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- внутрішні переклади між рахунками - 0% (ліміт - до 2500 

дол. в 1 платіж); 

- виведення грошових коштів на пластикову карту 

Приватбанку - 0,55 дол. + 0,5% (ліміт - до 2500 дол. в 1 платіж і до 

50000 дол. в місяць); 

- виведення грошових коштів на пластикову карту Visa (по 

СНД) - 1,95 дол. + 1% (ліміт - до 250 дол. в 1 платіж і до 500 дол. в 

добу). 

Отже, LiqPay якісно пророблена й зручна платіжна система, а 

простота і економія часу при оплаті послуг роблять її доступною і 

популярною. Електронні гроші значно полегшують життя, оскільки 

з їх допомогою можна здійснювати миттєві перекази грошей на 

будьякий рахунок і легко простежити за своїм фінансовим станом і 

кількістю заощаджень, які залишилися на рахунку. 
 

Література 
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Економіка сталого розвитку – економічна доктрина, яка 

щороку набуває все більшої актуальності через екологічні, 

соціальні та економічні проблеми людства. Всі кризові ситуації 

мають свої причинно-наслідкові зв’язки, що вимагає розгляду їх 

комплексно і детально, як на мікро-, так і макрорівні. Як 

неможливо використовувати концепції класичної економіки для 

розв’язання сучасних глобальних проблем людства, так і 
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неможливо за допомогою стандартних методів обліку оцінити і 

узагальнити всі причинно-наслідкові зв’язки, показники для аналізу 

економіки країни на її відповідність сталому розвитку. Потреби 

сучасного суспільства не повинні ставити під загрозу існування 

майбутніх поколінь і їх здатність задовольняти свої потреби. А 

облік, як єдине джерело економічної інформації, має враховувати 

потреби економіки сталого розвитку. 

Наведено фрагменти показників оцінки на прикладі 

підприємств лісового господарства, які показують економічну, 

соціальну та екологічну діяльність підприємства (табл.1). 

Ми логічно припускаємо, що сталий розвиток передбачає 

гармонійний ріст економіки з врахуванням соціальних та 

екологічних потреб. На прикладі підприємств лісового 

господарства, правильним було б, якби площа лісозаготівлі була б 

меншою або рівною площі лісовідтворення. Щоб збільшення 

обсягів заготівлі призводило до зростання прибутків і оплати праці 

працівників, зменшення безробіття і т.д. З даних таблиці ми 

бачимо, що  площа відтворення лісів аж ніяк не відповідає площі 

рубок, а обсяги лісозаготівлі не впливають на ріст заробітної плати. 

Таблиця 1 

Фрагменти аналізу  діяльності підприємств лісового господарства в 

умовах сталого розвитку 
№ 

з/п 
Показник 2014 2015 2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Обсяги 

лісозаготівлі, 

тис. м.куб. 

1015,8 1050,7 1320,5 1530,3 1650 

2 

Приріст 

лісозаготівлі, 

% 
 

3,44% 25,68% 15,89% 7,82% 

3 
Площа 

заготівлі, га 

Відсутні 

дані 

Відсутні 

дані 
24 478 31 238 31 332 

4 

Приіріст 

площі 

заготівлі, % 
   

27,62% 0,30% 

5 

Площа 

відтворення 

лісів, га 

4463 5327 5417 6174 5673 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Продовження табл. 1 
1 2 3 4 5 6 7 

6 
Приріст площі 

відтворення,%  
19,36% 1,69% 13,97% -8,11% 

7 

Єдиний 

соціальний 

внесок, 

тис.грн 

92555,8 161919,4 144111 178688 203540 

8 

Приріст 

єдиного 

соціального 

внеску, % 

 
74,94% -11,00% 23,99% 13,91% 

 

Джерелом інформації для аналізу були форми статистичної та 

податкової звітності лісогосподарських та лісомисливських 

господарств Волинської області. Проведені розрахунки мають ряд 

обмежень, що не дає нам можливості давати однозначні висновки 

про відповідність вимогам сталої економіки:  

- цифри показують динаміку показників і не передбачають 

визначення оптимальної їх комбінації; 

- відсутність кореляції між наведеними показниками не може 

вказувати про те, що вони не підходять для аналізу; 

- це лише фрагмент опрацьованої цілої низки показників, які 

свідчать, що в обліку відсутні механізми виявлення взаємозв’язків. 

В обліку актив порівнюється з пасивом, дебет з кредитом. А в цій 

задачі треба порівняти економічні і соціальні вигоди і нанесену 

природі шкоду  і т.д. 

Проте, поступово ці питання намагаються вирішити, на що 

вказує розробка і впровадження стандартів аудиту, зокрема 

стандарту для спеціалізованої сфери 3410 «Завдання з надання 

впевненості щодо звітів з парникових газів». Облік потребує 

докорінних змін, можливо, повернення до доктрини фізіократів в 

сучасній інтерпретації, щоб змістити акценти в розумінні 

ефективної діяльності. 

 

 

 

 

 


