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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність теми. Цифровізація економіки проявляється у всіх 
сферах життєдіяльності людини (праці, побуті, дозвіллі), відбувається 
зміна ринків, технологій, моделей організації виробництва та 
інструментів державного управління. Усе більшою стає частка 
економічно активного населення, представники якого вже народилися в 
епоху Інтернету та мають цифровий, а не аналоговий світогляд, образ 
мислення та дії. При цьому триває трансформація формальних і 
неформальних інститутів, нові умови формують нові ризики та проблеми 
стратегічного характеру, які потребують вирішення на національному 
рівні з використанням нових технологічних можливостей. Постає 
актуальна проблема гармонійної цифровізації об’єкта (національної 
економіки) та суб’єкта управління (системи державного управління). Це 
обумовлює необхідність якісного підвищення ефективності процесу 
стратегічного управління розвитком національної економіки через його 
цифровізацію. 

Незважаючи на стрімко зростаючий сектор інформаційних 
технологій в Україні, лише останнім часом з боку уряду, бізнесу та 
наукової спільноти цифровій модернізації економіки приділяється 
особлива увага. При цьому цифровізація процесу стратегічного 
управління в країні залишається на досить низькому рівні, що 
перешкоджає динамічному розвитку національної економіки.  

Вітчизняні та зарубіжні вчені, досліджуючи процеси цифровізації, 
акцентують увагу на: розширенні мережевих ринків і використанні 
цифрових платформ (У. Аалст, М. ван Альстін, К. Вайнхарт,  
Б. Едельман, В. Глушков, А. Гриценко, Дж. Паркер, О. Хінз, С. Чаударі); 
трансформації класичного маркетингу у цифровий та зміні форм 
комунікації з клієнтами (Г. Катарджая, Ф. Котлер); розвитку Індустрії 4.0 
(С. Бакхауз, В. Вишневський, Р. Гейсбауер, О. Квілінський, Д. Надарайя, 
К. Шваб); смарт-технологіях і смарт-промисловості (О. Вієцька, 
О. Гаркушенко, Ю. Драчук, С. Князєв, О. Лях, В. Ляшенко, І. Підоричева, 
С. Турлакова, Ю. Харазішвілі, В. Чекіна, Д. Череватський); проблематиці 
штучного інтелекту (С. Ананд, Г. Вервей); соціально-трудових аспектах 
цифровізації (Н. Азьмук, В. Антонюк, Є. Бучер, А. Ілсоє, Ж. Карденас-
Гарсія, Д. Кастро, Н. Коррохер, Т. Ларсен, С. Лутз, Б. де Меза,  
О. Новікова, Я. Остафійчук, О. Панькова, С. Фіселер, С. Фукс, О. Хандій, 
Л. Шамілева); електронній комерції та цифрових валютах (Ю. Залознова, 
Н. Трушкіна, Д. Чюєн). Однак існуючі екзогенні та ендогенні проблеми 
цифровізації, які мають стратегічний характер, залишаються комплексно 
недослідженими.  
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Стратегічний характер проблем, обумовлених процесами 
цифровізації, потребує використання інструментів стратегічного 
управління, які постійно досліджуються на різних рівнях. Стратегування 
на національному рівні розглянуто в роботах О. Євмєшкіної, А. Касич,  
А. Коваленка, Ю. Макогона. Стратегування на регіональному, місцевому 
та галузевому рівнях з урахуванням смарт-спеціалізації досліджують  
О. Амоша, Б. Жихаревич, М. Звєряков, Л. Рогатіна, Н. Сментіна, 
Г. Шевцова. Стратегуванню та плануванню на корпоративному  
і виробничому рівнях присвячено праці таких науковців, як Т. Амабайл, 
Н. Брюховецька, І. Булєєв, Ф. Давід, Г. Доран, С. Єлецьких, Г. Мінцберг, 
Н. Осадча, Ю. Погорелов, В. Хобта.  

