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Із досліджень, проведених науковцями, зроблено висновок, що сьогодні
спостерігається брак інформації про органічний сегмент виробництва. Це обумовлено
відсутністю комплексної методики обліку органічного сільськогосподарського виробництва,
розробку якої варто розпочати з документального забезпечення обліку витрат та виходу
органічної продукції.
Публікація присвячена дослідженню стану первинного обліку витрат на виробництво
органічної продукції сільськогосподарського виробництва та розробці науковообґрунтованих рекомендацій для аграрних підприємств щодо документального забезпечення
обліку витрат виробництва органічної продукції рослинництва.
У результаті дослідження виокремлено напрями використання інформації первинних
документів, якими оформляються витрати на виробництво органічної продукції. Окреслено
функції первинних документів в управлінні витратами виробництва продукції органічного
походження. Обґрунтовано необхідність створення спеціалізованих форм первинного
обліку витрат насіння, посадкового матеріалу, засобів захисту рослин, добрив, як таких, що
потребують особливого контролю у процесі виробництва органічної продукції. Окреслено
організаційно-технологічні особливості та специфіку контролю під час перехідного періоду,
в умовах «чистого» органічного виробництва та в умовах паралельного виробництва
органічної і неорганічної продукції, які слід враховувати при документуванні витрат.
Запропоновано загальні підходи до документування витрат та розроблено форму Акту
про використання речовин (інгредієнтів, компонентів), які дозволяється використовувати у
процесі органічного виробництва, та які дозволені до використання у гранично допустимих
кількостях. Розроблені пропозиції дозволять забезпечити контроль за дотриманням
законодавства у сфері органічного виробництва, реалізувати контрольну та інформаційну
функції первинних документів із обліку витрат на виробництво продукції рослинництва
органічного походження.
Ключові слова: документування, первинні документи, витрати виробництва,
органічне виробництво, органічна продукція, реквізити.
Табл.: 1. Рис.: 4. Літ.: 16.
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From the research conducted by scientists, we can conclude that today there is a lack of
information related to the organic segment of production.Thisis due to the lack of a
comprehensive methodology of accounting organic production, the development of which should
begin with the documentation of cost accounting and yield of organic products.
The publication is devoted to the study of the state of primary accounting of the
costs in organic agricultural production and the development of scientifically sound
recommendations to agricultural enterprisesregardingthe documentation of accounting for the
costs oforganic crop productsproduction.
As a result of the research, the directions of using the information of primary documents,
which formalize the costs of organic production, are grouped. The functions of primary documents
in the management of organic production are outlined. The necessity of creation of the specialized
formsforprimary accounting of seeds expenses, planting material, protection plants means,
fertilizers as those which need special control in the course of production of organic products is
substantiated.The organizational and technological features and specifics of the control during the
transition period, in terms of «pure» organic production and in terms of parallel production of
organic and inorganic products, which should beconsideredwhen documenting costs, are
highlighted.The general approaches to documentation of expenses are offered and the form of the
Act on use of substances (ingredients, components) which is allowed to be usedduringorganic
production and which are allowed to use in maximumadmissiblequantities is developed.The
developed proposals will allow to providecontrol over observance of the legislation in the field of
organic production, to realize control and information functionsforprimary documentsofaccounting
costsinorganic crop production.
Key words: documentation, primary documents, production costs, organic production,
organic products, details.
Tabl.: 1. Fig.: 4. Ref.: 16.
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Постановка
проблеми.
Пріоритетними
шляхами
досягнення
стратегічних цілей держави щодо розвитку агропромислового сектору,
визначених Національною економічною стратегію на період до 2030 року, що
затверджена Постановою Кабінету Міністрів України № 179 від
3 березня 2021 року, є:
- виконання програм із підтримки виробників органічної продукції та
здійснення заходів, спрямованих на підвищення рівня обізнаності виробників
щодо переваг ведення органічного виробництва;
- розроблення програм фінансової та дорадчої підтримки виробників
органічної продукції;
- залучення більшої кількості виробників до ведення органічного
виробництва шляхом удосконалення державного регулювання в зазначеній
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Как свидетельствуют научные исследования, сегодня наблюдается нехватка
