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У статті досліджено наукові публікації з питань виробництва та обліку органічної продукції. Розкрито різні поB
гляди науковців щодо визначення поняття "готова продукція". Представлено особливості виготовлення готової проB
дукції у різних галузях народного господарства та представлено власне визначення. Досліджено нормативноBправоB
ве регулювання органічного виробництва та обгрунтовано авторське формулювання змісту органічної продукції.
Представлено міжнародний підхід до категорій органічної продукції. Підтверджено перспективність органічного
виробництва та необхідність нормативного регулювання облікових процесів, які стосуються органічного виробниB
цтва. Окреслено новий підхід до системи обліку готової продукції сільськогосподарських підприємств з виділенням
таких завдань: виокремлення об'єктів обліку виробництва та стану готової продукції (в т.ч. органічної і традиційної);
формування первинних документів (за виокремленими об'єктами);  узагальнення даних на рахунках синтетичного та
аналітичного обліку; обгрунтування статей фінансової, податкової та статистичної звітності; забезпечення належB
ного контролю за виробництвом, рухом та процесом реалізації продукції. За результатами дослідження визначено
необхідність розробки методологічного інструментарію для обліку органічного виробництва. З розвитком органічB
ного виробництва має бути належним чином організована система обліку, яка сприятиме забезпеченню користувачів
своєчасною та достовірною інформацією про виробництво, зберігання та реалізацію органічної продукції.

The article investigates scientific publications on organic production and accounting. Various views of scientists on
the definition of "finished products" are revealed. The peculiarities of manufacturing finished products in different sectors
of the economy are presented. and our own definition is given: finished products are parts of stocks and agricultural
products produced by an enterprise that are intended for resale, internal use and do not require technical and biological
conversion. Regulation of organic production is investigated and the author's formulation of the content of organic
products in of the production process is substantiated, as a result of which agricultural products and products of their
processing are produced in accordance with certain standards of organic production and their quality is confirmed by a
certificate. An international approach to organic product categories is presented. The prospects of organic production
and the need for regulation of accounting processes related to organic production have been confirmed. A new approach
to the system of accounting of finished products of agricultural enterprises is outlined with the following tasks: separation
of objects of accounting of production and condition of finished products (including organic and traditional); formation
of primary documents (by separate objects); synthesis of data on accounts of synthetic and analytical accounting;
substantiation of the articles of financial, tax and statistical reporting; ensuring proper control over production, movement
and sales process. According to the results of the research, it is necessary to develop a methodological toolkit for accounting
organic production. With the development of organic production, a system of accounting should be properly organized
to help provide users with timely and reliable information on the production, storage and sale of organic products. For
this purpose, accounting for such products should be separated from the production and storage of inorganic and
transitional products.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сільське господарство в теперішніх умовах

нестабільної економіки є не лише галуззю, яка
забезпечує продовольчу безпеку країни, а й
сегментом, що впливає на екологічний стан.

Інтенсивність сільськогосподарського вироб*
ництва негативно впливає на екологію, що обу*
мовлює пошуки альтернативних агротехно*
логій з метою збереження екологічного сере*
довища, підвищення якості виробленої про*
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дукції, поліпшення добробуту населення та по*
кращення економічного стану. Тому проблема*
тика розвитку органічного виробництва набу*
ває актуальності.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ
ПУБЛІКАЦІЙ

Важливість тематики наукової публікації
підтверджується дослідженнями науковців
різних галузей. Новак Н.П. досліджено чинни*
ки розвитку агроформувань з органічним ви*
робництвом [8]. Вінюкова О.Б. характеризує
тенденції розвитку і ведення органічного ви*
робництва у порівняні з закордонним досвідом
[1]. Курман Т. досліджено проблеми законо*
давчого забезпечення виробництва органічної
продукції [5]. Пасемко Г.М. вивчає проблеми
облікового забезпечення управління витрата*
ми на виробництво органічної продукції [10].
Суліменко Л.А та Киян А.В. означають не*
обхідність  розробки на законодавчому рівні
типових форм документів та Методичних ре*
комендацій щодо організації обліку в умовах
органічного виробництва [15]. Мороз Ю.Ю. та
Цаль*Цалко Ю.С. виокремлюють підходи бух*
галтерського обліку господарської діяльності
з виробництва органічної продукції [7].

