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14. Інноваційний підхід – активізація інноваційної діяльності за допомогою
інвестицій та факторів виробництва.
Динамічні умови ринкового середовища вимагають від суб’єктів господарювання сучасних підходів до управління ресурсами підприємства. Досвід
успішних компаній свідчить, що їх здатність використовувати ресурсну базу
шляхом нарощення ресурсної цінності, дозволяє сформувати принципово нові
ключові компетентності, а вміння створювати таку цінність трансформується
у стійкі конкурентні переваги.
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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ІНТЕРНЕТ-ТОРГІВЛІ
ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ КРИПТОВАЛЮТИ
На даному етапі розвитку суспільства поширено переводити всі об’єкти
життєдіяльності в електронний формат. Інтернет торгівля вже є настільки звичним
явищем, що жодного нею здивувати неможливо. За останні 10 років набирає
обертів світовий розвиток криптовалют. Криптовалюти – відносно новий вид
електронних грошей. В Україні електронна валюта все ще не набула офіційної
легалізації, проте станом на початок 2017 р. країна визнана одним зі світових
лідерів із застосування криптовалют, а можливості їхнього застосування
з кожним роком розширюються. Актуальність вивчення даного феномену
полягає в дослідженні сучасних тенденцій функціонування цього нового
виду електронних грошей на ринку України, оцінки їхніх позитивних та
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негативних особливостей, розгляду правових основ функціонування та ІТ-аспектів
захисту і підтримки [1].
Сьогодні в світі існує близько 700 видів цифрових валют, а їх сукупна
капіталізація на початок листопада 2017, за даними «CoinMarketCap», становить
199,2 млрд дол. США, хоча на початку 2017 р. була з 17,7 млрд дол. США.
Серед найбільш популярних криптовалют у світі лідером росту став Bitcoin –
індекс його домінування 61,2% [2].
Bitcoin – це криптовалюта, що створюється ні центральним банком жодної
з країн, ні іншими фінансовими установами, що можуть бути підконтрольна
уряду, але попри це, вона може використовуватись як валюта при виплаті коштів за
товари чи послуги з продавцями, що приймають криптовалюту в якості платіжної
одиниці.
Основною особливістю використання криптовалют є можливість здійснювати
оплату в мережі Інтернет без будь-якого посередництва фінансової установи
(на відміну від оплати картою) або іншої третьої сторони (наприклад, будь-який
електронний гаманець PayPal, WebMoney), тобто безпосередньо від однієї
людини до іншої. Це привертає технічно обізнаних користувачі, бо уречевлює
ідею децентралізованої демократії.
У США біткойни як метод оплати почали приймати насамперед інтернетмагазини основною аудиторією яких є люди у віці 20-35 років. Причиною цього
стало те, що споживачі виявляли бажання використовувати цей новий метод
оплати. Власник інтернет-магазину за умови використання операцій з цифровими
валютами отримує ряд переваг: 1) швидке надходження оплати за товари чи
послуги, відсутність комісії; 2) безкоштовна реклама (через використання нової
технології можливе отримання безкоштовної реклами в ЗМІ); 3) додаткова
аудиторія (функція оплати криптовалютою може стати окремим приводом для
покупки товару для деяких користувачів) [4].
Відношення до біткоина на правовому рівні в кожній країні різне, хоча він
і є незалежним від держави як посередника. Так у Японії його вважають законним
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платіжним засобом із податком на покупку. У Європейському Союзі криптовалюту зараховують до числа активів, що не підлягає оподаткуванню ПДВ.
У США операція з електронною валютою розглядається як робота з інвестиційним
активом, із відповідними зобов’язаннями. Що стосується України, то лист НБУ
від 08.12.2014 визначає Bitcoin як «грошовий сурогат», який не може бути
забезпечений реальною вартістю. Це не уможливлює використання криптовалюти
як засобу платежу на території України фізичними та юридичними особами,
через те, що це не відповідає нормам українського законодавства [5].
Але все ж таки Україна є одним із лідерів використання цифрових валют
в світі. На території країни діє низка інтернет-магазинів та інших фірм й організацій, що вже погодились приймати оплату в криптовалюті. До них можна віднести
відомі магазин електроніки Сitrus і Всеукраїнську мережу заправок WОG [3].
Зараз біткойн можна зарахувати до платіжних засобів, але користується
невеликим попитом. Розвиток та поширення цієї криптовалюти може відбуватися
за одним із двох напрямків. По-перше, він може стати аналогом основної валюти
без необхідності обміну на державну валюту в певному регіоні. По-друге, можливе
використання цифрової валюти як всесвітньо визнаної електронної валюти, за
допомогою якої можна проводити оплату в будь-де. Підприємці, діяльність яких
розгорнулась у галузі електронної торгівлі, зокрема власники інтернет-магазинів,
мають очевидну вигоду в обох випадках.
До переваги використання самого біткойну як феномену можна віднести:
1) повну анонімність операцій (усі транзакції публічні, персоніфікація адрес відсутня); 2) відсутність комісії; 3) міжнародний обіг; 4) децентралізованість системи.
Щодо недоліків користування відноситься наступне: 1) недовіра користувачів
до нового виду оплати, вперш за все через необізнаність; 2) можливість втручання хакерів; 3. проблематичність повернення (повернути валюту може тільки
одержувач платежу); 4. нестабільність коливання курсу [4].
Отже, розвиток електронної торгівлі можливий в напрямку застосування
криптовалюти тільки за умови постійного вдосконалення ІТ-технологій та
відповідного криптографічного захисту, законодавчого регулювання та поширення
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серед населення, покращення інфраструктури функціонування нового виду
грошей. Якщо аналізувати динаміку зростання курсів та загальну капіталізацію
криптовалюти, можна зробити висновок, що й надалі електрона валюта займатиме
усе більш помітне місце в житті українців. Для цього потрібні заходи з популяризації та для підвищення довіри серед населення, юридичне оформлення для
бізнесу та фізичних осіб, стимулювання створення ліквідного ринку, подальше
вивчення феномену електронної валюти та аналіз існуючих та майбутніх ризиків.
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ПЕРСПЕКТИВИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
АВІАТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ У ВІДПОВІДНОСТІ
ДО ОСНОВНИХ ТЕНДЕНЦІЙ СВІТОВОГО РИНКУ
У 2017 році спостерігався світовий найшвидший темп зростання пасажирських
перевезень за останні 13 років. Про це свідчать наступні фактори:
- найбільші прибутки були в аеропортах, що не входять до ЄС, а також
у східній і південній частинах ЄС;
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