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Чуприна
Формування принципів стратегічного управління процесом вирощування коноплі в країні,
що розвивається: приклад України
Після тривалого періоду занепаду та переслідувань у всьому світі відбувається пожвавлення та швидкий
розвиток галузі вирощування коноплі. Використання цієї унікальної рослини швидко розширюється, і
нарешті, з наркотичної вона набула статусу сільськогосподарської (за винятком України). На сьогодні
українська конопляна галузь практично не помічена державою, вченими, практиками та суспільством.
Водночас вона має перспективи розвитку і може відігравати значну роль у зростанні сільських районів і
національної економіки. Стаття спрямована на вивчення можливостей вирощування коноплі (Cannabis sativa
L.) та обґрунтування потреби у стратегічному управлінні розвитком конопляної галузі в Україні. На основі
аналізу виробництва коноплі встановлено, що за роки незалежності України площа посівів коноплі
зменшилася майже у вісім разів, кількість виробників обмежена, заводи з переробки коноплі не
функціонують, а врожайність насіння технічної коноплі має незначну тенденцію до зростання і становить
близько 6-7 кг/га. Перспективи вирощування коноплі вимагають побудови стратегічного управління галуззю
для вирішення ключових питань і пом'якшення загроз. Важливим елементом стратегії розвитку виробництва
визначено покращення інституційної та фінансової підтримки на державному рівні. Основними напрямами
стратегічного управління вирощуванням коноплі є спрощення регулювання для виробників, активізація
діяльності суб’єктів агробізнесу, збільшення обсягів виробництва та покращення конкурентного середовища
на ринку коноплі. Доведено, що стратегічний розвиток конопляної промисловості вимагає розвитку
підприємств з переробки коноплі, поширення інформації серед населення про користь і переваги цієї
багатоцільової культури. Для обґрунтування ефективності стратегічних рішень запропоновано алгоритм
оцінки ефективності вирощування різних видів конопляної продукції за різними технологіями, що
проводиться з використанням економіко-математичного моделювання.
Ключові слова: конопляна індустрія, перспективи, вирощування, перероблений продукт, різновиди коноплі
Класифікація JEL: M11, O13, O18, Q16
Стаття знаходиться у відкритому доступі і може розповсюджуватися на умовах ліцензії Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0
International license, що дозволяє повторне використання, розповсюдження та відтворення, забороняє використання матеріалів у комерційних
цілях та вимагає наявності відповідного посилання на оригінальну версію статті.