информации об органическом сегменте производства. Это обусловлено, на наш взгляд,
отсутствием комплексной методики учета органического производства, разработку
которой следует начать с документального обеспечения учета затрат и выхода
органической продукции.
Публикация посвящена исследованию состояния первичного учета затрат
органического сельскохозяйственного производства и разработке научно обоснованных
рекомендаций по документированию издержек производства органической продукции
растениеводства.
В результате исследования сгруппированы направления использования информации
первичных документов, которыми оформляются расходы органического производства.
Определены функции первичных документов в управлении органическим производством.
Обоснована необходимость создания специализированных форм первичного учета затрат
семян, посадочного материала, средств защиты растений, удобрений, как требующих
особого контроля в процессе производства органической продукции. Определены
организационно-технологические особенности и специфика контроля во время переходного
периода, в условиях «чистого» органического производства и в условиях параллельного
производства органической и неорганической продукции, которые следует учитывать при
документировании расходов. Предложены общие подходы к документированию расходов и
разработана форма Акта об использовании веществ (ингредиентов, компонентов),
которую разрешается использовать в процессе органического производства и разрешенных
к использованию в предельно допустимых количествах. Разработанные предложения
позволят обеспечить контроль соблюдения законодательства в сфере органического
производства, реализовать контрольную и информационную функции первичных
документов по учету затрат органического растениеводства.
Ключевые слова: документирование, первичные документы, издержки производства,
органическое производство, органическая продукция, реквизиты.
Табл.: 1. Рис.: 4. Лит.: 16.
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сфері;
- забезпечення розвитку сталого виробництва, де завданням для уряду є
заохочення захисту навколишнього природного середовища і тварин,
поширення застосування методів органічного виробництва і використання
біотехнологій, «кліматично розумного» сільського та лісового господарства зі
скороченням викидів парникових газів та адаптацією до змін клімату, сталого
управління природними ресурсами та збереження і примноження
біорізноманіття [1].
Розвиток органічного виробництва в Україні та світі є відповіддю на
зростаючий попит населення у якісних, органічно-чистих продуктах
харчування. Завдяки сприятливим ґрунтово-кліматичним умовам та
популяризації органічної продукції за останні десять років спостерігається
позитивний тренд у кількості сертифікованих операторів органічного
виробництва, площах сільськогосподарських угідь із органічним статусом,
асортименті органічної продукції; розширюються внутрішній та зовнішні ринки
збуту української органічної продукції; формується правова база регулювання
сертифікації, виробництва, маркування та обігу такої продукції.
Органічне виробництво у такій аграрній країні, як Україна, є одним із
ключових факторів у вирішенні екологічних, економічних та соціальних
проблем. Відтак, зростає коло осіб, зацікавлених в отриманні інформації про
стан розвитку органічного виробництва, його витрати, собівартість органічної
продукції тощо. Основою і підґрунтям інформаційного забезпечення
управління є первинний облік. Від первинного відображення (документування)
операцій залежить подальше групування, узагальнення та якість інформації, яка
використовуватиметься для забезпечення потреб і запитів користувачів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Зважаючи на стратегічне
значення для України сільського господарства загалом і органічного
виробництва зокрема, вирішення проблем відображення в обліку виробництва
органічної продукції сьогодні є однією із найбільш актуальних тем досліджень
науковців-аграріїв. Проблеми організації екологічно-орієнтованої діяльності
суб’єктів аграрного підприємництва та органічного сільськогосподарського
виробництва є об’єктом наукових досліджень провідних вітчизняних науковців,
зокрема, науковців Вінницького національного аграрного університету. Серед
них: Г.М. Калетнік [2], І.В. Гончарук [3], С.Я. Ковальчук [4] та інші. Організації
та методиці обліку виробництва органічної продукції присвячені дослідження
О.А. Подолянчук [5; 6], Ю.С. Цаль-Цалка [7] та ін.
Проте, дослідження вчених із означеної проблематики мають
розрізнений, несистемний характер. Як слушно зазначають І.Г. Кириленко та
Є.В. Милованов, вітчизняний органічний рух, як ніколи, потребує від наукової
спільноти підвищення рівня залучення науковців до важливих питань
наукового обґрунтування становлення органічного сектору в сучасних умовах
розвитку аграрної галузі національної економіки [8, с. 37-38].
Наразі, уваги потребує розробка системи інформаційного забезпечення
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- розроблення програм фінансової
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- залучення більшої кількості
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Шляхи досягнення стратегічних цілей

