, окрім підприємств первинної пере%
робки льону, внаслідок значних транспортних витрат;
вкрай високим диспаритетом цін, що сформований за
умов нерегульованої ринкової економіки переробними
підприємствами, які є монополістами на регіональному
ринку льонопродукції, (особливо вирізняється розбіж%
ність між вартістю матеріально%технічних ресурсів і вар%
тістю льоносировини); льон, як аграрна культура вима%
гає складної технології вирощування [5, с. 43]. Скоро%
чення й нераціональне застосування мінеральних доб%
рив, засобів захисту рослин й інших складових урожай%
ності, за умов недостатнього фінансування, призводить
до зниження кількості трести, що отримана з одного
гектара посівів; неефективність вирощування льону на
продаж, оскільки трудомісткість (витрати праці на ви%
робництво одного центнера льоноволокна) у 5—7 разів
вище витрат на виробництво одного центнера зерна;
відсутність в Україні виробництва спеціалізованих ма%
шин, що необхідні для виконання збиральних і післяз%
биральних операцій (льонокомбайнів, льоноворохосу%
шарок тощо), устаткування для первинної обробки льо%
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ну, а також високі ввізні мита на дану
ɑɢɧɧɢɤɢ, ɳɨ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɣɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɥɶɨɧɨɩɟɪɟɪɨɛɧɢɯ
продукцію; низька ефективність пере%
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ
робних підприємств, що дає змогу
одержувати тільки 25—30% тіпаного
льону від загальної маси вироблено%
ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɿ
ɉɪɚɜɨɜɿ
Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨго льоноволокна; підвищена відпові% - ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ
ɱɢ
- ɧɟɞɨɫɤɨɧɚɥɿɫɬɶ
ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɿ
дальність підприємства — члена інтег% ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɿɫɬɶ ɤɨɲɬɿɜ
- ɧɟɫɬɚɛɿɥɶɧɿɫɬɶ
ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɯ
раційної організації — за свою ділян% ɞɥɹ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ
ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨɝɨ
ɫɬɪɭɤɬɭɪ;
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ;
- ɧɟɪɨɡɜɢɧɟɧɿɫɬɶ
ку роботи сприяє функціонуванню ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɣɧɢɯ
- ɨɛɦɟɠɟɧɿɫɬɶ ɡ ɛɨɤɭ
ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ;
об'єднання як єдиного злагодженого ɨɛ’ɽɞɧɚɧɶ;
ɩɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨ
- ɨɪɿɽɧɬɚɰɿɹ ɧɚ
механізму; можливість отримання для - ɜɢɫɨɤɢɣ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ;
ɪɢɡɢɤ;
ɤɨɪɨɬɤɨɫɬɪɨɤɨɜɢɣ
переробних підприємств необхідних - ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ
- ɧɟɡɚɯɢɳɟɧɿɫɬɶ
ɩɟɪɿɨɞ;
сировинних та трудових ресурсів у ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɭ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ;
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ
- ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɹ
ɨɛ’ɽɞɧɚɧɧɹ ɜɿɞ
ɭɡɝɨɞɠɟɧɿɫɬɶ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ
необхідній кількості, для сільськогос% - ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ
ɪɟɣɞɟɪɫɶɤɢɯ ɚɬɚɤ
ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ.
подарських — гарантованого ринку ɩɪɨ ɪɢɧɤɢ ɬɚ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ
збуту; можливість залучення фінансо% ɨɛ’ɽɞɧɚɧɶ
вих ресурсів у вирощування льону та
у переробку (завдяки об'єднанню
Ʉɚɞɪɨɜɿ
спільних фінансових можливостей об%
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ
- ɞɨɦɿɧɭɜɚɧɧɹ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ
'єднання, залученню інвестицій через - ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ, ɧɟɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɱɢ
ɧɢɡɶɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɛɚɡɨɜɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ
ɧɚɞ ɿɧɬɟɪɟɫɚɦɢ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨ
спільну участь в інвестиційних програ% ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɿɜ ɡ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɣɧɢɯ
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ;
мах: участі у конкурсах проектів, що ɩɪɨɰɟɫɿɜ;
- ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɿɫɬɶ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ
фінансуватимуться за рахунок грантів; - ɧɟɞɨɫɤɨɧɚɥɿɫɬɶ ɫɢɫɬɟɦɢ ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ
ɛɚɡɢ;
об'єднання спільних фінансових мож% ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ;
- ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɩɪɨɝɪɟɫɢɜɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ
ливостей для забезпечення гарантій - ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɰɟɧɬɪɿɜ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ
на отримання кредитних ресурсів); за% ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ
безпечення доступу і обміну інформа% Рис. 1. Чинники, що впливають на розвиток льонопереробних
цією щодо різних аспектів діяльності
підприємств (складено за [5])
підприємств льонарства; можливість
зниження собівартості сировини та вартості готової про% блем і можливостей розвитку конкретних регіонів його
дукції підприємств льонарської галузі; доступ до мар% вирощування і підприємств із його переробки.