Однак наявні наукові розробки у сфері цифровізації та 
стратегування розвитку національної економіки не враховують положень 
нової інституційної економічної теорії (Д. Аджемоглу, Д. Норт, 
Дж. Робінсон, Дж. Ходжсон) та австрійської школи економічної теорії 
(Н. Кахановскі, Л. Мізес, У. де Сото, Л. Хайєк). Це унеможливлює 
застосування системного підходу до вдосконалення процесу 
стратегічного управління в умовах цифровізації економіки для 
використання нових технологічних можливостей і мінімізації ризиків. 

Таким чином, важливою проблемою для України є низька 
ефективність стратегування розвитку національної економіки, у тому 
числі через незадовільний рівень цифровізації цього процесу. 
Необхідність її вирішення обумовлює тему дослідження, його мету та 
завдання. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дослідження виконано відповідно до тематики науково-дослідних робіт 
Інституту економіки промисловості НАН України (м. Київ) за темами: 
«Соціальні ресурси розвитку регіону в умовах децентралізації 
управління» (номер держреєстрації 0114U006049, 2014-2016 рр.), у 
рамках якої виявлено проблеми стратегічного управління на 
національному та регіональному рівнях, обґрунтовано парадигмальні та 
поведінкові засади стратегування; «Модернізація економіки промислових 
регіонів України в умовах децентралізації управління» (номер 
держреєстрації 0115U001640, 2015-2018 рр.), де визначено потенціал  
і напрями цифрової модернізації України, обґрунтовано класифікаційну 
топологію (теорію) систематизації цифрових платформ у трикутнику 
взаємодії «споживачі (домогосподарства) – бізнес – уряд (держава)»; 
«Формування інституційного середовища модернізації економіки 
старопромислових регіонів України» (номер держреєстрації 
0118U004490, 2018-2021 рр.), у рамках якої вдосконалено категоріальний 
апарат ключових економічних термінів із позицій цілепокладання,  
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обґрунтовано потенціал створення національної цифрової платформи 
стратегування в Україні, а також визначено роль інституту стратегування 
при переході до порядків відкритого доступу. 

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є розвиток 
науково-теоретичних засад, обґрунтування науково-методичних положень 
і практичних рекомендацій щодо цифровізації процесу стратегування 
розвитку національної економіки. 

Для досягнення зазначеної мети поставлено і вирішено такі 
завдання: 

визначити суть, генезис і співвідношення таких феноменів, як 
матеріальна, цифрова та віртуальна економіки; 

визначити роль цифрових платформ у процесі цифровізації 
економіки через всеохоплюючий характер їх застосування як інструменту 
забезпечення базових моделей комунікації у трикутнику «споживачі – 
бізнес − уряд»; 

дослідити еволюцію ролі цифрових платформ у перетворенні 
звичайної праці, дозвілля та побуту на творчу діяльність і обґрунтувати 
необхідність пов’язаних із платформізацією економіки регуляторних 
трансформацій в управлінні національним господарством; 

обґрунтувати причини та сценарії розвитку платформних компаній 
(економіки) з позицій австрійської теорії економічних циклів; 

удосконалити визначення системи ключових економічних категорій 
із позицій цілепокладання; 

удосконалити теоретико-категоріальний апарат процесу 
стратегування щодо визначення високорівневих елементів стратегії (місії, 
бачення, цінностей); 

розвинути науково-теоретичні положення загальної теорії 
стратегування в напрямі створення внутрішньо несуперечливої системи 
державного стратегічного управління; 

перевірити гіпотезу про вплив цифровізації на соціально-
економічний розвиток на національному рівні; 

здійснити систематизацію цифрових платформ в Україні за 
характером їх діяльності; 

виконати діагностику стану системи стратегічного управління в 
Україні; 

дослідити роль процесу стратегування розвитку національної 
економіки у зміні інституційного середовища; 

визначити напрями вдосконалення процесу стратегування розвитку 
національної економіки з урахуванням потенціалу його цифровізації; 

обґрунтувати доцільність створення національної цифрової 
платформи стратегування та запропонувати архітектуру її концептуальної 
моделі; 
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розвинути нормативно-правове та організаційно-інституційне 
забезпечення цифровізації процесу стратегування розвитку національної 
економіки. 

