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Біткоін -  це пірінгова система електронної готівки,  що використовує цифрову валюту,
яку часто називають криптовалютою або віртуальною валютою. Термін біткоін, походить від
слова «біт» - одиниця інформації.

Криптографічна валюта біткоін була створена в 2009  році.  На відміну від фіатних
грошей, система біткойн не має центрального органу управління. Він випускається в обіг за
допомогою складного обчислювального процесу, який називається майнінгом. Процес
створення кріптографічної валюти називається видобуток та представляє собою встановлення
спеціально розробленої програми на комп’ютері, з метою передачі частини обчислювальних
потужностей своєї техніки для розрахунку нових біткоінів. Надавши ресурси свого комп'ютера
на «видобуток» біткоінів власник комп'ютера отримує нові біткоіни. Таким чином, емісія
біткоін-валюти повністю децентралізована і може бути здійснена випадково будь-яким
клієнтом системи за допомогою використання обчислювальних потужностей електронного
обладнання для підтримки роботи системи.

Біткоіни фізично, як і вся комп'ютерна інформація, представлені у вигляді файлу.
Платіжний засіб, що використовується в системі біткойн, являє собою цифрові монети, які
можуть використовуватися для онлайн-покупок або торгів на нерегульованих державою
інтернет-біржах, які розташовані по всьому світу. Найпопулярнішими інтернет-біржами
являються Bitstamp, BTC-E, Exmoney, WBE.

Bitstamp являється біржею з автоматичної торгівлі біткоін за долари США. Види обміну:
BTC/USD [1].

BTC-E являється біржею з автоматичної торгівлі Bitcoin, Litecoin, Namecoin, Novacoin,
Terracoin, PPcoinn, Feathercoin, Primecoin. Види обміну: BTC/USD, BTC/руб, BTC/EUR,
BTC/CNH, BTC/GBP, LTC/BTC, LTC/USD, LTC/руб, LTC/EUR, LTC/CNH, LTC/GBP,
NMC/BTC , NMC/ USD, NVC/BTC, NVC/ USD, USD/RUR, EUR/USD, EUR/RUR, USD/CNH,
GBP/USD, ТРК/BTC, PPC/BTC, PPC/USD, FTC/BTC, XPM/ BTC [2].

Exmoney являється біржею з автоматичної торгівлі Bitcoin, Litecoin, дож, Vertcoin. Види
обміну: BTC/USD, BTC/руб, LTC/USD, LTC/ руб, DOGE/USD, DOGE/руб, DOGE/BTC,
USD/RUR [3].

WBE являється біржею з автоматичної торгівлі Bitcoin, Feathercoin, Freicoin, Litecoin,
Namecoin,  Novacoin,  Peercoin,  Primecoin,  Terracoin.  Види обміну:  BTC/USD,  LTC/USD,
EUR/USD, LTC/BTC, BTC/EUR, LTC/EUR, NMC/USD, NVC/USD, ТРК/BTC, PPC/USD, FTC /
BTC, XPM/BTC [4].

Біткоін валюта, як і будь-який інший вид сучасних віртуальних коштів, може бути
обміняна на реальні гроші за допомогою спеціалізованих закладів для обміну валют.  Курс
біткоін постійно коливається, встановлюється в залежності від попиту та пропозиції
користувачів.

Щодо обігу біткоінів в Україні, то площадкою для торгівлі кріптовалютами є українська
біржа кріптовалют. Біржа представляє собою обмін біткоінів на національну валюту - гривню
[5].

Курс біткоін відображається на українському фінансовому порталі. Цей сервіс базується
на індексі KunaBTC - першому українському індексі біткоінів в гривні [6].

Таким чином,  відмінними рисами криптографічної валюти від фіатних грошей є:  (1)
децентралізованість емісії; (2) відсутність єдиного центру контролю за операціями, які були
здійснені; (3) відсутність важелів управління вартістю криптовалюти; (4) відсутність комісії за
транзакції; (5) повне знеособлення платежів; (6) кількість випущених біткоінів жорстко
обмежена цифрою в 21 млн.
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О.І. Шаблій та З.О. Касянчук визначають рекреаційний потенціал як систему природних
і суспільних об’єктів, їх властивостей і відношень, які можуть використовуватись або
використовуються з метою цілей оздоровлення чи відновлення (рекреації), поповнення,
розширення чи нагромадження (акумуляції) духовних і фізичних сил людини у вільний від
основного виду її діяльності час [1]. Г.В. Будзович дає більш ємне визначення: рекреаційний
потенціал – це сукупність можливостей природних ресурсів, історико-культурних комплексів
та об’єктів та соціально-економічних показників на певній території створювати умови для
організованого туризму, відпочинку та інших видів рекреаційної діяльності з дотриманням
режиму її охорони [2, с. 132-133].

Рекреаційний потенціал – це система природних, історико-культурних об’єктів та їхніх
властивостей, які використовують (або які можна використовувати) у рекреаційній діяльності.
Рекреаційні ресурси є ресурсною базою цього потенціалу. Виділяють три типи рекреаційних
ресурсів: природні, історико-культурні та соціально-економічні. Кожний з них відіграє певну
роль у формуванні галузевої і територіальної організації рекреаційних комплексів. Природні
ресурси – це елементи природи, що використовуються як джерело засобів існування людського
суспільства [2, с. 132]. Тобто, під природними рекреаційними ресурсами слід розуміти
фактори, природні речовини, явища, фактори та властивості компонентів природного
середовища, що мають сприятливі та корисні для рекреаційної діяльності якісні та кількісні
характеристики та параметри, і є передумовами, або вже використовуються для організації
відпочинку, лікування і оздоровлення людей. Історико-культурні визначні місця, споруди, а
також території чи водні об'єкти –природно-антропогенні або створені людиною об'єкти
незалежно від стану збереженості, що донесли до нашого часу цінність з археологічного,
естетичного, етнологічного, історичного, архітектурного, мистецького, наукового чи
художнього поглядів і зберегли свою автентичність [2, с. 133]. Соціально-економічні
рекреаційні ресурси відображають стан економічного розвитку, інвестиційної, наукової та
інноваційної діяльності, державних фінансів, підтримки бізнесу, споживчого ринку, населення
та ринку праці, житлово-комунального господарства, освіти та охорони здоров`я, рівня
злочинності та екології [2, с. 133].

Важливою частиною соціально-економічних рекреаційних ресурсів є санаторно-
курортні комплекси (СКК), які призначені для санаторно-курортного лікування, основу яких
становлять санаторно-курортні та оздоровчі підприємства. За думкою Н. Ведмідь, СКК можна
розглядати на рівні держави,  регіону та окремого підприємства [2,  с.  48].  Н.  Ведмідь дає
декілька ємних визначень системного характеру і, зокрема, зазначає, що СКК – це соціально-
економічна система, яка має складні системні об’єкти та сукупність соціально-економічних
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