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І. Вступ 
В умовах подальшого поширення проце-

сів фінансової глобалізації ефективне фун-
кціонування системи державного регулю-
вання національною економікою через ме-
ханізм міжнародного валютного ринку не-
можливе без формування сучасних інфор-
маційних систем акумуляції, обробки та пе-
редачі інформації. 

Вперше про розвиток суспільства нової 
формації – інформаційне суспільство – за-
говорили японці в 60-х рр. ХХ ст. Автором 
терміна “інформаційне суспільство” прийня-
то вважати професора технологічного інсти-
туту Токіо Ю. Хаяши. Згідно з його теорією, 
“інформаційне суспільство” – це суспільст-
во, в якому обробкою інформації зайнято 
більше людей, ніж обробкою сировини й 
матеріалів; це суспільство, в якому цирку-
лює висока за якістю інформація, а також є 
всі необхідні засоби для її зберігання, роз-
поділу та використання. У суспільстві такого 
типу інформація легко й швидко поширю-
ється за вимогами зацікавлених людей і ор-
ганізацій та видається їм у звичній для них 
формі. Вартість користування інформацій-
ними послугами настільки невисока, що во-
ни доступні кожному [1]. 

Водночас американський соціолог Д. Белл 
розробив концепцію постіндустріального сус-
пільства, що базується на використанні нових 
інтелектуальних технологій. 

Пізніше в 70-х рр. ХХ ст. на основі япон-
ської й американської ідей набула масового 
поширення ідеологія інформаційної цивілі-
зації, так званої цивілізації “третьої хвилі” 
(перша – аграрна, друга – індустріальна). 
Згідно із цією ідеологією, інформаційне сус-
пільство перейде від виробництва речей до 

виробництва послуг, особливо тих, які 
пов’язані з охороною здоров’я, освітою, нау-
ковими дослідженнями й управлінням, а 
сталий розвиток суспільства такого типу має 
бути забезпечений стрімким поширенням 
системи віртуальних фінансів. 

Акумулюючи дослідження відомих аме-
риканських і японських учених Д. Белла, 
Дж. Бенінгера, М. Кастельса, Е. Маруда, 
Дж. Нісбета, Т. Стоуньєра, інформацію мо-
жна визначити як новий тип знання, що має 
практичну (комерційну та соціальну) реалі-
зацію та потребує певних систем акумулю-
вання, зберігання, обробки й поширення. 

Головною рисою сучасного інформацій-
ного суспільства є поглиблення процесів 
економічної інтеграції країн на основі фор-
мування міжнародного фінансового просто-
ру. Сама природа існування міжнародного 
валютного ринку й участь у ньому окремих 
країн потребує постійного вдосконалення та 
інтенсифікації інформаційних процесів на 
міждержавному й внутрішньодержавному 
рівнях, що, у свою чергу, збільшує інформа-
ційні потреби державних установ і фінансо-
вих інституцій, які формують валютно-
курсову політику держави. За таких умов 
своєчасна й достовірна інформація є осно-
вою для побудови високорозвинутої націо-
нальної економіки, становлення інформа-
ційної держави добробуту. 

Тому формування й удосконалення ін-
формаційного забезпечення валютного ме-
ханізму державного регулювання економіки 
України є неодмінною умовою сталого роз-
витку нашої держави. Актуальність поруше-
ної проблеми також підтверджується тим, 
що у вітчизняній науці й практиці не запро-
поновано єдиної методики створення інфо-
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рмаційного забезпечення механізмів держа-
вного регулювання національною економі-
кою. 

ІІ. Постановка завдання 
Метою статті є формування інформацій-

ного забезпечення державного регулювання 
національної економіки, що потребує вирі-
шення таких завдань: 
– акумуляція й передача інформації в си-

стемі державних органів, фінансових 
установ та інших інституцій; 

– проведення аналітичної обробки інфор-
мації та прогнозування економічного ро-
звитку країни; 

– забезпечення ефективного використан-
ня інформації в системі державного ре-
гулювання економіки. 

ІІІ. Результати 
За енциклопедичним визначенням, інфо-

рмаційне забезпечення – це сукупність єди-
ної системи класифікації й кодування інфо-
рмації, уніфікованих систем документації, 
схем циркулюючих інформаційних потоків, а 
також методологія побудови інформаційних 
баз. Крім того, під інформаційним забезпе-
ченням слід розуміти забезпечення фактич-
ними даними управлінських структур; вико-
ристання інформаційних даних для автома-
тизованих систем управління; використання 
інформації для забезпечення діяльності різ-
них споживачів (державних установ, корпо-
ративних структур, фінансових інституцій, 
окремих громадян) [2]. 

Управлінські структури забезпечуються 
інформацією передусім за рахунок органі-
зацій, що спеціально займаються збором 
даних (державні органи статистики, наукові 
центри різного типу). Велику роль в інфор-
маційному забезпеченні управлінських стру-
ктур відіграють засоби масової інформації, 
які не лише представляють великий масив 
інформації, а й формують на її основі гро-
мадську думку, що впливає на управлінські 
рішення. 