Віддаючи належне науковим доробкам,
можна зазначити, що в них розкривається
фрагментарний характер, або дослідники роз*
глядають органічне сільськогосподарське ви*
робництво в цілому, не приділяючи значної ува*
ги методиці його обліку.

Облік як інформаційна база системи управ*
ління суб'єкта господарювання забезпечує кер*
івників різних рівнів необхідними даними про
процеси і явища, які відбуваються на підпри*
ємстві. Саме облік є джерелом інформації для
виконання інших функцій управління — плану*
вання, аналізу та контролю. Виробництво орган*
ічної продукції та доведення її до споживачів ха*
рактеризується значними витратами ресурсів і
різними часовими проміжками. Питання обліку
органічної продукції  залишаються недостатньо
досліджені і потребують подальшого вивчення.

МЕТА СТАТТІ
Метою наукової публікації є розкриття сут*

ності органічної продукції та обгрунтування
напрямів її обліку.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Сфера діяльності аграрних підприємств по*

в'язана з виробництвом сільськогосподарської

Автор Визначення 
Бутинець Ф.Ф.  
 

Готова продукція – повністю завершена обробкою, укомплектована, яка пройшла необхідні 
випробування (перевірки). Це виріб (або напівфабрикат), послуга, робота, що пройшли всі стадії 
технологічної обробки на підприємстві, відповідають затвердженим стандартам або умовам договору, 
прийняті технічним контролем підприємства і здані на склад або замовникові – покупцеві згідно з 
діючим порядком прийняття продукції   

Вороніна В.А.,   
Черниш В.В.  

Готова продукція – виріб (напівфабрикат), послуга, робота, що пройшли всі стадії технологічної 
обробки на даному підприємстві, відповідають затвердженим стандартам або умовам договору, 
прийняті технічним контролем підприємства і здані на склад або замовникові – покупцеві згідно з 
діючим порядком прийняття продукції   

Глібко В.М., 
Бущан О.П.   
 

Готова продукція – це матеріальний результат виробничої діяльності підприємства, коли запаси набувають 
нової якості. Крім випуску речової продукції, підприємство може виконувати роботи для інших підприємств 
або надавати послуги. На відміну від тієї, яка в обліку зазначається як готова продукція, цей вид продукції 
називають «виконані роботи і послуги». Отже, продукція підприємства складається з готової продукції та 
виконаних робіт і послуг 

Сопко В.В.  
 

Готова продукція – це виріб (або напівфабрикат), послуга, робота, що пройшли всі стадії технологічної 
обробки на даному підприємстві, відповідають затвердженим стандартам або умовам договору, 
прийняті технічним контролем підприємства і здані на склад або замовникові –  покупцеві згідно з 
діючим порядком прийняття продукції 

Ткаченко Н.М.  Готова продукція – це продукція (виріб, напівфабрикат, робота, послуга), що повністю закінчена 
обробкою на даному підприємстві, пройшла всі стадії технічного випробування (якщо вимагають 
відповідні її особливості), приймання, укомплектування згідно з умовами договорів із замовниками і 
відповідає технічним умовам і стандартам, не потребує подальшої обробки на цьому підприємстві і здана 
на склад. Готова продукція – це матеріальний результат виробничої діяльності підприємства. Крім 
випуску речовинної продукції (машин, взуття, одягу, хліба, цукерок тощо), підприємство  може 
виконувати певні роботи для інших підприємств або надавати їм послуги. Наприклад, перевезення 
вантажів своїм транспортом для інших підприємств, ремонтні роботи, будівництво та інше 

Хом’як Р.Л.  
 

Готова продукція промислового виробництва –  конкретні вироби, що пройшли всі стадії 
технологічної обробки на цьому підприємстві, відповідають встановленим стандартам чи технічним 
умовам, прийняті відділом технічного контролю і здані на склад або безпосередньо замовнику 

Шваб Л.І. 
 

Готова продукція – це запаси виробів на складі, обробка яких закінчена та які пройшли випробування, 
приймання, укомплектовані згідно з умовами договорів із замовниками й відповідають технічним 
умовам і стандартам 

Таблиця 1. Дефініція поняття "готова продукція" в наукових дослідженнях

Джерело: [11, с. 20] .
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продукції. Саме реалізація цієї продукції забез*
печує життєдіяльність суб'єктів господарювання.