Об’єктом дослідження є цифровізація процесу стратегування 
розвитку національної економіки. 

Предмет дослідження – науково-теоретичні засади та науково-
методичні положення, які забезпечують цифровізацію процесу 
стратегування розвитку національної економіки.  

Методи дослідження. У процесі розв’язання поставлених завдань 
використано загальні та спеціальні методи наукового пізнання: 
діалектичний, історико-логічний, аналізу та синтезу, аналізу систем, 
індукції та дедукції – при дослідженні генезису формування цифрової 
економіки, аналізі співвідношення феноменів «цифрова економіка» та 
«віртуальна економіка», визначенні категорій «інститут стратегування», 
«місія», «бачення», «цінності»; феноменологічна редукція – при 
вдосконаленні трактування таких понять, як цифрова платформа, 
цінність, ціна, обмін, виробництво, кооперація, прибуток, збиток, ринок, 
попит, пропозиція, відсоток, праця і капітал; компаративний та 
кореляційний аналіз, статистично-аналітичні (спостереження, 
порівняння та зведення даних, групування) – при дослідженні динаміки 
стану цифровізації на глобальному рівні та серед країн-членів ЄС, 
порівнянні динаміки рівня цифровізації країн та їх соціально-
економічного розвитку; метод Монте-Карло – для прогнозування 
ймовірності майбутніх станів України залежно від домінуючих 
інституційних порядків в умовах цифровізації процесу стратегування.  

Теоретико-методичну основу дослідження становлять положення 
нової інституційної економічної теорії та австрійської економічної 
школи. 

Інформаційною базою дослідження є офіційні статистичні 
матеріали та публікації Державної служби статистики України, 
Статистичної служби Європейської Комісії, Міжнародного валютного 
фонду, Світового банку, Національного банку України, Європейського 
банку реконструкції та розвитку, Всесвітнього економічного форуму, 
Міжнародного союзу електрозв’язку, звіти міжнародних консалтингових 
агентств (Accenture, BCG, Bloom Consulting, McKinsey & Co, 
PricewaterhouseCoopers), закони України, постанови Верховної Ради 
України, укази Президента України, постанови і розпорядження Кабінету 
Міністрів України, нормативні акти та довідково-аналітичні  матеріали 
Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 
України і Міністерства цифрової трансформації України, періодичні та 
монографічні наукові видання, пов’язані з тематикою дослідження. 
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Наукова новизна одержаних результатів полягає в розробці 
науково-теоретичних засад, обґрунтуванні науково-методичних положень  
і практичних рекомендацій щодо цифровізації процесу стратегування 
розвитку національної економіки України в умовах поглиблення цифрової 
трансформації на глобальному та національному рівнях. 

Основні результати, які мають наукову новизну, є такими: 
уперше: 
обґрунтовано теорію генезису та інтеграції матеріальної, 

віртуальної та цифрової економік через їх взаємну обумовленість і 
взаємопроникнення з урахуванням потоків даних, що дозволяє 
досліджувати матеріальну та цифрову складові національної економіки 
як єдиний феномен, підпорядкований універсальним економічним 
законам; 

розроблено класифікаційну парадигму систематизації цифрових 
платформ у трикутнику взаємодії «споживачі (домогосподарства) − 
бізнес − уряд (держава, інститути влади)», застосування якої доводить 
всеохоплюючий характер використання цифрових платформ у сучасній 
економіці, а також дозволяє визначати цільові напрями поглиблення 
цифровізації національної економіки; 

обґрунтовано відповідно до парадигми інституціональної теорії 
провідну роль процесу стратегування розвитку національної економіки у 
переході до порядків відкритого доступу шляхом виконання граничних 
умов такого переходу згідно з нортівськими позиціями, що забезпечує 
можливість підвищення стійкості економічного розвитку України в 
довгостроковій перспективі; 

