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ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ БІТКОІНА, ЯК МОЖЛИВОЇ ВАЛЮТНОЇ 

СИСТЕМИ МАЙБУТНЬОГО 

 

Старший викладач Жукова Т. А., студентка Бойко К. О. 

Сумський державний університет 

 

Біткоін по своїй суті є криптовалютою або цифровою валютою, яка була 

створена для того, щоб вирішити майже всі проблеми он-лайн платежів.  

Останнім часом світова наукова спільнота приділяє достатньо уваги 

особливостям функціонування названої вище криптовалюти. Зокрема, дані 

питання висвітлювалися в роботах таких зарубіжних і вітчизняних авторів як 

Е. Фелти, Дж. Крол, Дж. Бонно, Д. Варуша, А. Власов, А. Сейтим.[1] 

Початок існування біткоіна пов'язано з ім'ям або скоріше з псевдонімом 

SatoshiNakamoto, який в 2008 році опублікував статтю, де викладаються 

основні положення та принципи роботи біткоіни. Поява біткоінів породило 

безліч суперечок в науковому співтоваристві, а пізніше і в усьому світі. 

Головним предметом суперечок є питання: чи є у біткоіна майбутнє?[1] Для 

того, щоб відповісти на це питання потрібно визначити переваги та недоліки 

криптовалюти та зробити відповідні висновки. 

Розмірковуючи якими перевагами володіє цифрова валюта Bitcoin можна 

визначити такі: 

1) Повна анонімність. Таку криптовалюту як Bitcoin можна за декілька 

секунд переслати від платника да постачальника та навпаки. Всі транзакції є 

у відкритому доступі але в той же час персоніфіковані дані учасників 

транзакції відсутні. 

2) Відсутність комісії. В порівнянні з обов`язковими платежами за 

послуги пересилання платежів з карток досить значною перевагою є те, що в 

системі Bitcoin взагалі не існує такого поняття як обов`язкова комісія. 

3) Високий рівень безпеки. Кожна віртуальна монета має свій 

унікальний код і заносяться в перелік транзакцій, так звану журнальну книгу. 

Так як Bitcoin за лічені секунди передаються по мережі Інтернет, то 

перервати дані операції майже неможливо. 

4) Міжнародний оборот. Bitcoin не має єдиного центру емісії, так як не 

підпорядковується ні одному уряду країни. Вона є незалежною системою, 

тому Bitcoin з легкістю приймається на міжнародному рівні. 

Протягом усього періоду існування біткоінів, фінансові фахівці і 

аналітики критикували життєстійкість криптовалюти, як елемента 

заощадження ціни і засобу обміну через її високу волатильність. Показник 

волатильності показує швидкість зміни ціни активу. Чим волатильність вище, 

тим актив більш ризикований, тому значну волатильність дають в основному 

біржові перекупники, а невелику - представники легального бізнесу і 



105 
 

вкладники.[2]Графік курсу біткоіна по відношенню до показника наведено на 

рис. 1. 

 

 

 
Рис. 1. Логарифмічний графік курсу Bitcoin по відношенню до USD і 

показник волатильності [2] 

 

 

Тому створена система Bitcoin має не тільки переваги, а ще й недоліки, 

якими є: 

1) Невизначеність правового статусу. Оперції з цифровою валютою 

Bitcoin стали широко використовуватися на міжнародному рівні, але її 

правовий статус у багатьох країнах досить сумнівний. 

2) Цінова нестабільність. З моменту створення віртуальної валюти 

Bitcoin ціна коливалась від 13$ до 1200$, що не виключає того факту що 

коливання можуть продовжуватись і в майбутньому. 

3) Недовіра користувачів. Переважна більшість людей з недовірою 

відносяться до створеної нової віртуальної валюти, так як не володіють 

інформацією про природу біткоіна та способи його отримання і 

користування. 

Отже, чи є у біткоіна майбутнє? Так, але це майбутнє досить сумнівне. 

Криптовалюта може виконувати роль основного міжнародного фінансового 

інструменту тільки в тому випадку, якщо дійсно найкращі спеціалісти з 

фінансів та програмування усього світу об`єднаються та спробують подолати 

недоліки, які має система Bitcoin. Тому на сьогоднішній день віртуальна 

цифрова валюта Bitcoin може існувати тільки паралельно з фіатними 

грошима. 
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РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ ЯК МЕТОД АНТИКРИЗИСНОГО 

УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 

 

Cт.викладач Жукова Т. А., магістрант Вакарчук В. В. 

Сумський державний університет 

 

Сучасний етап розвитку ринкових відносин характеризується 

нестабільним зовнішнім середовищем, що вимагає від підприємств адаптації 

до нього. І тому такий метод антикризисного управління підприємством, як 

реструктуризація є необхідною умовою для успішного існування українських 

підприємств на ринку. 

Цій тематиці присвячено багато праць вітчизняних науковців, серед яких 

І. Мазур, В. Шапиро, Л. Ситнік, Л. Тимощик, А. Татутжян, Г. Таль,    І. 

Григор’єв, Н. Ричихина внесли вагомий вклад у розвиток досліджуваного 

питання. 

Вчені-економісти по різному підходять до тлумачення поняття 

реструктуризації. Тому на основі опрацьованої інформації пропоную 

авторське бачення досліджуваного питання. Реструктуризація - це один з 

найрадикальніших способів перетворення підприємства в якості засобу і 

інструменту в процесі антикризового управління. 

Реструктуризація підприємства відбувається як правило за умов коли 

підприємство знаходиться в стані кризи або існуючий стан життєдіяльності 

підприємства є досить задовільним, але прогнози свідчать про те, що 

нормальному існуванню перешкоджатиме фінансова криза. Третій варіант 

застосування реструктуризації наступає коли підприємство швидко 

розвивається і хоче відірватися від конкурентів і таким чином створює 

унікальні конкурентні переваги. 

Виходячи з умов запровадження реструктуризації на підприємстві 

сформуємо основні цілі. До яких можемо віднести загальне підвищення 

ефективності роботи; пристосування до умов навколишнього середовища та 

взагалі збереження підприємства. 

Реструктуризація як методику антикризисного управління підприємством 

можна запроваджувати декількома шляхами, а саме поступово при цьому 

вводяться обмежувальні рамки програми організаційного розвитку з 

довгостроковою перспективою. Або інший шлях полягає в агресивній 

політиці, що кардинально змінює систему чи окремі елементи. 