Корифеї наукової думки мають різні погля*
ди щодо визначення поняття "готової про*
дукції" (табл.  1).

Проте, на думку Костишиної Н.С. [4, с. 517],
недоліком приведених визначень є те, що жод*
не із них не містить вимоги щодо спроможності
такого виду оборотних активів приносити еко*
номічну вигоду, хоча цей момент є основним.
На переконання автора, невиконання цього
критерію призводить до того, що такий товар*
но*матеріальний запас може бути визнаний як
збиток організації, адже витрати, понесені на
його виготовлення, не будуть компенсовані.

Вважаємо, що такий підхід автора є помил*
ковим, адже в основі формулювань закладено
трактування Положення (стандарту) бухгал*
терського обліку 9 "Запаси": готова продукція
в складі запасів — та, що виготовлена на під*
приємстві, в установі, призначена для продажу
і відповідає технічним та якісним характерис*
тикам, передбаченим договором або іншим нор*
мативно*правовим  актом [12].

На нашу думку, критерій "отримання еко*
номічної вигоди" не можна застосовувати у
визначенні дефініції готової продукції, він ви*
користовується при її визнанні і так званій "по*
становці на облік". Якщо не виконано цей кри*
терій, то в системі обліку актив взагалі не буде
визнаватися як запаси. Витрати, понесені на ви*
робництво запасів, відображатимуться як брак
виробництва (дебет рахунку 24 "Брак у вироб*
ництві" кредит рахунку 23 "Виробництво") або
інші витрати діяльності (дебет субрахунку 977
"Інші витрати діяльності/повторювані витрати"
кредит рахунку 23).

Слушною є думка дослідників про те, що для
визначення терміну "готова продукція" не*
обхідно враховувати особливості її виробни*
цтва у різних галузях (табл. 2).

Якщо брати до уваги галузеву специфіку
функціонування сільськогосподарських під*
приємств, то готова продукція — це частина
запасів та сільськогосподарської продукції,
виготовлених підприємством, які призначені
для подальшого продажу, внутрішнього вико*
ристання і не потребують технічних та біологі*
чних перетворень. На наше переконання, робо*
ти і послуги не є готовою продукцією [11, с. 20].
В системі рахунків обліку надання послуг чи ви*
конання робіт відображається наступною ко*
респонденцією: дебет субрахунку 903 "Со*
бівартість реалізованих робіт і послуг" кредит
23 "Виробництво/послуги".

Як вже зазначалося, у зв'язку з підвищен*
ням вимог споживачів до якісних характерис*
тик продуктів харчування та попиту на еколо*
гічно чисту продукцію, в обліковій термінології
з'явився термін "органічна продукція".

Не вдаючись до історії розвитку і започат*
кування виробництва органічної продукції, в
Україні законодавче закріплення змісту так
званої "органіки" відбулося з прийняттям у
2013 році Закону України №425*VII "Про ви*
робництво та обіг органічної сільськогос*
подарської продукції та сировини" [13]. З ме*
тою визначення вимог до організації виробниц*
тва органічної продукції і підвищення її кон*
курентоспроможності на ринках збуту, у липні
2018 року було прийнято Закон № 2496— VIIІ
"Про основні принципи та вимоги до органіч*
ного виробництва, обігу та маркування органі*
чної продукції" [14], який буде введено в дію у

Таблиця 2. Особливості виготовлення готової продукції
у деяких галузях народного господарства

Джерело: [3, с. 34].

Галузь Автор Особливості 
Сільське 
господарство 

Подолянчук О.А., 
Захарчук І.С. 

Для сільськогосподарських підприємств готовою є не лише продукція, як 
продукт обробки (переробки) доведений до належного стану використання, а 
й продукція сільськогосподарського виробництва (зерно, зерновідходи, 
солома, плоди, ягоди, молоко тощо) 

Лісове 
господарство 

Гордополов В.Ю., 
Гоцуляк В.Д., 
Несходовський І.С. 

Важливим у визначенні методології обліку готової лісопродукції є розгляд 
особливостей обліку продукції на стадії лісозаготівлі, лісорубочних робіт, 
вивезення продукції, лісопродукції на складах та облік продукції столярного 
цеху 

Будівництво Пирець Н.М.,  Черненко 
Т.С. 

