
Метою формування ЄЕП (єдиного економічного простору) є створення
умов для стабільного й ефективного розвитку економік держав-учасниць і під-
вищення рівня життя населення.

ЄЕП формується поетапно, з урахуванням можливості різнорівневої та
різношвидкісної інтеграції. Різношвидкісна інтеграція означає, що кожна держа-
ва самостійно визначає момент приєднання до того чи іншого міжнародного
договору, що призводить до різнорівневої інтеграції, коли держави-учасниці
знаходяться на різних рівнях інтеграційної взаємодії.

Важливим напрямом інтеграційних зусиль України у контексті реалізації
свого транзитного потенціалу стала її участь у реалізації проекту щодо створен-
ня ЄЕП у складі Білорусії, Казахстану, Росії та України.

Питання можливості одночасної інтеграції України у ЄЕП та у ЄС за-
лишається проблемним як для фахівців, так і для суспільства. Однак, ЄЕП і єди-
ний європейський ринок – це для України не взаємовиключний вибір, а можли-
вість розвивати взаємовигідне співробітництво із своїми основними еко-
номічними партнерами, обсяги торгівлі з якими постійно зростають. Питання
полягає не у перспективі поглинання України її сусідами, а в необхідності та
здатності продовжувати прагматичне, взаємовигідне співробітництво з усіма
партнерами.

Інтеграція України з країнами ЄЕП може значно підвищити конкуренто-
спроможність українських товарів на світових ринках через реалізацію конкуре-
нтних переваг угрупування.

Для забезпечення економічної безпеки, Україні необхідно приділяти осо-
бливу увагу країнам-членам ЄЕП, враховуючи те, що країни ЄС використову-
ють українські ринки, насамперед, для нейтралізації кризових явищ у власних
економіках. Експортний потенціал України ефективно може реалізовуватися на
ринках СНД, що вимагає від України виваженої інтеграційної політики.

Аналіз відносин України з країнами-учасницями ЄЕП вказав на переваги
та недоліки такої співпраці. До числа перших слід віднести: зниження собівар-
тості продукції українських експортерів завдяки здешевленню імпортованої
сировини та збільшенню економії на масштабі внаслідок доступу на більший
ринок; скасування митного контролю та митного оформлення вантажів між кра-
їнами-учасниками, забезпечить повну свободу руху послуг, капіталів і робочої
сили; підвищення конкурентоспроможності українських товарів на світових
ринках через реалізацію конкурентних переваг угрупування. Серед недоліків
можемо виділити: відсутність згоди країн учасниць на перехід до українських
митних тарифів; ризик, що економічну політику в інтеграційному об'єднані фо-
рмуватиме найвпливовіший учасник – Росія; ризик, що в взаємній торгівлі краї-

ни провадитимуть чимало антидемпінгових і спеціальних розслідувань, які
зводитимуть нанівець тарифну лібералізацію.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА ИНТЕЛЛЕКТУАЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИ-
КИ

Рассмотрено понятие «интеллектуализации» как характеризующее процесс каче-
ственных изменений в экономике и в социуме. Выделены особенности этого процесса
и его связи с информацией, знаниями и инновационными технологиями.

Розглянуто поняття «інтелектуалізації» як таке, що характеризує процес якісних
змін в економіці і в соціумі. Виділені особливості цього процесу і його зв'язку з інфор-
мацією, знаннями і інноваційними технологіями.

A concept «intellektualizacii» is considered as characterizing the process of high-quality
changes in an economy and in sociume. The features of this process and his connection are
selected with information, knowledges and innovative technologies.

В большинстве научных работ рассматривается интеллектуальная ком-
понента как ресурс или капитал [2]. Рассматривают также влияние этого капи-
тала на экономическое развитие. Не обделены вниманием и вопросы структуры
интеллектуального потенциала, его истоков и путей использования в экономи-
ческой практике. Значительно меньше уделяется внимания самому процессу
интеллектуализации. В данном исследовании разработана концепция включе-
ния интеллекта в экономические процессы, хозяйственную деятельность и в
инновационную стратегию развития национальной экономики, то есть форми-
руется концептуальный подход к этому явлению как к организационно слож-
ному процессу. Процессный подход отличается от ресурсного тем, что в нем
акцент переносится на механизмы деятельности, на технологию управления, на
операционные составляющие производства, распределения, реализацию. В
нашем случае, речь идет о производстве знаний, об их использовании, что и
происходит в реальной экономике и социуме благодаря интеллектуализации
экономики.