кетингових, юридичних, консультативних послуг.
За останні роки льонарство зазнало чи не найбіль%
Автор вважає, що з метою впровадження на шої кризи серед інших галузей сільського господарства
підприємствах льонопереробної галузі інтеграційних регіону. Так, у Поліському регіоні з 23 промислових
процесів, насамперед, необхідно визначити головні чин% підприємств з первинної переробки льону залишилось
ники, що впливають на інтеграційний розвиток льоно% 6 льонозаводів на Чернігівщині, 3 — на Житомирщині,
переробних підприємств (рис. 1).
3 — на Сумщині, 1 — на Волині. І навіть ті, що залиши%
При цьому автор відзначає, що для подальшого роз% лись, працюють на половину, а то й третину потужнос%
витку льонарські підприємства матимуть наступні пере% тей. Як наслідок, виробництво льоноволокна знизилось
ваги інтеграції.
до 3—5 тис. т за рік, що в десятки разів менше, ніж було
Виходячи із вищевикладеного, автор [5] доходить на початку 90%х. Україна не лише втратила льоноволок%
висновків про доцільність застосування на підприєм% но як експортний товар, а й залишила власну льонопе%
ствах льонопереробки інтеграційних процесів. Отже, реробну промисловість без сировини. Як відомо, кото%
інтеграційні процеси мають формуватися в крайніх ви% нізоване льоноволокно за відповідної обробки могло б
падках на двох рівнях. З одного боку, важливе значен% стати цінною сировиною також і для бавовнопрядиль%
ня мають інтеграційні процеси на макрорівні, що зумов% них підприємств [4].
лює встановлення прямих економічних зв'язків між гос%
Динаміка спаду льоновиробництва простежується
подарськими суб'єктами на регіо%
Таблиця 1. Виробництво льоноволокна на Володарськ
нальному рівні, розвиток інтеграцій%
Волинському льонозаводі у 1988—2008 роках (тон)
них процесів між підприємствами
Ɋɿɤ
ȼɢɪɨɛɥɟɧɨ ɥɶɨɧɨɜɨɥɨɤɧɚ
Ɋɿɤ
ȼɢɪɨɛɥɟɧɨ ɥɶɨɧɨɜɨɥɨɤɧɚ,
сільськогосподарського та промис%
лового призначення, які в комплексі
ɭɫɶɨɝɨ
ɞɨɜɝɨɝɨ
ɭɫɶɨɝɨ
ɞɨɜɝɨɝɨ
забезпечують повний цикл вироб%
1988
2646
748
1999
295
44
ництва для льонопереробної галузі.
1989
2387
476
2000
196
31
Ɍ990
2207
408
2001
250
57
Проте його явно не досить для ефек%
1991
2388
560
2002
373
104
тивної економічної інтеграції. Такий
1992
2437
681
2003
206
34
процес є необхідний і на макроеко%
1993
2445
556
2004
238
24
номічному рівні.
1994
1554
196
2005
168
10
Льон є традиційною аграрною
1995
1193
248
2006
15
0,7
культурою для Полісся України.
1996
1039
195
2007
6
1
Отже, проблеми льонарства немож%
1997
300
38
2008
11
0.5
ливо розглянути у відриві від про%
1998
123
25
-
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но формуюча культура має позитивну перспективу.
Тому, на глибоке переконання авторів, не потрібно
погоджуватися із подальшим затуханням льонарсь%
кої галузі. Реальність виходу зі складної ситуації
закладено в самій рослині (льону), яка є унікальною
з боку багатогранного безвідходного використан%
ня. Реалізуючи потенційні можливості льону, за дот%
римання агротехнічних вимог, на Поліссі можна от%
римати з 1 га 1—1,5 т льоноволокна, 0,5 т насіння
за якості льонотрести 1,5 сортономера.
