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Проведено аналіз сучасного стану нормативної та 
законодавчої бази у сфері вирощування промислових 
конопель і на його основі накреслено основні напрями 
подальшого розвитку стандартизації за даним об’єктом 
стандартизації 

 

Історія розвитку коноплярства нараховує не одне тисячоліття. За 
цей час коноплі стали асоціюватись як багатоцільова низьковитратна 
культура, яка слугує сировиною для вироблення сотень найменувань 
виробів у різних галузях промисловості. За деякими оцінками спеціалістів 
на світовому ринку налічується понад 25 тис. товарів, що вміщують 
конопляну сировину – волокнисту, насіннєву, олійну та іншу (рис.1) [1]. 

 

Рис. 1 – Схема сучасного використання конопель 
 



Традиційно коноплярство визначали як галузь землеробства, що 
займається вирощуванням конопель для одержання з них волокна та 
насіння. Дана галузь, у розрізі економічних відносин, представляє 
своєрідний виробничо-сировинний агропромисловий комплекс, що 
органічно поєднаний, з одного боку, із сільськогосподарськими 
підприємствами – виробниками соломи та трести конопель, а з іншого – 
з підприємствами текстильної промисловості – споживачами довгого та 
короткого волокна, одержаного в результаті первинної переробки 
стебел. Таке поєднання і включення культури конопель у дві сфери 
виробництва за участю підприємств різних галузей і різної 
підпорядкованості вимагає встановлення положень для загального і 
багаторазового застосування з метою досягнення оптимального ступеня 
впорядкування у коноплярстві, яке здійснюється шляхом 
стандартизування основних видів продукції відповідно до норм 
національної стандартизації [2]. 

Нормативну базу зі стандартизації у галузі утворюють міждержавні і 
національні стандарти та технічні умови. Структурно основна частина 
нормативних документів згрупована навколо продукції, що 
виробляється, – волокна і насіння – і базується на відповідній 
термінологічній системі (рис. 2).  

 
 

Рис. 2– Основні об’єкти стандартизації у галузі коноплярства 
 

Волокниста продукція конопель у товарообігу представлена 
вихідною сировиною – соломою, напівфабрикатами — лубом і трестою, 
одержаними на окремих стадіях переробки цієї сировини та готовим 
продуктом – довгим тіпаним волокном. Крім того, на ринку фігурують 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Термінологічна система галузі (ДСТУ 4820:2007) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Коноплі  

Насіння  
 

Волокниста сировина  

П
ос

ів
ни

й 
м

ат
ер

іа
л 

 
(Д
С
ТУ

 2
24

0-
93

) 

С
ир

ов
ин

а 
дл

я 
пе

ре
ро

бн
ої

  
пр

ом
ис

ло
во

ст
і  

(Г
О
С
Т 

91
58

-7
6)

 

Солома (ГОСТ 11008-64) 

Треста (ГОСТ 6729-60) 

Довге тіпане волокно  
(ГОСТ 10379-65) 

Коротке волокно  
(ГОСТ 9993-62) 

Угари (ГОСТ 12925-77) 



відходи первинної переробки – коротке волокно й угари. Таким чином, у 
коноплярстві можна виділити такі об’єкти стандартизації: насіння, 
солома, треста, довге і коротке волокно. 

Необхідно відмітити, що останнім часом конопляну солому та 
тресту почали виробляти безпосередньо на підприємствах первинної 
переробки, орендуючи у сільгоспвиробників земельні ділянки для 
вирощування даної культури [3]. У зв’язку з цим нормативні документи на 
солому та тресту використовуються, здебільшого, у межах 
внутрішньогосподарського контролю для визначення якості конопляної 
сировини, що поступає на первинну переробку.  

У XV–XIX ст. коноплі були стратегічною сировиною, яка, 
забезпечуючи потреби внутрішнього ринку, слугувала джерелом 
надходжень від зовнішньоекономічних торгівельних операцій [4]. Однак, 
з середини ХХ століття у багатьох країнах спостерігається тенденція до 
заборони культивування конопель як культури, здатної до наркотичного 
збудження. Це стало однією з причин зниження світового виробництва 
конопляного волокна майже у чотири рази (на кінець століття воно не 
перевищувало 100 тис. тонн) [5]. А сама діяльність з вирощування й 
переробки конопляної сировини почала регулюватись законами і 
законодавчими актами різних рівнів.  