Організація будівельного виробничого процесу має інші особливості та 
відмінності від організації процесу виробництва в інших галузях:  
- тривалість операційного циклу;  
- неоднотипність кінцевої продукції;  
- довготривалість процесу 

Машинобудування Чукурна О.П. - Тип організації виробництва;  
- технологічний процес виробництва (стадії, операції, роботи);  
- структура виробничого управління;  
- вид та структура виробничих підрозділів;  
- організаційна структура управління підприємством 
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2019 році. Водночас у них спосте*
рігається різні трактування змісту
органічної продукції та органіч*
ного виробництва (рис. 1).

Представлені у законодавстві
визначення пов'язують з сільсько*
господарським виробництвом.
Таким чином, органічна продукція
є результатом виробничого про*
цесу, в наслідок якого сільсько*
господарська продукція та про*
дукти її переробки вироблені у
відповідності до визначених стан*
дартів органічного виробництва і
їх якість підтверджена сертифіка*
том.

На світовому ринку органічну
продукцію поділяють на чотири
типи (табл. 3) у залежності від
того, як була вирощена продукція:
вона може належати до стовідсот*
ково органічної, органічної, зроб*
леної із органічних інгредієнтів,
або до органічної менш ніж на 70%
[2,  с. 37].

За офіційною статистикою
Україна посідає 11*те місце серед
європейських країн за загальною
площею сільськогосподарських
угідь, сертифікованих як орга*
нічні.

Але водночас органічні землі займають
1,4% з 42,7 млн га сільськогосподарських зе*
мель України. За останні п'ять років загаль*
на площа органічних сільськогосподарських
земель зросла в Україні в 1,5 рази, що зумо*

вило зростання експорту органічної про*
дукції [9].

Варто відзначити, що тривалість сертифі*
кації виробництва залежить від галузі. Поля з
однорічними рослинами та пасовища сертифі*
кують від 24 місяців, з багаторічними рослина*

Джерело: [13; 14].

Рис. 1. Законодавче обгрунтування сутності органічної
продукції та її виробництва

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Закон України «Про виробництво та обіг 
органічної сільськогосподарської 

продукції та сировини» 

Закон України «Про основні 
принципи та вимоги до 

органічного виробництва, обігу та 
маркування органічної продукції» 

Виробництво органічної продукції 
(сировини) – виробнича діяльність 

фізичних або юридичних осіб (у тому 
числі з вирощування та переробки), де 

під час такого виробництва 
виключається застосування хімічних 

добрив, пестицидів, генетично 
модифікованих організмів (ГМО), 
консервантів тощо, та на всіх етапах 

виробництва (вирощування, переробки) 
застосовуються методи, принципи та 
правила, визначені цим Законом для 
отримання натуральної (екологічно 

чистої) продукції, а також збереження та 
відновлення природних ресурсів 

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 

 
Органічна продукція – продукція, 

отримана в результаті сертифікованого 
виробництва 

Органічна продукція – 
сільськогосподарська продукція, у 
тому числі харчові продукти та 
корми, отримані в результаті 
органічного виробництва 

Таблиця 3. Категорії органічної продукції

Джерело: [2, с. 37].

Категорія Опис Маркування продукції Адаптація категорії до 
сільськогосподарського виробництва 

Стовідсотково 
органічна 

Повинна мати 100% 
сертифікованих інгредієнтів 

100% органічний продукт Вироблена із застосуванням  100% 
органічних ресурсів, без використання 
хімічних інгредієнтів під час зберігання 

Органічна Повинна мати понад 95% 
органічних інгредієнтів. Існують 
обмеження щодо використання 
методів виробництва, у яких 
дозволяється не більш ніж 5% 
неорганічних речовин 

Органічний Вироблена із застосуванням ресурсів, які 
мають  понад 95% органічних 
інгредієнтів у своєму складі, без 
використання хімічних інгредієнтів під 
час зберігання 

Зроблена із 
органічних 
інгредієнтів 

Повинна мати  понад 70% 
сертифікованих інгредієнтів. 
(Обмеження – не більше 30% 
неорганічних речовин) 