Окрім того, у період енергетичної кризи цінним
енергетичним продуктом є костробрикети, виготов%
лені з лляної костри. На відміну від решти, даний вид
палива (за достатньо високого ККД згорання) є еко%
Рис. 2. Динаміка виробництва льоноволокна ВАТ логічно чистим, а також щорічно відновлювальним
енергопродуктом.
"ВолодарськВолинський льонозавод"
Необхідно посилити зв'язок науки з виробницт%
на прикладі ВАТ "Володарськ%Волинський льонозавод", вом, створивши науково%виробничі корпорації, які ефек%
який розташований у центрі Житомирської області. Три% тивно функціонують у країнах Західної Європи у виг%
агрегатний завод у 90%х роках виробляв у рік по 2,5 тис. ляді технопарків, пропонують автори [4]. Це надасть
т волокна, у тому числі 500 т довгого (див. рис. 2. табл. можливість швидкого та продуктивного впровадження
1). У виробництві було зайнято 260 осіб. Через кризові інноваційних технологій у виробництво, а також підго%
явища протягом останніх десяти років виробництво льо% товки кваліфікованих та практично орієнтованих спец%
новолокна зменшилось до 100—150 т льоноволокна, у іалістів.
тому числі 7—10 т довгого. І тенденція скорочення ви%
У період кризи та масового безробіття льонарська
робництва триває.
галузь може стати одним із основних роботодавців для
Отже, виробництво зменшилось більше, ніж у 6 безробітного населення, а отже, і основою добробуту
разів. Проте завдяки інтеграції переробників сільсько% сотень господарств та тисяч сімей на Поліссі. Блакит%
го господарства з льоновиробниками, які взяли в орен% ноока квітка льону має залишатись символом Полісся,
ду земельні та майнові паї господарств, що перестали а вишиті лляні рушники — символом України.
функціонувати, підприємство продовжує випускати про%
На аналогічні регіональні проблеми розвитку льо%
дукцію.
нарства вказує і дослідниця із Чернігова В.Крот [3]. Вона
На думку авторів статті [4], основними причинами наголошує, що з давніх часів льон%довгунець вирощу%
кризової ситуації у лляній галузі є: відсутність доступів ють на Поліссі, називаючи його "поліським шовком", і
до дешевих кредитних ресурсів; відсутність попиту на приділяють цій культурі особливу увагу. Зокрема, у
льоноволокно на внутрішньому ринку; руйнування гос% Чернігівській області льон%довгунець як перспективну
подарських зв'язків з імпортерами льоноволокна, особ% культуру вирощували в 15 районах, де для її виробниц%
ливо з Росією; відсутність зовнішніх та внутрішніх інве% тва була створена відповідна матеріально%технічна база,
сторів; спрацювання устаткування та застарілість тех% побудовані 10 переробних заводів, придбано достатню
нологій переробки, що зумовлює низький випуск волок% кількість спеціалізованої техніки, чітко відпрацьована і
на за високих трудозатрат; диспаритет цін між матері% освоєна технологія механізованого вирощування і зби%
ально%технічними витратами на вирощування льону та рання, налагоджена система насінництва. У галузі ши%
вартістю льоноволокна; падіння купівельної спромож% роко впроваджувалися розробки та рекомендації відо%
ності населення; відсутність діючої довготривалої Дер% мих вітчизняних науковців, зокрема П. Голобородька,
жавної програми із розвитку льонарства в Україні, адже І. Карпця, О. Локотя, О.Шпичака та ін.
прийнято її ще у 2006 р. (Галузева програма розвитку
За обсягом виробництва льону%довгунця Чернігівсь%
льонарства в Україні на 2006—2010 рр. на сьогодні ка область займала до 1995 року друге місце (питома
практично не реалізується); відсутність робочої сили в вага регіону в загальнодержавному виробництві коли%
зв'язку з міграцією сільського населення та неприваб% валася в межах від 21,9 до 31,6%). За останні 10 років
ливістю зарплат у льонарстві порівняно з іншими сфе% в області відбулося нарощування виробництва культу%
рами працевлаштування; економічна непривабливість ри. Відбувалося це за рахунок різних причин, зокрема
вирощування льону, порівняно з рештою культур, що спад виробництва до 1999р. включно тут відбувався
вирощуються на Поліссі.