обґрунтовано доцільність створення національної цифрової 
платформи стратегування та запропоновано її концептуальну модель, 
сформовану за логікою побудови великої цифрової платформи як єдиної 
сукупності реєстрів суб’єктів і об’єктів розробки, затвердження, 
виконання, моніторингу стратегічних документів, алгоритмів їх взаємодії 
та сховищ даних транзакцій, здійснених між суб’єктами процесу 
стратегування. Упровадження національної цифрової платформи 
стратегування є інструментом вирішення існуючих проблем у процесі 
стратегування розвитку національної економіки (неузгодженість і низька 
якість стратегічних документів, низька мотивація до їх виконання тощо), 
а також забезпечення інституціоналізації процесу стратегування на 
національному рівні; 

удосконалено: 
теоретичне уявлення про історично обумовлене перетворення 

звичайної праці та дозвілля на творчу діяльність шляхом обґрунтування 
провідної ролі поширення цифрових платформ, що доводить 
всеохоплюючий характер цифрової платформізації економіки та 
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необхідність урахування її регулювання в управлінні національним 
господарством; 

систему ключових економічних категорій (цінність, ціна, обмін, 
виробництво, кооперація, прибуток, збиток, ринок, попит, пропозиція, 
відсоток, капітал, праця, вільний час) шляхом здійснення їх 
феноменологічної редукції в контексті цілепокладання, що дозволяє 
обґрунтувати провідну роль стратегування в діяльності організацій (у 
широкому розумінні, включаючи інститути влади) з позицій не лише 
управлінської практики, але й економічної теорії;  

теоретико-методичні засади визначення високорівневих елементів 
стратегії (місії, бачення, цінностей) з онтологічних, гносеологічних, 
аксіологічних, просторово-часових і суб’єкт-об’єктних позицій, що 
уможливлює обґрунтування універсальної структури стратегії від 
індивідуального до національного та наднаціонального рівнів; 

дістали подальшого розвитку: 
теорія економічних циклів австрійської економічної школи 

шляхом доповнення обґрунтованими висновками щодо причин і 
сценаріїв цифрової платформізації економіки, що дозволяє враховувати 
пов’язані з феноменом циклічності економіки потенційні ризики та 
можливості при визначенні напрямів цифровізації національної 
економіки; 

науково-теоретичні положення загальної теорії стратегування на 
базі фрактальної логіки, що передбачає, по-перше, при розробці стратегій 
першочергове визначення й узгодження між собою місії, бачення та 
цінностей, а потім сходження від них до прикладних елементів стратегії 
(цілі, ризики, плани заходів) із використанням зворотних зв’язків; по-
друге, формування стратегії нижчого рівня відповідно до структури 
стратегії вищого рівня з одночасною деталізацією кожного її елемента, 
що дозволяє створити самоподібну внутрішньо несуперечливу систему 
державного стратегічного управління; 

наукове уявлення про вплив сучасного етапу цифровізації на 
соціально-економічний розвиток на національному та глобальному 
рівнях (включаючи парадокс Солоу) шляхом співставлення рівня 
цифровізації (відповідно до Індексу цифрової економіки та суспільства, 
Індексу готовності уряду до штучного інтелекту, Індексу розвитку ІКТ) 
та зміни динаміки ВВП, індексу промислового виробництва, кількості 
років здорового життя при народженні, показника кількості людей, яким 
загрожує бідність або соціальне відчуження, що дало змогу довести 
відсутність статистично значущого впливу цифровізації на соціально-
економічний розвиток як на національному, так і на глобальному рівнях; 

методологічний базис для оцінювання ландшафту цифровізації на 
основі топології диференціації цифрових платформ у трикутнику 
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взаємодії «споживачі (домогосподарства) − бізнес – уряд (держава, 
інститути влади)» за категоріями їх діяльності, що дозволило 
систематизувати цифрові платформи в Україні та визначити найбільш 
перспективні ніші для подальшої цифровізації; 