Розроблений з органічних 
речовин 

Вироблена із застосуванням ресурсів, які 
мають понад 70 % органічних 
інгредієнтів у своєму складі, без 
використання хімічних інгредієнтів під 
час зберігання 

Менш ніж на 
70% органічна 

Може налічувати лише деякий 
відсоток органічних речовин у 
складі продукції 

Подається список 
органічних речовин 

Застосування технологій вирощування з 
використанням деяких ресурсів, які 
мають органічні інгредієнти. Під час 
зберігання допускається використання 
хімічних елементів із зазначенням їх на 
продукті 
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ми — від 36 місяців, у аквакультурі — 24 місяці,
ферми з вирощування великої рогатої худоби
(м'ясо) і коней — 12 місяців, кіз, свиней і корів
(молоко) — 6 місяців, птиці (м'ясо) — 10 тижнів,
птиця (яйця) — 6 тижнів. Водночас кожні 15 мі*
сяців необхідно підтверджувати статус вироб*
ника  органічної продукції.

Незважаючи на перспективність органічно*
го виробництва в Україні, зростання обсягу
органічної продукції, широкі можливості роз*
ширення внутрішнього і зовнішнього ринків,
підвищення конкурентоспроможності ринку,
його ефективність і розвиток наразі не має до*
статньої підтримки зі сторони держави, а,
відповідно, не забезпечене нормативно законо*
давчою базою, недостатньо відрегульовані еко*
номічні параметри діяльності. Водночас вини*
кає потреба в удосконалені збирання та оброб*
ки даних щодо витрат на виробництво органіч*
ної продукції, розмежування їх між продук*
цією традиційного виробництва й органічною
продукцією, відображення цієї інформації у
фінансовій та статистичній звітності. Це вима*
гає розширення об'єктів обліку та системи фор*
мування даних, доповнення нормативного ре*
гулювання облікових процесів, що пов'язане,
насамперед, із використанням облікової інфор*
мації для прийняття управлінських рішень.
Крім цього, облікові дані служать базою для
здійснення аналізу результатів виробництва
органічної продукції, проведення контролю їх
рівня та розробки виробничих завдань на пер*
спективу, що складає базу управління витрата*
ми [10, с. 191].

Все це зумовлює новий підхід до системи
обліку готової продукції сільськогосподарсь*
ких підприємств з виділенням таких завдань:

— виокремлення об'єктів обліку виробниц*
тва та стану готової продукції (в т.ч. органіч*
ної і традиційної);

— формування первинних документів (за
виокремленими об'єктами);

— узагальнення даних на рахунках синте*
тичного та аналітичного обліку;

— обгрунтування статей фінансової, подат*
кової та статистичної звітності;

— забезпечення належного контролю за
виробництвом, рухом та процесом реалізації
продукції.

Об'єктів обліку органічного виробництва є
доволі багато: ресурси, продукція, процеси ви*
робництва, постачання та реалізації, відповід*
но доходи, витрати, фінансової результати
тощо. Об'єкти обліку визначаються з врахуван*
ням галузі виробництва та продукції, яка ви*
робляється. Одним із підходів до визначення

об'єктів обліку можна обрати класифікацію
органічної продукції.

Так, вивчаючи асортимент органічного ви*
робництва, дослідники вносять пропозиції
щодо класифікації органічної продукції [2,
с. 38]:

І — неперероблена органічна продукція:
— продукція сільського господарства: зер*

нові та зернобобові;картопля, овочеві та баш*
танні; плоди, ягоди та виноград; олійні; м'ясо;
молоко; яйця; мед;

— продукція лісового господарства: дико*
рослі рослини; горіхи; гриби; лікарські трави;

— продукція рибного господарства: риба;
морепродукти;

ІІ — перероблена органічна продукція:
— напівфабрикати; хліб і хлібобулочні ви*

роби; м'ясопродукти; молочні продукти; бо*
рошно; крипи; олія; цукор; напої; варення, дже*
ми тощо;

ІІІ — послуги: консультаційні; освітні; до*
радчі; інспекція; сертифікація.