Забезпечення
стимулюючої та
дорадчої аграрної
політики
Збалансування виробництва високо- та
низькомаржинальних продуктів для
збільшення прибутковості сектору

Стратегічні цілі

Напрям 9. Агропромисловий сектор та харчова промисловість

Національна економічна стратегія на період до 2030 року

- виконання програм із підтримки
виробників органічної продукції;
- здійснення заходів, спрямованих
на підвищення рівня обізнаності
виробників стосовно переваг ведення
органічного виробництва

заохочення
сталого
сільськогосподарського виробництва,
захисту навколишнього природного
середовища, поширення застосування
методів органічного виробництва і
використання
біотехнологій,
збереження
та
примноження
біорізноманіття

Рис. 1. Органічне сільськогосподарське виробництво України в
Національній економічній стратегії на період до 2030 року
Джерело: сформовано авторами на основі [1]

Розвиток органічного виробництва в Україні характеризується досить
високими темпами (табл. 1) [11].
Серед цільових індикаторів досягнення стратегічних цілей розвитку
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всіх рівнів управління органічним виробництвом. Нестача інформації про
органічний сегмент виробництва призводить до гальмування надходження
інвестицій та, відповідно, до гальмування його розвитку. Формування
комплексної методики обліку витрат на виробництво органічної продукції
варто розпочати з документального забезпечення обліку витрат та виходу
органічної продукції рослинництва.
Формулювання цілей статті. Метою статті є дослідження стану
первинного обліку витрат органічного сільськогосподарського виробництва та
розробка науково-обґрунтованих рекомендацій аграрним підприємствам щодо
документального забезпечення обліку витрат виробництва органічної продукції
рослинництва.
Виклад
основного
матеріалу
дослідження.
Органічне
сільськогосподарське виробництво в Україні є одним із пріоритетних напрямів
розвитку аграрного сектору економіки, згідно з прийнятою Національною
економічною стратегії на період до 2030 року (рис. 1) [1].
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агропромислового сектору виокремлено збільшення площі земель із органічним
статусом до не менш, як 3% загальної площі сільськогосподарських угідь
(тобто до 1,3 млн га) та збільшення експорту органічної продукції до
1 млрд доларів США до 2030 року [1].
Таблиця 1
Динаміка розвитку органічного виробництва в Україні, 2015-2019 рр.
Показники
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Кількість
операторів
органічного
виробництва, од.
Загальна площа сільськогосподарських
земель із органічним статусом та
перехідного періоду, тис. га
Обсяги внутрішнього споживчого ринку
органічних продуктів, млн євро

2015

2016

Роки
2017

2018

2019

2019 р. до
2015 р., %

210

360

375

510

617

294

410,55

411,20

420,00

429,10

467,98

114

17,5

21,2

29,4

33,0

36,0

206

Джерело: сформовано авторами на основі [11]

Однією із передумов досягнення поставлених цілей щодо розвитку
органічного виробництва та належного його функціонування є ефективне
забезпечення інформаційних потреб стейкхолдерів, основою якого є первинний
облік всіх етапів органічного виробництва. Первинне спостереження є єдиною
базою для формування інформаційних потоків управлінської, фінансової,
статистичної та податкової звітності, що забезпечується суцільним та
безперервним документуванням господарських операцій.
Згідно з Положенням про документальне забезпечення записів у
бухгалтерському обліку, первинні документи – це документи, створені у
письмовій або електронній формі, які містять відомості про господарські
операції, і є підставою для подальшого їх обліку. Обов’язковими реквізитами
первинних документів є найменування підприємства, установи, від імені яких
складений документ, назва документа (форми), дата складання, зміст та обсяг
господарської операції, одиниця виміру господарської операції (у натуральному
та/або вартісному виразі), посади і прізвища осіб, відповідальних за здійснення
господарської операції та правильність її оформлення, особистий підпис або
інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні
господарської операції [12].
Враховуючи організаційно-технологічні та правові особливості
органічного виробництва, що досліджено та висвітлено нами у попередніх
публікаціях [9, 10], об’єктивно виникає необхідність отримання та групування
інформації за виокремленими об’єктами обліку в розрізі витрат виробництва
органічної продукції, витрат перехідного періоду та витрат виробництва
неорганічної продукції.
Первинні документи складаються на бланках типових і спеціалізованих
форм. Проте, передбачено, що документування господарських операцій може
здійснюватися із використанням самостійно виготовлених бланків, які повинні
містити обов’язкові реквізити. Відсутність розроблених типових документів із
обліку витрат та виходу органічної продукції обумовлює необхідність
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ФУНКЦІЇ ПЕРВИННИХ ДОКУМЕНТІВ

