


ОБЛІКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ 
ВИТРАТАМИ ВИРОБНИЦТВА 

ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ 
РОСЛИННИЦТВА



ОРГАНІЧНЕ ВИРОБНИЦТВО – ПРІОРИТЕТНИЙ ВЕКТОР
СТАЛОГО РОЗВИТКУ СВІТОВОГО СІЛЬСЬКОГО
ГОСПОДАРСТВА ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
УКРАЇНИ.
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ТОП-10 АГРОКОМПАНІЙ УКРАЇНИ З ПЛОЩЕЮ 
ОРГАНІЧНИХ ЗЕМЕЛЬ, 

2018 Р., ТИС. ГА



КЛЮЧОВІ ПОКАЗНИКИ РИНКУ ОРГАНІЧНОГО 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА 

В УКРАЇНІ, 2008-2017 РР.





ТОП  5 ПРОДУКТІВ ЕКСПОРТУ, ТИС. Т
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Площі земель сільськогосподарського призначення, задіяні 
в органічному виробництві (включаючи землі в 

перехідному періоді), 2018 р.

№ з/п Країна Площа, тис. га

1 Австралія 35645

2 Аргентина 3386

3 Китай 3023

4 Іспанія 2082

5 США 2031

6 Італія 1909

7 Уругвай 1882

8 Індія 1780

9 Франція 1744

10 Німеччина 1373

… … …

24 Україна 381



ЗАКОН УКРАЇНИ “ПРО ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ТА ВИМОГИ ДО 
ОРГАНІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА, ОБІГУ ТА МАРКУВАННЯ 

ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ” від 10.07.2018 р. №2496-VIII 
(вступив у дію з 02.08.2019 р.)

Органічне виробництво – сертифікована діяльність, пов’язана з
виробництвом сільськогосподарської продукції (у тому числі всі
стадії технологічного процесу, а саме первинне виробництво
(включаючи збирання), підготовка, обробка, змішування та
пов’язані з цим процедури, наповнення, пакування, переробка,
відновлення та інші зміни стану продукції), що провадиться із
дотриманням вимог законодавства у сфері органічного
виробництва, обігу та маркування органічної продукції.

Органічне рослинництво – органічне виробництво, пов’язане з
вирощуванням культурних рослин, а також заготівлею об’єктів
рослинного світу із дотриманням вимог законодавства у сфері
органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції



Проблеми:

недостатність інформації, яка б задовольняла
потреби і запити стейкхолдерів про стан
розвитку органічного виробництва в Україні та
за галузями і регіонами;

відсутність нормативного регулювання обліку в
умовах провадження органічного виробництва;

відсутність методики обліку органічного
виробництва, що враховувала б його
організаційно-технологічну специфіку.



Загальні вимоги до органічного 
виробництва (ст.14, п.1)

Визначено необхідність відокремлення у часі або просторі
виробництва та зберігання органічної продукції, у тому числі
ведення обліку такої продукції, від виробництва та
зберігання неорганічної продукції і продукції перехідного
періоду



ВИМОГИ ДО ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ 
ОРГАНІЧНОГО РОСЛИННИЦТВА

застосування для захисту рослин переважно агротехнічних, біологічних, механічних і фізичних
методів з урахуванням відповідних сівозмін, а також шляхом вибору відповідних видів та сортів,
стійких до шкідників і хвороб;

використання методів, що оптимізують біологічну активність ґрунтів;

використання добрив, меліорантів, матеріалів мікробіологічного, рослинного чи тваринного
походження та інших речовин, що застосовуються для підвищення родючості ґрунтів, для
поліпшення якості рослинницької продукції, які розщеплюються біологічно;

заборона використання мінеральних азотних добрив;

регулярне очищення та дезінфекція приміщень, що використовуються для органічного
рослинництва речовинами, що дозволяється використовувати у процесі органічного виробництва;

використання для органічного насіння та органічного садивного матеріалу;

здійснення біологічного контролю за шкідниками та хворобами рослин.



СИСТЕМА ОБ’ЄКТІВ ОБЛІКУ ВИТРАТ 
ВИРОБНИЦТВА ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ 

РОСЛИННИЦТВА



Витрати на оплату праці

Насіння та посадковий матеріал:

- покупні органічні;

- вирощені в перехідний період;

- вирощені в умовах органічного виробництва;

- інші

Паливо та мастильні матеріали

Добрива:

- добрива, меліоранти, мікробіологічного, рослинного чи тваринного походження;

- інші речовини, що застосовуються для підвищення родючості ґрунтів та урожайності

сільськогосподарських культур, які розщеплюються біологічно;

- добрива і речовини для покращення ґрунту що дозволяється використовувати у процесі

органічного виробництва у гранично допустимих кількостях;

- інші.



Засоби захисту рослин:

- органічні засоби захисту рослин та тварин;

- неорганічних засоби захисту рослин та тварин, регулятори росту внесені до Переліку речовин

(інгредієнтів, компонентів), що дозволяється використовувати у процесі органічного виробництва;

- інші.

Сировина та матеріали:

- сировина та матеріали, що дозволяється використовувати у процесі органічного виробництва;

- сировина та матеріали, що дозволяється використовувати у процесі органічного виробництва у

гранично допустимих кількостях;

- інші..

Роботи та послуги

Витрати на ремонт необоротних активів

Інші витрати на утримання основних засобів

Інші витрати

Загальновиробничі витрати



ПРОПОНОВАНА БУДОВА СИСТЕМИ РАХУНКІВ ПЕРШОГО, ДРУГОГО ТА 
ТРЕТЬОГО ПОРЯДКУ ДЛЯ ОБЛІКУ ВИТРАТ ОРГАНІЧНОГО РОСЛИННИЦТВА В 

УМОВАХ ПАРАЛЕЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА

Назва рахунку Код рахунку 

(субрахунку)

Аналітика Додаткові ознаки аналітики

1 2 3 4

Витрати виробництва

Виробництво 23

Рослинництво 231 Органічне рослинництво.

Рослинництво перехідного періоду.

Неорганічне рослинництво.

Роки виробництва;

культури(групи культур);

поля;

виробничі підрозділи;

статті витрат.

… … … …

Загальновиробнич

і витрати

91

Загальновиробнич

і витрати 

рослинництва

911 Загальновиробничі витрати

рослинництва органічного.

Загальновиробничі витрати

рослинництва традиційного

Виробничі підрозділи;

статті витрат.

… … … …



НАПРЯМИ ПОДАЛЬШИХ 
ДОСЛІДЖЕНЬ

формування внутрішніх нормативних облікових регламентів; 

розробка пакету первинних документів з обліку виробничих 
процесів;

формування детальної методики обліку прямих та непрямих 
виробничих витрат, виходу органічної продукції та 
калькулювання її собівартості; 

відображення відповідної інформації у фінансовій, 
управлінській та статистичній звітності.