У сучасному суспільстві коноплі асоціюються, здебільшого, як 
рослини, здатні до наркотичного збудження. Такий підхід зафіксовано й 
на законодавчому рівні. Так, законом Сполучених Штатів (1937 р.) [6] всі 
рослини Cannabis sativa L., а також їх частини, не залежно від 
технологічної стадії переробки конопляної сировини, визначались як 
"марихуана". У Єдиній Конвенції ООН по наркотичним засобам (1961 р.) 
[7] також відсутнє розмежування конопель за призначенням, а всі 
рослини та їх частини визначаються як "канабіс". Необхідно зазначити, 
що у визначеннях "маріхуана" та "канабіс", розглянутих законів, є 
виключення – поняття “канабіс” не застосовується до рослин канабісу, 
що культивуються у промислових цілях (для отримання волокна та 
насіння) або для садівництва. Щодо терміну “маріхуана”, то виключенням 
є волокно, отримане зі стебел рослин конопель, вироби з волокна, олія, 
вироби з олії та стерилізоване насіння конопель, нездатне до 
проростання. Однак, дані виключення у законодавчих актах нижчих 
рівнів відсутнє.  

На початку 70-х років минулого сторіччя у західних наукових колах 
почали використовувати термін "промислові коноплі". Це пов’язано зі 
створенням українськими вченими сортів конопель не здатних до 
наркотичного збудження [8].  

Необхідно відзначити, що промислові коноплі є різновидом 
конопель і відносяться до того ж виду рослин, що й "марихуана". Тим не 
менш, ці два види розрізняються за генетичним і хімічним складом та 
напрямом використання. 



У зв’язку з цим одним з завдань стандартизації є стандартизування 
терміна "промислові коноплі" для нормативно-технічних документів, з 
чітким розмежуванням складових урожаю конопель за ланцюгом 
технологічних переходів з метою висування у подальшому 
обґрунтованих вимог до об’єктів ліцензування та суб’єктів 
господарювання. 

Зараз під терміном "промислові коноплі" розуміють однорічні 
лубоволокнисті рослини родини Cannabinaceae (Коноплеві), різновиду     
C. sativa L.(Коноплі культурні (var. culta)), призначені для одержання 
волокна й насіння та вміщують в листках і суцвіттях тетрагідроканабінолу 
(наркотично-активної речовини) не більше встановлених законодавством 
норм.  

Проведемо порівняння законодавства різних країн щодо умов 
вирощування промислових конопель (табл.). За законодавством Канади 
вміст ТГК не повинен перевищувати 0,3, країн ЄС – 0,2%, Росії – 0,1, а 
України – 0,15%.  
  



Таблиця — Вимоги нормативних документів різних країн щодо 
вирощування промислових конопель  

 

Показник Україна Канада Країни ЄС Росія 
Законодавчий акт, 
що регулює умови 
вирощування 
конопель. 

Закон України «Про 
ліцензування певних 
видів господарської 
діяльності» 
Закон України «Про 
наркотичні засоби 
психотропні речовини і 
прекурсори» 

Закон Канади 
SOR/98-156 
«Правила по 
промисловим 
коноплям» 

Постанова 
комісії (ЄС) 
№ 2860/2000 

Федеральний 
закон «Про 
наркотичні 
засоби та 
психотропні 
речовини» 

Легалізований вміст 
ТГК 

до 0,15% до 0,3% до 0,2% до 0,1% 
Сорт має бути занесений до реєстру сортів рослин, дозволених до 
вирощування у країні 

Ліцензування 
вирощування 
конопель 

обов’язкове 

Для отримання 
ліцензії необхідні 
документи  

Довідки про відсутність судимостей у персоналу 
Довідки про відсутність наркотичної залежності у персоналу 

Свідоцтво про державну реєстрацію 
Договір на охорону 
посівів, місць зберігання 
та переробки рослин 
роду коноплі* 

Відсутнє Відсутнє Відсутнє 

Дозвіл МВС на 
вирощування конопель Відсутнє Відсутнє Відсутнє 

Акт апробації насінницьких посівів 
Висновок 
протипожежної охорони 
щодо придатності 
приміщень юридичної 
особи 

Відсутнє Відсутнє Відсутнє 

Висновок 
санепідемстанції Відсутнє Відсутнє Відсутнє 

Надання адрес місць переробки продукції та її зберігання, строки 
зберігання та інформації про реалізацію продукції 

Ліцензійні умови 
 

Розташування посівів не 
менше 1 км від шляхів 
державного сполучення 

не суттєво не суттєво не  суттєво 

Обов’язкове проведення 
апробації насінницьких 
посівів, експертний 
аналіз вмісту ТГК у фазі 
цвітіння-початку 
дозрівання 

Визначення вмісту ТГК проводять в період 
вирощування культури спеціалізованими 
органами у будь-який час. Виробник має надати 
доступ до посівів та виконувати усі вимоги 
перевіряючих  

Надання обласним 
органам внутрішніх 
справ документів, що 
підтверджують місце 
висіву рослин, площу 
посівів, норми висіву 
насіння, а також 
свідоцтв на насіння 
насіннєвої інспекції 

Надання контролюючим органам документів, що 
підтверджують місце висіву рослин, площу 
посівів, норми висіву насіння, а також свідоцтв на 
насіння 

 