Інформаційна

Контрольна
Реалізація
функції

Реалізація
функції

 ініціювання операції;
 дозвіл на здійснення операції;
 постановка завдання;
 контроль за виконанням завдання;
 фіксування факту здійснення операції
та результатів її виконання.

 оперативний аналіз, внутрішній контроль і
управління;
 зовнішній контроль (державний контроль у
сфері органічного виробництва, обігу та
маркування органічної продукції за діяльністю
операторів, контролю органів сертифікації,
контролю покупців тощо);
 формування інформації для цілей фінансової
звітності за національними та міжнародними
стандартами;
 формування інформації для податкової та
статистичної звітності.

Рис. 2. Функції первинних документів в управлінні витратами
виробництва органічної продукції
Джерело: власна розробка авторів
127

Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики, 2021, № 3

самостійного формування пакета первинних документів суб’єктами
господарювання. При цьому повинні бути враховані стандарти органічного
виробництва, дотримані вимоги чинного законодавства щодо виробництва,
обігу та маркування органічної продукції, технологія виробництва продукції.
При моделюванні бізнес-процесів органічного виробництва та
формуванні їх регламентів варто враховувати напрями використання
інформації про витрати. Стосовно облікового забезпечення всіх рівнів
управління, первинні документи про витрати на виробництво органічної
продукції повинні містити інформацію за наступними напрямами подальшого
використання:
- оперативного аналізу, внутрішнього контролю і управління;
- зовнішнього контролю (державного контролю у сфері органічного
виробництва, обігу та маркування органічної продукції за діяльністю
операторів, контролю органів сертифікації, контролю покупців тощо);
- формування інформації для цілей фінансової звітності за
національними та міжнародними стандартами;
- формування інформації для податкової та статистичної звітності.
Тому кожен документ має бути детально продуманий та змодельований.
У комплексі з визначеним переліком документів необхідно сформувати
змістовну частину кожного документа, що досягається шляхом визначення
необхідної інформації для забезпечення усіх напрямів її використання. За
умови такого комплексного підходу, первинний документ виконуватиме
контрольну та інформаційну функції (рис. 2).
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Реалізація функції внутрішнього контролю забезпечується шляхом
ініціювання операції, її дозволу, постановки завдання, контролю за його
виконанням і фіксування факту здійснення операції та результатів виконання
завдання. Функції зовнішнього контролю у сфері органічного виробництва
покладено на органи сертифікації (під час процедури сертифікації та
інспектування виробництва) та на Державну службу України з питань
безпечності
харчових
продуктів
та
захисту
споживачів
(Держпродспоживслужбу), до повноважень якої належить здійснення
державного контролю (нагляду) за дотриманням суб’єктами ринку органічної
продукції законодавства у сфері органічного виробництва, обігу та маркування
органічної продукції.
Згідно зі статтею 4 Закону України «Про основні принципи та вимоги до
органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції»,
оператори органічного виробництва зобов’язані щороку проходити
сертифікацію своєї діяльності для підтвердження відповідності вимогам
законодавства у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної
продукції. Із цією метою виробники органічної продукції повинні взаємодіяти з
органами сертифікації та забезпечувати безперешкодний доступ інспекторів із
органічного виробництва до своїх потужностей та відбору зразків, а також
надавати на вимогу органів сертифікації документи, необхідні для сертифікації
органічного виробництва, доступ до фінансових документів [14]. Відповідно,
органи сертифікації мають право вимагати від оператора документи, що
підтверджують дотримання норм законодавства щодо органічного
виробництва. Такими доказами є первинні документи з відображення витрат
органічного виробництва.
Реалізація інформаційної функції забезпечується включенням до
змістовної частини документу всієї необхідної інформації із виділенням її ознак
за напрямами подальшого використання. Виділення ознак інформації за
напрямами використання дає можливість здійснювати групування інформації
для різних рівнів управління, у різних розрізах для формування звітних і
аналітичних форм.
Враховуючи вимоги до ведення органічного виробництва (рис. 3), при
формуванні пакету первинних документів, особливу увагу варто звернути на
документування витрат виробничих ресурсів.
Зазначені вимоги та заборони обумовлюють необхідність створення
спеціалізованих форм первинного обліку витрат на придбання і використання
насіння, посадкового матеріалу, засобів захисту рослин і тварин, добрив для
забезпечення ефективного контролю за процесом виробництва органічної
продукції. Водночас, слід врахувати організаційно-технологічні особливості та
специфіку контролю під час перехідного періоду, в умовах «чистого»
органічного виробництва та паралельного виробництва органічної і
неорганічної продукції.
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Вимоги
Заборонено застосовувати