Первинні документи з обліку витрат та ви*
ходу продукції зазвичай поділяють на три гру*
пи: документи з обліку витрат праці, докумен*
ти з обліку виробничих запасів та з оприбутку*
вання готової продукції. Усі типові форми до*
кументів є придатними для відображення
фактів здійснення господарських операцій,
пов'язаних з органічним виробництвом. Однак
слушно зауважує Мельничук Я.П., що вони не
мають жодних реквізитів, які б забезпечували
інформацією про виробництво продукції
органічного походження. Автор пропонує на
кожному документі, що стосується виробниц*
тва органічної продукції, робити спеціальні
відмітки: "Органічне землеробство", "Біологіч*
не землеробство", "Традиційна продукція" чи
"Органічна продукція" [6, с. 30]. Вважаємо та*
кий підхід виправданим, адже введення нових
первинних документів не завжди є доречним,
їх збільшення може призвести лише до папе*
рової плутанини.

Грунтовне дослідження щодо облікового
забезпечення виробництва органічної про*
дукції проведено Мороз Ю.Ю. та Цаль*Цал*
ко Ю.С. Науковцями відзначено, що ведення
обліку на підприємстві залежить від організа*
ційних особливостей суб'єкта господарювання,
пов'язаних з органічним виробництвом. Орган*
ічне виробництво може бути поширеним на гос*
подарську діяльність підприємства в цілому,
окремі структурні підрозділи з органічним ви*
робництвом, аналітичні об'єкти діяльності
(сільськогосподарські культури, тварини) або
тільки на їх частину у разі паралельного вироб*
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ництва органічної та традиційної (неорганіч*
ної) продукції рослинництва на одній площі або
тваринництва в одному приміщенні [7].

Єдина інформаційна система про об'єкти
органічного виробництва повинна бути уза*
гальнена у показниках звітності, яка поклика*
на забезпечувати запити зовнішніх та внутріш*
ніх користувачів. Станом на сьогодні відсутні
будь*які напрацювання як методичного, так і
нормативного забезпечення.

Інформаційні дані про стан органічного ви*
робництва здійснює за власною ініціативою
ТОВ "Органік стандарт", який було створено в
рамках українсько*швейцарського проекту
"Органічна сертифікація та розвиток органіч*
ного ринку в Україні",  Дослідницький інсти*
тут органічного сільського господарства і
Міжнародна федерація органічних сільсько*
господарських рухів), які видають статистич*
ний збірник "Світ органічного сільського гос*
подарства. Статистика та тренди" та Федера*
ція органічного руху України.

Таким чином, в Україні є товаровиробники
органічної продукції, сертифіковані за стан*
дартами ЄС та інших країн, але формування
інформації про їх господарську діяльність на
державному рівні через статистичні спостере*
ження органів Державної служби статистики
України або інші органи виконавчої влади не
здійснюється [16, с. 73].

Контроль є ключовим у ланцюгу органічно*
го виробництва. Державний контроль (нагляд)
у сфері органічного виробництва, обігу та мар*
кування органічної продукції за діяльністю
операторів здійснюється центральним органом
виконавчої влади, що реалізує державну полі*
тику у сфері безпечності та окремих показників
якості харчових продуктів. На рівні виробника
органічної продукції контроль розпочинаєть*
ся від обрання земельної ділянки чи виконан*
ня технологічних процесів до зберігання і реа*
лізації органічної продукції. Однак будь*які
рекомендації та методики відсутні.

Вищевикладений матеріал свідчить про те,
що, хоч і відбулося законодавче закріплення
виробництва органічної продукції, методоло*
гічного інструментарію для обліку органічно*
го виробництва досі не розроблено.

ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ
Проведені дослідження підтверджують

пріоритетність розвитку біологічного вироб*
ництва. З'ясовано, що облікове забезпечення
органічного виробництва та органічної про*
дукції залежить від специфіки її виробничого
процесу. З розвитком органічного виробницт*

ва має бути належним чином організована сис*
тема обліку, яка сприятиме забезпеченню ко*
ристувачів своєчасною та достовірною інфор*
мацією про виробництво, зберігання та реалі*
зацію органічної продукції. Для цього ведення
обліку такої продукції повинно бути відокрем*
леним від виробництва та зберігання неорга*
нічної продукції і продукції перехідного пері*
оду. Перспективними напрямами подальших
досліджень є методичні підходи до організації
та методики обліку виробництва органічної
продукції.
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