значно меншими темпами, ніж в інших регіонах, що зро%
Автори вважають, що подальший розвиток галузі било галузь більш привабливою для інвестора у по%
льонарства переважно залежить від соціально%еконо% рівнянні з іншими регіонами України
мічної стабільності в суспільстві та від рівня державної
Негативні тенденції, які відбувалися в льонарсько%
підтримки. Наприклад, на Заході льоновиробникам на му підкомплексі Чернігівщини починаючи з 1991 р., ре%
1 га посіву льону надають дотацію 800 євро, а в Україні ально могли звести виробництво волокна до надзвичай%
лише 640 грн.; льонопереробним заводам за кожну ви% но низьких обсягів. Аналіз динаміки вирощування льо%
роблену тонну льоноволокна надходить 200 євро, а в ну%довгунця в Чернігівській області засвідчує, що із 1991
Україні — нічого.
по 2005 рр. валовий збір волокна зменшився з 317,8 до
За прогнозами різних країн світу, льон як екологіч% 81,1 тис. ц, тобто майже у 4 рази (табл. 2).
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Обсяги виробництва зменши% Таблиця 2. Динаміка посівної площі валового збору, врожайності
волокна в Чернігівській області за період 1991—2004 роки
лись як за рахунок скорочення
посівних площ, так і значного зни%
Ɂɿɛɪɚɧɚ
ɍ % ɞɨ
ɍ % ɞɨ
ɍ % ɞɨ
ження врожайності та загального Ɋɨɤɢ ɩɥɨɳɚ, ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ȼɚɥɨɜɢɣ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ȼɪɨɠɚɣɧɿɫɬɶ, ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨ
ɡɛɿɪ, ɰ
ɰ/ɝɚ
погіршення якості трести. У той же
ɝɚ
ɪɨɤɭ
ɪɨɤɭ
ɪɨɤɭ
317580
8,5
час, починаючи із 2000 р., відбу% 1991 37320
43,57
64520
20,31
3,97
46,71
вається поступове збільшення по% 1996 16262
1997
11343
69,75
35770
55,44
3,15
79,345
сівних площ, що можна розгляда%
98,34
36750
102,74
3,2
101,59
ти як позитивну тенденцію, якщо 1998 11155
1999
7182
64,38
17570
47,81
2,5
78,125
б не значна зношеність наявної 2000
8548
119,02
36910
210,07
4,4
176
техніки, брак добрив та засобів 2001
9783
114,45
45140
122,3
4,6
104,55
захисту рослин від шкідників та 2002
9550
97,62
39155
86,741
4,1
89,13
хвороб — усе це призводить до от% 2003 11771
123,26
56304
143,8
4,8
117,07
132,66
84071
149,32
5,4
112,5
римання низькоякісної продукції. 2004 15615
Переробні підприємства регі%
Джерело: [3, с. 59].
ону, представлені 10 льонозавода%
ми загальною потужністю 26,5 тис. тонн: Городнянсь% правлений на реконструкцію та розширення виробниц%
кий, Батуринський, Киселівський, Куликівський, Козе% тва, звільняти від оподаткування; забезпечення пільго%
лецький, Ріпкинський, Коропський, Іванівський, Сяд% вого режиму кредитування підприємств галузі з частко%
ринський, Новгород%Сіверський. Зазначені підприєм% вою компенсацією відсотків по кредитам; з метою за%
ства мали міцну виробничу базу, але сільгоспвиробни% безпечення власної поглибленої переробки волокна на
кам, внаслідок порушення паритету цін на сільськогос% пряжу тканини та іншу продукцію створити відповідний
подарську та промислову продукцію, різкого підвищен% митний режим на ввезення готових виробів.