відокремлення у часі або просторі виробництва та зберігання органічної продукції,
зокрема ведення обліку такої продукції, від виробництва та зберігання неорганічної
продукції і продукції перехідного періоду;
використання технологій, що відповідають вимогам законодавства у сфері
органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції;
використання переважно відновлюваних ресурсів та власних ресурсів, зокрема
продуктів переробки відходів та побічної продукції рослинного та тваринного походження,
за умови, що вони відповідають вимогам до органічного виробництва;
використання технологій, що не завдають шкоди здоров’ю людей, рослинам,
добробуту тварин, запобігають забрудненню навколишнього природного середовища або
мінімізують його;
використання харчових добавок, мікроелементів та добавок для технологічних
цілей у гранично допустимих кількостях, визначених законодавством у сфері органічного
виробництва, обігу та маркування органічної продукції;
використання води як інгредієнта органічної продукції, що відповідає вимогам,
встановленим законодавством до води питної;
заборона змішування одних і тих самих органічних та неорганічних інгредієнтів у
одному органічному продукті.

засоби будь-якого неприродного або неконтрольованого впливу на геном
сільськогосподарських рослин і тварин, промислових мікроорганізмів шляхом застосування
для виробництва генетично модифікованих організмів та продуктів, що містять,
складаються або вироблені з генетично модифікованих організмів, крім застосування
ветеринарних лікарських засобів, внесених до Переліку речовин (інгредієнтів,
компонентів), що дозволяється використовувати у процесі органічного виробництва, та які
дозволені до використання у гранично допустимих кількостях, у випадках, встановлених
Законом України «Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та
маркування органічної продукції»;
синтетичні речовини, у тому числі агрохімікати, пестициди, антибіотики для
превентивних цілей, гормональні препарати, стимулятори росту та підкорм тварин;
методи електричної або іншої стимуляції для примушування, що завдає тваринам
болю, застосування транквілізаторів;
іонізуюче випромінювання;
гідропонні методи;
використання штучно виведених поліплоїдних тварин та рослин;
речовини і технологічні методи виробництва, результати застосування яких можуть
ввести споживача в оману щодо природи (походження) продукту;
стимулятори росту, гормони або аналогічні речовини, крім застосування речовин,
внесених до Переліку речовин (інгредієнтів, компонентів), що дозволяється
використовувати у процесі органічного виробництва, та які дозволені до використання у
гранично допустимих кількостях, у випадках, встановлених Законом.