методика діагностики системи стратегічного управління в Україні, 
яка, на відміну від існуючих, охоплює власне дизайн процесу 
стратегічного управління та його операційну ефективність, а також 
виконання функцій управління (планування, реалізація, мотивація, 
контроль), що дало змогу виявити проблемні сфери процесу 
стратегування розвитку національної економіки; 

підхід до визначення напрямів удосконалення процесу 
стратегування розвитку національної економіки, які стосуються 
узгодження стратегій на різних рівнях, узгодження стратегій і бюджетів, 
а також цифровізації процесу стратегування, що забезпечує підвищення 
операційної ефективності процесу стратегування розвитку національної 
економіки; 

комплекс нормативно-правового та організаційно-інституційного 
забезпечення процесу стратегування в умовах його цифровізації шляхом 
реалізації науково-методичних рекомендацій щодо систематизації та 
гармонізації законодавства, пов’язаного зі стратегуванням та його 
узгодженням із бюджетним процесом, а також встановленням 
інституційних норм цифрової платформізації національної системи 
стратегічного управління, що сприяє створенню умов для вдосконалення 
процесу стратегування в Україні. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в доведенні 
теоретичних і методичних положень дисертаційної роботи до практичних 
рекомендацій щодо вдосконалення державного регулювання процесу 
стратегування економічного розвитку України з урахуванням його 
цифровізації.  

Результати дослідження використано органами державної влади, 
серед яких: Верховна Рада України (лист № 04-34/15-178351 від 14.07.2015 
р.; лист № 04-11/16-120 від 17.11.2020 р.) − при вдосконаленні чинного 
соціального і трудового законодавства України, опрацюванні 
законопроєктів, підготовці парламентських слухань та пропозицій до 
Стратегії продовольчої безпеки; Офіс Президента України (лист № 03-
01/1593 від 10.09.2020 р.) − при підготовці управлінських рішень та 
документів стратегічного характеру; Торгово-промислова палата України 
(довідка № 2807/1.3 від 07.10.2020 р.) − при формуванні Загальної стратегії 
системи ТПП в Україні на 2020-2025 роки, а також при підготовці рішень 
комітетів підприємців при ТПП України щодо вдосконалення чинних 
нормативно-правових документів стратегічного характеру; Донецька 
обласна державна адміністрація (лист № 6/вх. 2-233/04-1 від 28.05.2015 р.; 
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лист № 6/1195/40-19/09 від 30.08.2019 р.) − при доопрацюванні  
проєкту Стратегії розвитку Донецької області на період до 2020 року та 
розробці Стратегії розвитку Донецької області на період до 2027 року; 
Міністерство розвитку громад та територій України (лист № 7/35/15332-20 
від 11.09.2020 р.) – у діяльності Директорату стратегічного планування та 
європейської інтеграції в контексті доопрацювання проєкту Закону 
України «Про державне стратегічне планування». 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійно 
виконаною науковою роботою. Усі наукові результати одержано 
здобувачем особисто. Внесок здобувача в роботи, опубліковані у 
співавторстві, конкретизовано у списку публікацій. 

Результати дослідження опубліковано у 42 наукових працях, з 
яких: 1 одноосібна монографія, 1 монографія з одним співавтором; 
22 статті у наукових фахових виданнях, які входять до міжнародних 
наукометричних баз (з яких 1 індексується у Scopus та 1 − у Web of 
Science Core Collection), 11 праць апробаційного характеру, 7 публікацій, 
які додатково висвітлюють результати дослідження. Загальний обсяг 
публікацій становить 50,69 д.а., з яких особисто автору належить  
38,92 д.а.   