Примітка. Постановою Кабінету Міністрів України від 22.08.12 р. № 800 змінено 
умови щодо культивування, охорони посівів, місць зберігання та переробки сортів конопель, 
вміст ТГК у соломі яких не перевищує 0,08 % 



Зараз у країнах, що вирощують промислові коноплі, у тому числі й в 
Україні, даний вид діяльності ліцензується. Аналіз нормативних 
документів різних країн щодо вирощування промислових конопель 
дозволив виділити загальні вимоги для багатьох з них, а саме: 

–  сорт промислових конопель має бути занесений до реєстру 
сортів рослин, дозволених до вирощування у країні; 

–  персонал, залучений до вирощування промислових конопель, 
не повинен мати судимостей та наркотичної залежності; 

– суб’єкт господарювання повинен мати свідоцтво про державну 
реєстрацію; 

– має проводитись апробація посівів промислових конопель; 
– повинна надаватись інформація щодо адрес місць переробки 

продукції та її зберігання, строків зберігання та реалізації. 
Українським законодавством додатково висуваються такі вимоги:  
– необхідність договору на охорону посівів, місць зберігання та 

переробки промислових конопель, якщо вміст ТГК у сорту, що 
вирощується,  перевищує 0,08 %; 

– наявність дозволу МВС на вирощування конопель; 
– наявність висновків протипожежної охорони та 

санепідемстанції щодо придатності приміщень юридичної особи; 
– розташування посівів промислових конопель на відстані не 

менше ніж 1 км від шляхів державного сполучення. 
З огляду на сказане, необхідно відмітити, що на світовому ринку 

постійно збільшується попит на сировину промислових конопель, який 
обумовлює розширення посівних площ під даною культурою. Україна все 
більше інтегрується у світове виробництво, що обумовлено як 
директивними документами, так і глобалізаційними процесами. Однак, 
нормативна база вирощування промислових конопель в Україні має ряд 
суттєвих відмінностей від законодавства ЄС, Канади та Росії, що ставить 
національних товаровиробників у нерівні умови з їхніми зарубіжними 
конкурентами. У зв’язку з цим інший напрям стандартизації у галузі 
коноплярства – це приведення законодавства України з вирощування 
промислових конопель до норм і принципів СОТ, вимог міжнародних та 
регіональних стандартів, положень Угоди про технічні бар'єри в торгівлі 
та мінімізації обмежень для виробників коноплепродукції при входженні 
до ринку, яке може бути здійснено шляхом розроблення відповідного 
технічного регламенту. 

Внесені останнім часом зміни до законодавчих актів України [9] 
щодо вирощування промислових конопель можуть позитивно вплинути 
на розвиток галузі коноплярства. Зараз конопляну сировини в Україні, 
здебільшого, використовують для потреб текстильної промисловості. 
Застосування її в інших галузях виробництва ще досить обмежене і 
носить поодинокий характер, тому розробляти нормативні документи на 
такі види продукції та стандартизувати коноплевмісну сировину для 
їхнього вироблення на даному етапі розвитку економічних відносить не 



має потреби, оскільки не сформовані вимоги як з боку виробників 
коноплепродукції, так і з боку її споживачів. 

Висновки 
1. Показано, що на сучасному етапі розвитку виробничо-

економічних відносин діяльність з вирощування конопель регулюється як 
нормативно-технічними, так і законодавчими документами. 

2. Встановлено, що з метою подальшої гармонізації нормативної 
бази галузі коноплярства необхідно ввести у термінологію нормативно-
технічних та законодавчих документів термін "промислові коноплі", де 
чітко розмежувати складові урожаю конопель за ланцюгом технологічних 
переходів з метою висування у подальшому обґрунтованих вимог до 
об’єктів ліцензування та суб’єктів господарювання. 

3. Виявлено, що в  Україні виробництво коноплевмісної продукції, 
окрім текстильних виробів, носить поодинокий характер, тому 
розроблення нормативних документів для їхнього контролю доцільне  
тільки після узагальнення ринкових вимог до даних об’єктів 
стандартизації. 
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СТАНДАРТИЗАЦИЯ В ОТРАСЛИ КОНОПЛЕВОДСТВА:  
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 
Мохер Ю.В., Жуплатова Л.М., Дудукова С.В. 

 
Проведён анализ современного состояния нормативной и законодательной базы в 

сфере выращивания промышленной конопли и на его основании приведены основные 
направления дальнейшего развития стандартизации по даному объекту 
стандартизации. 

 
 

STANDARDIZATION IN THE HEMP-GROWING BRANCH: STATE AND PROSPECTS 
 

Mokher Yu.V., Zhuplatova L.M., Dudukova S.V. 
 

The analysis of modern state of normative and law base in the field of industrial hemp 
production is given. In the base of this analysis the main directions of future development of 
standardization by this object of standardization are given also. 

 
 