Рис. 3. Загальні вимоги до органічного виробництва в Україні
Джерело: сформовано авторами на основі [14]

В умовах як традиційного ведення сільськогосподарського виробництва,
так і органічного виробництва, суб’єкти господарювання використовують
спеціалізовані, а також деякі типові форми документів для документування
операцій із надходження, зберігання, переміщення та вибуття запасів. За цих
обставин, надходження матеріальних цінностей від постачальників
оформляється рахунками-фактурами, платіжними вимогами з специфікацією,
товарно-транспортними накладними на загальних підставах. Ці документи слід
реєструвати у формі № М-1 «Журнал обліку вантажів, що надійшли».
Під час перехідного періоду та в умовах паралельного виробництва
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органічної і неорганічної продукції, підприємствам необхідно організувати
відокремлене зберігання запасів для кожного з видів виробництва. На вхідних
супровідних документах слід здійснювати помітки, наприклад, «органічний
склад» та «неорганічний склад».
У разі ведення паралельного виробництва оператор зобов’язаний
надавати органу сертифікації документальне підтвердження дотримання
положень статті 26 Закону № 2496-VIII та забезпечувати:
- вжиття належних заходів для постійного розділення органічної і
неорганічної продукції, органічних і неорганічних тварин;
- розділення органічного та неорганічного гною, органічних і
неорганічних кормів;
- належне очищення виробничого обладнання для здійснення
технологічних операції із органічною продукцією;
- подання до органу сертифікації інформації про кількість виробленої
органічної та неорганічної продукції;
- подання до органу сертифікації інформації про збирання врожаю не
пізніше, ніж за два робочі дні до початку збору врожаю;
- подання до органу сертифікації інформації про будь-яке
переміщення або продаж тварин, продуктів тваринництва;
- подання інформації до органу сертифікації про зібраний врожай,
вирощених тварин і продукцію тваринництва та вжиті заходи для розділення
органічної і неорганічної продукції [14].
Для забезпечення документального підтвердження зазначених заходів, до
типових та спеціалізованих форм первинних документів для сільського
господарства необхідно ввести додаткові реквізити. Доцільно сформувати
додаткові форми документів, які необхідні для підтвердження дотримання норм
законодавства, проте, відсутні в переліку уже розроблених форм.
Разовий відпуск матеріалів, кормів, насіння, добрив, засобів захисту
рослин та тварин, сировини, запасних частин та інших товарно-матеріальних
цінностей для використання або переміщення у господарстві здійснюють за
накладними (внутрішньогосподарського призначення) (форма ВЗСГ-8).
Накладну, як правило, виписують у двох примірниках, один із яких передають
на склад, а другий – одержувачу цінностей.
При систематичному відпуску матеріалів, замість разових накладних,
використовують нагромаджувальний документ – лімітно-забірну карту на
одержання матеріальних цінностей (форма ВЗСГ-1, ВЗСГ-2).
Після внесення мінеральних, органічних і бактеріальних добрив та
засобів хімічного захисту рослин у кожне поле в розрізі культур оформляють
Акт про використання мінеральних, органічних і бактеріальних добрив,
отрутохімікатів та гербіцидів (форма ВЗСГ-3).
Для контролю за дотриманням вимог органічного виробництва, у
зазначені первинні документи варто ввести реквізити, які дають змогу
ідентифікувати використані матеріальні цінності, як дозволені, або дозволені в
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гранично допустимих кількостях. Для цього доцільно у додаткових графах
зазначати розділ та номер використаних речовин, інгредієнтів, компонентів
згідно з Переліком речовин (інгредієнтів, компонентів), що дозволяється
використовувати у процесі органічного виробництва, та які дозволені до
використання у гранично допустимих кількостях № 1073 від 09.06.2020 р. (далі
Перелік) [15]. Для прикладу наведемо пропоновану форму Акту про
використання речовин (інгредієнтів, компонентів), що дозволяється
використовувати у процесі органічного виробництва, та які дозволені до
використання у гранично допустимих кількостях (рис. 4).
ЗАТВЕРДЖУЮ
_________________________
ПІП

підпис керівника

«___» ____________ 20__ р

Сільськогосподарське підприємство
___________________________________________________

Структурний підрозділ __________________________________________________
АКТ № _____
про використання речовин (інгредієнтів, компонентів), що дозволяється використовувати у процесі
органічного виробництва та які дозволені до використання у гранично допустимих кількостях
за ____________ 20__ р.
Призначення і спосіб застосування речовин (інгредієнтів, компонентів) ______________________________
основне, передпосівне тощо

____________________________________________________________________________________________
підживлення, суцільний, місцевий і т. д.