ня цін на енергоносії, втрати традиційних ринків збуту,
Льонарство Чернігівщини мало розвинуту матері%
стало не вигідно займатись виробництвом льону. Через ально%технічну базу, але внаслідок кризових процесів
малі валові збори культури потужності заводів викори% перехідного періоду галузь зазнала занепаду. Площі
стовувались пише на 10—20%. У таких умовах будь%яке посіву під культурою з 1991 по 2004 рр. зменшились
виробництво стає збитковим і починає занепадати. Льо% майже у 4 рази, врожайність — у 1,5 рази. Було втраче%
нозаводи не стали винятком, за умов постійного зрос% но значну кількість обладнання. Внаслідок втрати ринків
тання виробничих витрат це призвело до їх збитковості збуту, диспаритету цін на промислову і сільськогоспо%
та занепаду галузі. Відповідно відбулася ланцюгова дарську продукцію, зростання вартості енергоносіїв
реакція і за льонозаводами в кризовому стані опини% відбувся занепад галузі не тільки на первинній ланці (ви%
лись вітчизняні текстильні підприємства [3, с. 60].
робники та льонопереробні заводи), а й на рівні вели%
З початком відчутного інвестування в галузь, ситуа% ких текстильних підприємств, що призвело до переорі%
ція на льонозаводах дещо покращилась, призупинився єнтації ринку на експорт льоноволокна.
занепад виробництва льону%довгунця. Переробні
Як перспективу розвитку галузі, на думку дослід%
підприємства виступили центрами відродження льонар% ниці [3, с. 61], необхідно розглядати створення спец%
ства. Але сьогодні переробні підприємства регіону екс% іалізованих підприємств, формування вертикально
портують майже 100% отриманого волокна, а світовий інтегрованих об'єднань на базі льонозаводів, віднов%
ринок висуває свої вимоги.
лення власної глибокої переробки льоноволокна. Всі
Незважаючи на загальне підвищення якісних показ% ці заходи повинні проходити за умови державної
ників, 49,18% продукції нижче номера 1. Як результат, підтримки.
головною проблемою льонозаводів у 2005 р. стала на%
Матеріали досліджень стану льонарства у двох про%
явність волокна низької якості, яке майже не корис% відних льоносіючих регіонах України підтверджують,
тується попитом та не дає можливості отримати запла% що вчені й практики%керівники льонопереробного
нований рівень прибутків.
підприємства погоджуються в головному: льон і продук%
Враховуючи зазначене, можна зробити такі напря% ція з нього можуть успішно відродитися і за умови дер%
ми розвитку галузі [3, с. 60]: створення спеціалізованих жавної підтримки, стати важливим фактором соціаль%
сільгосппідприємств, які б мали достатню кількість ма% но%економічного розвитку підприємств, галузі, льоно%
теріально%технічних ресурсів, для розширеного відтво% сіючих регіонів і України в цілому.
рення; відновлення власної глибокої переробки волок%
Досліджуючи стан і перспективи розвитку льонар%
на на пряжу, готові вироби, налагодження переробки ства в Україні, необхідно значну увагу приділити і пи%
короткого волокна; формування на базі льонозаводів танням вирощування і переробки льону олійного (куд%
вертикально інтегрованих підприємств з розподілом ряша). Без перебільшення можливо сказати, що в країні
прибутку пропорційно понесеним витрат.
не просто відроджуються, а фактично відбувається ста%
До того ж необхідно розуміти, що без державної новлення підгалузі з вирощування і переробки льону
підтримки не можна сподіватись на ефективне функці% олійного.
онування галузі. Пріоритетними напрямками державної
Останнім часом питанням використання льону олій%
підтримки галузі має бути: диференціація державних ного приділяється велика увага в усьому світі, але ці
субсидій сільгосппідприємствам згідно з якісними по% дослідження спрямовані переважно на переробку на%
казниками отриманої продукції; з метою стимулювання сіння. Лише незначна кількість робіт присвячена пере%
технічного переоснащення льонозаводів прибуток, на% робці стебел соломи льону олійного на волокно. Слід
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також зауважити, що дослідження, які здійснювалися
до цього часу, були спрямовані на обробку волокна,
отриманого з льону олійного, за технологією перероб%
ки короткого волокна льону%довгунця. Крім того, під час
вищезазначених досліджень волокно льону олійного
одержували із соломи, тому воно було лубоподібним і
малопридатним для подальшого використання в тек%
стильній промисловості [2].
Науковцями ще у минулому столітті доведено, що
в стеблах соломи льону олійного міститься коротке
волокно, яке можливо застосовувати для одержання
мішковини, грубих тканин, шпагату і клоччя. Як засв%
ідчують роботи зарубіжних науковців, сфера засто%
сування волокна льону олійного з кожним роком роз%
ширюється, що вказує на перспективність та доціль%
ність його комплексного використання в умовах Ук%
раїни [1]. Тому актуальним завданням є проведення
аналізу світових інноваційних технологій та існуючих
напрямів комплексного використання льону олійно%
го з метою їх перспективного впровадження в умо%
вах України.