Інформаційне забезпечення системи 
управління – це поєднання всієї використо-
вуваної в ній інформації, специфічних засо-
бів і методів її обробки, а також діяльності 
фахівців з її ефективного вдосконалення та 
використання. 

Інформаційне забезпечення в системі 
державного регулювання національної еко-
номіки можна визначити як комплекс взає-
мопов’язаних методів, заходів і засобів (на-
уково-методичного, соціально-політичного, 
техніко-економічного й організаційно-
правового характеру), які реалізують ство-
рення та функціонування технології процесу 
збирання, передачі, переробки, зберігання й 
відображення інформації, а також викорис-
тання інформації з метою здійснення ефек-
тивної діяльності державних інституцій у 
соціально-економічній сфері. 

Розробка інформаційного забезпечення 
спрямована на використання технічних за-
собів управління для постачання необхідної 
інформації відповідним органам управління 
з метою організації, по-перше, безперервно-
го процесу збирання, опрацювання, збері-
гання й пошуку інформації, а також передачі 
її на різні рівні управління; по-друге, високої 
надійності та достовірності інформації від-
повідно до встановлених вимог щодо зби-
рання й опрацювання на кожному рівні 
управління [3]. 

Інформаційна складова організаційно-
економічного забезпечення валютного ме-
ханізму державного регулювання націона-
льної економіки являє собою сукупність та-
ких систем: системи акумулювання і оброб-
ки інформації, системи інформаційних пото-
ків та системи прийняття управлінських рі-
шень, результатом функціонування яких є 
стабілізація національної економіки на ос-
нові введення та підтримки режиму повної 
конвертованості української гривни. 

Основною перевагою формування інфо-
рмаційного забезпечення валютного меха-
нізму державного регулювання економіки 
України є наявність потенційних можливос-
тей прийняття оперативних рішень з валют-
ного регулювання та своєчасної адаптації 
фінансового сектору до зміни зовнішніх і 
внутрішніх умов функціонування національ-
ної економіки. Реалізація означених можли-
востей дає змогу здійснити нейтралізацію 
валютних ризиків соціально-економічного 
розвитку країни. 

Таким чином, з метою забезпечення 
ефективного функціонування валютного 
механізму державного регулювання націо-
нальної економіки держава повинна прово-
дити відповідну валютно-курсову політику й 
тим самим створювати необхідні фінансово-
економічні передумови для введення режи-
му повної конвертованості гривні. 

Першим етапом на цьому шляху є ство-
рення системи акумулювання та інформації 
стосовно поточного стану міжнародного ва-
лютного ринку й ситуації на валютному ринку 
країни. Джерелами такої інформації є звітність 
Міжнародного валютного фонду, Національ-
ного банку України та Державної служби ста-
тистики України. На основі цих статистичних 
даних проводиться аналіз тенденцій розвитку 
валютного ринку та визначається його вплив 
на поточний та перспективний стан економіч-
ної ситуації в державі; визначається ступінь 
взаємопроникнення національної й світової 
фінансової системи; обґрунтовуються перспе-
ктиви нашої країни на міжнародному валют-
ному ринку та її місце у світовій економіці. 

При цьому слід зазначити, що ефективне 
функціонування системи акумулювання та 
обробки інформації неможливе без застосу-
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вання новітніх технологій оброки інформації 
й сучасних методів дослідження. 

На другому етапі створення інформацій-
ного забезпечення валютного механізму 
державного регулювання національної еко-
номіки необхідно сформувати систему ін-
формаційних потоків на основі постійного 
аналізу можливостей введення режиму пов-
ної конвертованості гривні та застосування 
розробленої методики введення режиму 
повної конвертованості гривні. 

Наступним етапом є формування систе-
ми прийняття управлінських рішень. Вона 
повинна містити такі три підсистеми: 
– підтримки й прийняття рішень щодо ва-

лютного регулювання на державному 
рівні; 

– підтримки та прийняття рішень щодо 
валютного регулювання на міждержав-
ному рівні; 

– підтримки й прийняття рішень щодо ва-
лютного регулювання на мікрорівні. 

Реалізація визначених підсистем сприя-
тиме створенню фінансових і економічних 
умов введення режиму повної конвертова-
ності гривні та підвищенню ефективності 
функціонування економіки України на основі 
використання переваг конвертованості на-
ціональної валюти. 

До основних переваг упровадження ре-
жиму конвертованості національної валюти 
слід віднести таке. 

По-перше, введення режиму повної кон-
вертованої валюти сприяє підвищенню від-
критості національної економки та активіза-
ції інтеграційних процесів держави в систе-
му світового господарства на основі інтен-
сифікації процесів залучення іноземного 
капіталу та спрощення процедури розрахун-
ків. 