Апробація результатів дисертації. Основні положення і 
результати дисертації доповідалися та дістали схвалення на таких 
конференціях: VІІІ Міжнародна науково-практична конференція 
«Проблеми, пріоритети  та перспективи соціально-економічного розвитку 
в ХХІ столітті» (м. Кам’янець-Подільський, 14-15 травня 2015 р.);  
VІI Всеукраїнська науково-практична конференція за міжнародною 
участю «Інформатика та системні науки (ІСН-2016)» (м. Полтава,  
10-12 березня 2016 р.); ІІІ Міжнародна науково-практична конференція 
«Стратегічні імперативи сучасного менеджменту» (м. Київ, 17-18 березня 
2016 р.); IX Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми, 
пріоритети та перспективи соціально-економічного розвитку в  
ХХІ столітті» (м. Кам’янець-Подільський, 19-20 травня 2016 р.);  
X Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми, пріоритети 
та перспективи соціально-економічного розвитку в ХХІ столітті»  
(м. Кам’янець-Подільський, 11-12 травня 2017 р.); Міжнародна науково-
практична конференція «Стратегія підприємства: підприємницький 
контекст» (м. Київ, 16-17 листопада 2017 р.); ІІ Всеукраїнська науково-
практична інтернет-конференція «Модернізація економіки в умовах 
зростання суспільної свідомості: туризм, людиномірність, партнерство, 
кооперація» (м. Полтава, 14 грудня 2017 р.); Національна науково-
методична конференція «Цифрова економіка» (м. Київ, 4-5 жовтня  
2018 р.); Міжнародна науково-практична конференція «Побудова 
інформаційного суспільства: ресурси і технології» (м. Київ, 19-20 вересня 
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2019 р.); V Міжнародна міждисциплінарна наукова конференція «Ethics – 
Technology − Society» (м. Вісла, Польща, 25-27 вересня, 2019 р.); 
XII Міжнародна наукова конференція «Globalne konteksty poszanowania 
praw i wolności człowieka» (м. Забже, Польща, 10 грудня 2019 р.); 
Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні можливості 
забезпечення розвитку міжнародних відносин та економіко-політичного 
процесу» (м. Ужгород, 21 березня 2020 р.); Міжнародна науково-
практична інтернет-конференція «Управління соціально-економічними 
трансформаціями господарських процесів: реалії і виклики» 
(м. Мукачево, 6-7 квітня 2020 р.); Міжнародна науково-практична 
конференція «Вдосконалення економіки та фінансової системи на засадах 
конкурентоспроможності, інноваційності та сталості» (м. Запоріжжя,  
11 квітня 2020 р.); Міжнародна конференція «Sustainable Innovation аnd 
Emerging trends in Business and Management (ICSIEM’20)» (м. Афіни, 
Греція, 14-17 вересня 2020 р.); IХ Міжнародна науково-практична 
конференція «Стратегічні пріоритети соціально-економічного розвитку в 
умовах інституційних перетворень глобального середовища» (м. Одеса, 
25 вересня 2020 р.); VI Міжнародна міждисциплінарна наукова 
конференція «Ethics – Technology − Society» (м. Вісла, Польща, 24-
26 вересня 2020 р.).  

Також протягом 2015-2020 рр. автор неодноразово доповідав про 
результати дослідження на науково-практичному семінарі з проблем 
стратегування та оргпроєктування, який регулярно проводиться в 
Інституті економіки промисловості НАН Україні (м. Київ). 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається із вступу, 
5 розділів, висновків, списку використаних джерел (496 найменувань на 
56 сторінках) і 5 додатків (на 24 сторінках), містить 67 таблиць  
і 29 рисунків. Загальний обсяг роботи становить 515 сторінок, у тому 
числі основний текст – 396 сторінок. 

 
 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
 

У першому розділі «Методологія дослідження проблем 
розвитку національних економік в умовах цифровізації» досліджено 
суть процесу цифровізації в історичному та економіко-теоретичному 
контексті, розглянуто феномени цифрової та віртуальної економік, 
визначено роль і значення цифрових платформ, описано проблеми 
цифровізації в контексті циклічності економічного розвитку.  