Проведений аналіз штапельних діаграм свідчить, що
основний діапазон довжини волокна, виділеного з тре%
сти льону олійного, знаходиться в межах 40—80 мм та
має лінійну щільність 0,9—1,0 текс, що дозволяє вико%
ристовувати його в промисловості для виробництва
змішаної пряжі з бавовною та вовною, медичної вати, і
що особливо важливо — без попередньої котонізації.
Зазначені дані є важливими для прогнозування пер%
спективних напрямів комплексного використання волок%
на льону олійного не тільки у текстильній промисловості,
а й у багатьох інших галузях промисловості, насампе%
ред, у целюлозопаперовій.
Відкриті останніми роками ефективні медико%біо%
логічні властивості лляного насіння та олії, одержаної з
нього, різко стимулюють вирощування цієї культури,
збільшення її використання у хлібопекарській, конди%
терській, маргариновій промисловості.
Сфера застосування льону олійного розширюється
— використовують його для виробництва продуктів
дієтичного харчування, виготовлення косметичних пре%
паратів, нових лікувальних засобів. Багатий світовий
досвід використання льону олійного підтверджує, що
питання комплексного використання культури в Україні
є необхідним завданням сьогодення.
У результаті досліджень ряду науковців минуло%
го століття доведено, що вихід волокна в олійному
льоні змінюється від 10,5 до 16,6% ваги всієї соло%
ми. Якщо прийняти середній вихід волокна 12%, а
врожайність соломи 8,5 ц/га, то з одного гектара
льону можливо отримати після обробки близько цен%
тнера волокна. Солома, яка містить до 50% целюло%
зи, служить сировиною для виробництва цигарково%
го паперу, картону.
У ряді країн у якості лігніноцелюлозної сировини
для виробництва високоякісного цигаркового та банк%
нотного паперу з успіхом використовується волокно і
навіть уся солома льону олійного, забезпечуючи збе%
реження лісів. У Італії волокно льону олійного викори%
стовують для відновлення якості рециркульованих во%
локон. У процесі обробки волокно льону олійного час%
тково механічно модифікується, а потім його вводять
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до складу паперової маси. Простота підготовки пульпи
із стебел льону олійного дозволяє виконувати цю опе%
рацію навіть у фермерських господарствах.

ВИСНОВОК

Дослідження Центрального науково%дослідного
інституту комплексної автоматизації легкої промисло%
вості (ЦНДІЛК) Російської Федерації (м. Москва), Нау%
ково%дослідного інституту нетканих матеріалів (ЦДІНМ),
(м. Серпухів); Центрального науково%дослідного інсти%
туту бавовняної промисловості (ЦНДІБП) (м. Москва) та
ін., свідчать, що волокно льону олійного з успіхом мож%
на використовувати для одержання ефірів целюлози та
усіх продуктів, отримуваних на її основі.
Грунтовні дослідження з нетекстильного викорис%
тання волокна льону олійного та конопель здійснюють%
ся в польському Інституті натуральних волокон (м. По%
знань) під керівництвом його директора Р. Козловсь%
кого.
На сьогодні в Російській Федерації у рамках цільо%
вої програми "Лен — в товары России" розроблено но%
вий асортимент виробів медичного призначення з лля%
ного волокна та льоновмістких сумішей. У результаті
робіт, проведених у ЦНДІЛКА та інших науково%дослі%
дних інститутах, доведено можливість одержання лля%
ної мікроскопічної целюлози із льону олійного. Запро%
поновано волокно льону олійного переробляти у гігро%
скопічні текстильні вироби медичного та санітарно%
гігієнічного призначення, а також продукцію одноразо%
вого та короткотермінового використання. Так, наприк%
лад, пропонується отримання гігроскопічної вати, з
вмістом волокна льону%довгунця та льону олійного.
Проаналізовані роботи свідчать, що волокно льону олій%
ного може бути застосоване для одержання санітарно%
гігієнічних виробів, а також у текстильній промисловості
для змішаного прядива при умові його модифікації за
довжиною.
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