По-друге, режим повної конвертованості 
національної валюти забезпечує економічну 
свободу в країні на основі введення для на-
ціональних підприємств режиму конкуренції, 
який відповідає міжнародним стандартам. 
Така ситуація ставить вітчизняні підприємс-
тва перед необхідністю впровадження в 
практику господарювання новітніх форм ор-
ганізації процесу виробництва та технологій 
виготовлення продукції (надання послуг). 
Що, в свою чергу, є основою для підвищен-
ня конкурентоспроможності національного 
товаровиробника та поліпшення структури 
платіжного балансу країни. 

По-третє, країни, валюта яких є повністю 
конвертованою, мають можливість здійс-
нення міжнародних розрахунків національ-
ними грошима без попереднього нагрома-
дження іноземної валюти, що зменшує ви-
тратніть національної економіки за рахунок 
зниження валютних ризиків та сприяє лібе-

ралізації зовнішньоекономічної діяльності 
вітчизняних підприємств. 

Таким чином, введення режиму повної 
конвертації національної валюти є інстру-
ментом державного регулювання націона-
льної економіки на основі зміцнення зв’язку 
внутрішнього національного ринку зі світо-
вим ринком через гнучкий валютний курс 
своєї грошової одиниці при максимальній 
свободі в торгівлі, русі капіталів, робочої 
сили [4; 5]. 

У проведеному дослідженні інструменти 
AllFusion Process Modeler 7 було застосова-
но для створення інформаційної моделі 
управління процесом введення режиму по-
вної конвертованості гривні (рис. 1). 

Створена модель спрямована на оптимі-
зацію діяльності установ державних органів 
влади, перевірку обраних аспектів процесів 
прийняття та корегування управлінських 
рішень для забезпечення ефективного фун-
кціонування інформаційної складової валю-
тного механізму державного управління ро-
звитком економіки України. 

Інформаційна модель управління проце-
сом введення режиму повної конвертовано-
сті гривні складається з таких процесів: 
– визначення основних пріоритетів соціа-

льно-економічного розвитку держави 
(А1); 

– формування валютно-курсової політики 
держави відповідно до визначених пріо-
ритетів соціально-економічного розвитку 
(А2); 

– реалізація управлінських заходів щодо 
введення режиму повної конвертації 
гривні (А3). 

Для реалізації процесу А1 на вході по-
винна бути інформація, що дасть змогу 
здійснити аналіз поточної макроекономічної 
ситуації в країні; прогнозування перспектив 
розвитку національної економіки; обґрунту-
вання економічних і правових умов, необ-
хідних для введення режиму повної конвер-
тації гривні; визначення відповідності пото-
чної макроекономічної ситуації в країні умо-
вам введення режиму повної конвертації 
гривні. Підсумком обробки цієї інформації 
має бути визначення основних пріоритетів 
соціально-економічного розвитку держави. 

На основі визначених основних пріорите-
тів соціально-економічного розвитку держа-
ви реалізується процес А2, тобто форму-
ється валютно-курсова політика держави, 
що забезпечить введення режиму повної 
конвертації гривні. 

На основі інформації про принципи й ме-
тоди формування валютно-курсової політи-
ки держави відбувається реалізація управ-
лінських рішень щодо введення режиму по-
вної конвертованості національної валюти 
(процес А3). 
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Таким чином, формується цілісна карти-

на діяльності органів влади для прийняття 
рішень щодо управління та реалізації про-
цесів соціально-економічних трансформацій 
у державі на основі введення режиму повної 
конвертованості гривні. 

IV. Висновки 
Розробка інформаційної складової валю-

тного механізму розвитку національної еко-
номіки дасть змогу підвищити оператив-
ність, повноту та достовірність інформації, 
необхідної для ефективної реалізації валю-
тного механізму державного регулювання 
національної економіки. Використання за-
пропонованої методології побудови інфор-
маційної моделі управління процесом вве-
дення режиму повної конвертованості гривні 
дасть змогу оптимізувати процес прийняття 
управлінських рішень на рівні держави на 
основі підвищення якості інформації та її 
систематизації, а також за рахунок своєчас-
ного задоволення інформаційних запитів 
відповідних державних структур. 
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Остапчук В.В., Степочкин А.И. Информационная составляющая организационно-
экономического обеспечения валютного механизма 

В статье рассмотрены современные проблемы разработки информационной составля-
ющей организационно-экономического обеспечения валютного механизма развития нацио-
нальной экономики в условиях распространения финансовой глобализации; обоснована инфо-
рмационная модель управления процессом введения режима полной конвертируемости грив-
ны на основе повышения качества информации. 

Ключевые слова: информатизация, валютный механизм, режим полной конвертируемо-
сти, национальная валюта. 

Ostapchuk V., Stepochkin A. Information component of the organizational and economic 
monetary support mechanism 

In this article has been considered the contemporary issues of development information component 
of organizational-economical mechanism of exchange of the national economy in the distribution of 
the financial globalization, has been substantiated the information model of managing the introduction 
of full convertibility regime rate by improving the quality of information. 

Key words: information technology, foreign exchange mechanism, the regime of full convertibility 
of the local currency. 
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