Внесено на землях ___________________________________________________________________________

Ціна

у переведенні на діючу
речовину

кредит

кількість (фізична вага)

дебет

внесено на площу, га

Номер поля, назва культури

Код синтетичного
обліку
Одиниця виміру

Назва речовин
(інгредієнтів,
компонентів)

Розділ та номер згідно з Переліком
№ 1073

сертифікованих під органічне виробництво, перехідного періоду

сума

Рис. 4. Пропонована форма Акту про використання речовин (інгредієнтів,
компонентів) у процесі органічного сільськогосподарського виробництва
Джерело: власна розробка авторів

В органічному рослинництві вимагається використовувати для сівби
органічне насіння та органічний садивний матеріал. Із метою отримання
органічного насіння і садивного матеріалу, материнська рослина та інші
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рослини повинні бути розмножені, відповідно до вимог органічного
законодавства, протягом щонайменше одного покоління, а для багаторічних
культур – протягом щонайменше одного покоління та двох вегетаційних
періодів [16].
Для списання насіння і садивного матеріалу до витрат на вирощування
відповідних сільськогосподарських культур, використовується спеціалізована
форма «Акт витрати насіння і садивного матеріалу» (форма № ВЗСГ-4). У
зазначеному документі, в умовах органічного виробництва, крім стандартних
реквізитів, варто зазначати додаткову інформацію:
- на яких землях проведено посів (сертифікованих під органічне
виробництво, перехідного періоду);
- специфікацію придбаного посівного матеріалу як такого, що вирощений
в умовах органічного виробництва;
- розділ та номер використаних речовин, інгредієнтів, компонентів, згідно
з Переліком № 1073, що були використані для оброблення насіння від хвороб та
шкідників.
Оператори
органічного
виробництва
зобов’язані
забезпечити
відокремлене зберігання та особливі умови транспортування органічної
продукції. Для цього слід організувати відокремлене складське господарство та
відокремлений складський облік органічної рослинницької продукції,
отриманої із виробництва. Такі вимоги визначені в Законі України «Про
основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування
органічної продукції» [14]. Зокрема, Закон вимагає, під час зберігання
незапакованої продукції рослинництва, забезпечити облік та ідентифікацію
такої продукції і кожної її партії як органічної та унеможливити її змішування з
неорганічною продукцією, зокрема продукцією перехідного періоду, а також із
забруднюючими речовинами.
Безпосередньо перед відправкою продукції відбираються проби для її
лабораторних аналізів. Після підтвердження якості продукції її запаковують та
пломбують.
Перевезення незапакованої органічної продукції повинно здійснюватися
лише в опломбованій упаковці, контейнері або транспортних засобах, закритих
так, щоб унеможливити відкриття без пошкодження пломби. Опломбування
упаковки, контейнера або транспортного засобу здійснюється оператором [16].
На практиці всі процедури, пов’язані з відбором зразків для лабораторних
аналізів, пакування, затарювання, пломбування, фотографуються для
забезпечення додаткових доказів дотримання законодавства у сфері
органічного виробництва.
У товарно-транспортній накладній на відправку органічної продукції
повинна надаватись додаткова інформація, що не передбачена у типових та
спеціалізованих формах цього документу. Зокрема, це інформація щодо:
- назви органічної продукції та її опису;
- назви та реєстраційного коду органу сертифікації, який здійснив
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наукових досліджень із даної проблематики є розробка пакету первинних
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стане основою формування інформаційної системи управління органічним
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органічного виробництва та формування стратегії його розвитку.
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У статті обґрунтовано необхідність застосування способів забезпечення сплати
митних платежів, серед яких фінансові гарантії. Доведено, що фінансові гарантії є
методом забезпечення виконання митних зобов’язань при порушенні умов надання звільнення
від оподаткування, в тому числі й у митному режимі «транзит». Проаналізовано обсяги
транзиту через митну територію України з країн ЄС за 2014-2020 рр. Визначено сутність
та ознаки транзитних зовнішньоекономічних операцій. Охарактеризовано випадки, за яких
транзит буде вважатися перерваним транзитом (прихованим імпортом). Наведено
статистичні дані, які свідчать, що значна частка транзитних операцій визнається
митними органами України перерваним транзитом. Досліджено обсяги наданих фінансових
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