
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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РОЗВИТОК ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНОЇ СТРАТЕГІЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ПІДПРИЄМТСВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Досліджено розвиток експортно-імпортної діяльності підприємств України та на-
дано пропозиції щодо її вдосконалення в сучасних умовах господарювання.

Исследовано развитие экспортно-импортной деятельности предприятий Украины и
предоставлены предложения относительно его совершенствования в современных
условиях хозяйствования.

Investigate the development of export-import activities of Ukraine and provided suggestions
for improvements in current economic conditions.

Для України, як індустріальної держави і потенційного експортера сіль-
ськогосподарської продукції на світовий ринок, дуже важливим є питання ви-
знання її, як рівноправного партнера.

На даний момент ситуація в експортному виробництві на території Украї-
ни не відповідає не тільки експортному потенціалу країни, але й господарсько-
технологічній структурі, галузевому розподілу і рівню кадрового корпуса
[1.с.156].

При наявності великого наукового потенціалу майже відсутній експорт
високотехнологічної продукції наукомісткого виробництва. Нераціональне і
територіальне розміщення потужностей, що забезпечують експорт, – більш 50%
експорту України дають Донецька, Луганська, Дніпропетровська й Одеська об-
ласті.

Ключовим моментом експортно-імпортної стратегії є формування розви-
тку експортної бази, що пропонує на експорт конкурентоздатні товари, послуги
і технології. Експорт повинний бути стійким джерелом росту національного
доходу, ефективним заходом реалізації конкурентних переваг національної еко-
номіки на світовому ринку[2.с.234].

Основні перешкоди для розвитку експортно-імпортних операцій, які
склалися сьогодні в Україні, – це суперечливість і неповнота чинних нормати-
вно-правових актів; надмірна зарегульованість ряду економічних процесів ор-
ганізаційних процедур; відсутність системи фінансування і кредитування; не-
визначеність податкового законодавства; нерозвинутість ринкової інфраструк-
тури; відсутність внутрішніх мотивацій для інвестицій і впровадження нових
технологій. Розв'язання цих проблем сприятиме подальшій інтеграції українсь-
ких підприємств у ЄС .

Таким чином, найважливішими факторами успіху українських компаній
на зовнішніх ринках, на наш погляд, можна визначити наступне:

- формування чітких цілей і пріоритетів міжнародної спеціалізації та зо-
внішньоекономічної політики;

- розробка сучасних міжнародних маркетингових програм, які б ефекти-
вно поєднували світові досягнення у сфері маркетингу з досвідом експортно-
імпортної діяльності України;

- визначення сильних і слабких позицій українських виробників у між-
народному середовищі;

- підготовка обґрунтованих бізнес-планів виходу та присутності україн-
ського бізнесу на міжнародних ринках;

- створення українських торгових марок, які б легко ідентифікувалися та
пізнавалися на зарубіжних ринках.

Отже, ефективна експортно-імпортна політика держави повинна спира-
тися на збільшенні експортної складової та скорочення некритичного імпорту.
Оцінка ефективності функціонування української економіки потребує якісного
визначення співвідношення основних видів продукції, що експортується, до
загального обсягу їх виробництва в Україні.
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СПЕЦИФІКА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПРАЦІ ТА ЇЇ РОЛЬ В УСУНЕННІ
РИНКОВОЇ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ В ПРОЦЕСІ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ В

МІЖНАРОДНУ ЕКОНОМІКУ

Наведено результати досліджень факторів невизначеності у процесі прийняття рішень
щодо здійснення ринкових трансакцій. Розглянуто особливості інформаційної праці як