В монографии [2] дано определение «…інтелектуалізація людського ка-
піталу як наукова економічна категорія – це процес поступового підвищення
інтелектуального рівня людського капіталу на основі синтезу інформації,
знань, умінь і навичок окремого індивіда, що відбувається задля відповідності
сучасним умовам та отримання соціально-економічного ефекту від їх застосу-



вання”. Считая это определение достаточно точным и емким, мы только добави-
ли бы, что интеллектуализация, как научное понятие, отражает не просто рост
уровня человеческого капитала, а его качественное развитие, результатом кото-
рого являются технологические и институциональные изменения в обществе. В
понятие интеллектуализации следует вкладывать смысл инновационности,
творчества, культуры экономических отношений, делающих механизм взаимо-
действий более эффективным по экономическим результатам и более приемле-
мым с позиций социальных норм и требований. Т.е. концептуальная модель
интеллектуализации – это «знание – инноватика – культура – этика – эффект», а
не упрощенная схема «знание – эффект».

Выделим некоторые особенности этого процесса: интеллектуализация
экономики направлена на это образование, культуру, новый институционализм,
то есть на улучшение качества экономической системы; вторая особенность
заключается в информационных основах образования, науки, организации взаи-
модействий; третья – в выходе этого процесса за рамки «экономики», так как
интеллект призван не просто обслуживать экономику, а и ориентировать ее на
социальные нормы и ценности.

В исследовании рассмотрены еще ряд и других особенностей информа-
тизации как процесса. Отметим также, что четких методологических правил, как
и четких моделей, в механизмах управления экономическими объектами при их
настройке на процессы интеллектуализации, видимо, еще не существует, но
исторический опыт и практика управленческих технологий уже сейчас позво-
ляют находить приемлемые решения возникающих в этой сфере проблем.
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СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
РОЗРАХУНКОВО-КЛІРИНГОВИХ ОПЕРАЦІЙ У МІЖНАРОДНІЙ ТА

ВІТЧИЗНЯНІЙ ФІНАНСОВІЙ СИСТЕМІ

В даній роботі було досліджено місце розрахунково-клірингових операцій в системі
міжнародних безготівкових розрахункових відносин. Проаналізовано діяльність між-
народних клірингових центрів. Запропоновано шляхи подолання назрілих питань в
Україні з використанням світового досвіду в сфері розрахунково-клірингових операцій.

В данной работе было исследованный место расчетно-клиринговых операций в сис-
теме международных безналичных расчетных отношений. Проанализирована дея-
тельность международных клиринговых центров. Предложены пути преодоления

назревших вопросов в Украине с использованием мирового опыта в сфере расчетно-
клиринговых операций.

The place of settlement and clearing operations in the system of international non-cash rela-
tions were explored in the given work. The activity of international clearing centers was
analyzed. The ways of overcoming the actual problems in Ukraine are offered, using the
world experience in the sphere of settlement and clearing operations.

Важливим сегментом світового фінансового ринку є міжнародний ринок
цінних паперів. Рівень розвитку та значення фондового ринку в економіках
різних країн суттєво відрізняється. Основна функція фондового ринку полягає
у перерозподілі грошових коштів. В основному розрахунки, які здійснюються
щодо купівлі/продажу фінансових інструментів проводяться в безготівковий
спосіб. Одним із типів міжнародних безготівкових розрахунків за цінними па-
перами є кліринг, який базується на заліку взаємних вимог і зобов’язань. [1].

В даній роботі було поставлено завдання дослідити діяльність кліринго-
вих організацій за кордоном, порівнюючи їх з діяльністю українських та визна-
чити якою саме кліринговою системою користується Україна, виявити пробле-
ми та шляхи покращення здійснення розрахунково-клірингової діяльності.

Дослідження здійснювалося на основі системного підходу з викорис-
танням методів: структурного аналізу та синтезу, порівняння, прогнозування.

Опираючись на результати дослідження, можна відмітити, що практич-
но всі клірингові палати в західних країнах є добровільними асоціаціями фі-
нансових установ. Серед найбільших можна виділити такі: Eurex Clearing (Ні-
меччина) [7], National Securities Clearing Corporation (США) [8], OMX (Швеція),
CCP(Австрія), KELER Zrt.(Угорщина), LHC.Clearnet SA (Франція),
LHC.Clearnet Ltd.(Об’єднане королівство).

В Україні розрахунково-клірингові операції здійснюють Національний
депозитарій України та ПАТ «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів».
Дані клірингові депозитарії використовують двосторонню систему клірингових
взаємин за принципом Постачання Проти Платежу (Delіvery Versus Payment).

Враховуючи світові тенденції та розвиток міжнародних фінансових від-
носин, слід розвивати ринок фінансових інструментів, особливо в умовах пере-
ходу України до бездокументарної форми цінних паперів, так як це вирішує
питання нестачі вільних грошових коштів. Процедура взаємозаліку дозволяє
різко скоротити потоки грошей за рахунок переміщення цінних паперів між
учасниками ринку, оскільки в цьому випадку здійснюється рух підсумкових
грошових сум і сальдоване переміщення фінансових інструментів.
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