Початок XXI ст. характеризується подальшим посиленням 
процесів цифровізації та віртуалізації економіки. Частка промислового 
капіталу в економічно розвинутих країнах зменшується, а цифрові та 
нематеріальні активи зростають. Процес цифровізації є багатовимірним, 



10 

складним і тісно пов’язує між собою віртуальну та реальну економіки, 
обумовлені потоками даних. Цифровізація впливає фактично на всі сфери 
економічного та соціального життя, трансформуючи суть класичних 
категорій економічної теорії (товар, послуги, споживання, валюта, 
дивіденди тощо). 

Технологічним й економічним базисом перетворень в останні 
десятиліття виступають цифрові платформи. Вплив платформної 
економіки є настільки великим, що було введено поняття «революція 
платформ». Тому закономірно, що більшість найбільш капіталізованих 
компаній у світі будують свій бізнес саме на платформній моделі.  

Водночас цифрові платформи стають провідним чинником зміни 
характеру діяльності. Вони роблять доступною творчу працю для 
переважної більшості населення. При цьому не лише звичайна праця 
перетворюється на творчу, а також креативне дозвілля завдяки цифровим 
платформам набуває ознак творчої праці та приносить грошову 
винагороду. Доцільність перетворення всіх видів діяльності на творчу 
підтримується з позицій австрійської (ліберальної) та марксистської 
(соціалістичної) економічної теорії, тобто з позицій як окремого індивіда, 
так і суспільства загалом (рис. 1).  

 

 
Рисунок 1 – Напрями перетворення діяльності із суб'єктивних 

(індивідуальних) та об'єктивних (соціальних) позицій  
із використанням  цифрових платформ 
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Фінансовим базисом розвитку платформної економіки з позицій 
австрійської теорії економічних циклів є кредитна експансія, розпочата у 
США у 80-х роках ХХ ст. Виходячи з фактичних макроекономічних  
тенденцій економіка США (динаміка ставки за федеральними фондами у 
США, сукупний кредитний портфель комерційних банків, державний 
борг, капіталізація платформних компаній), а разом з нею і глобальна 
економіка (включаючи економіку України) перебувають у граничному 
стані між стадіями «бум» і «криза». Найближчим часом подальший 
розвиток подій може відбуватися за двома стратегічними сценаріями: 
продовження кредитної експансії (1) або її припинення (2). Наслідки цих 
сценаріїв багато в чому залежатимуть від достовірності однієї з двох 
гіпотез: А) ефективність платформних компаній є дійсно високою, але 
поки чітко не проявилася на макрорівні; Б) ефективність платформних 
компаній істотно нижче за оцінки, які домінують на даний момент. 
Виходячи з цього кожен із сценаріїв має два альтернативних варіанти 
реалізації. 

Стратегічний сценарій 1 при реалізації гіпотези А передбачає 
подальше зростання капіталізації платформних компаній із мінімальними 
ризиками для наступної стадії кризи, тому що інвестиції в ці компанії є 
виправданими, що в результаті матиме позитивний вплив на всю 
економіку. Згідно із сценарієм 1 при реалізації гіпотези Б відбудеться 
подальше зростання капіталізації технологічних компаній із постійним 
збільшенням структурних диспропорцій і ризиків для економіки на стадії 
майбутньої кризи. 

Стратегічний сценарій 2 при реалізації гіпотези А передбачає 
фіксацію поточної структури економіки з мінімальними кризовими 
проявами, тому що інвестиції у платформні компанії виявилися 
виправданими. Згідно із сценарієм 2 при реалізації гіпотези Б стадії кризи 
та депресії будуть затяжними та більш глибокими, ніж при сценарії 1  
в умовах гіпотези Б, із фундаментальною зміною структури економіки. 

Виходячи із суті цифрової платформізації економіки та її 
передумов із позицій економічної теорії виникають такі ризики і 
проблемні сфери: кібербезпека та кримінальна діяльність із 
використанням цифрових платформ; обмеженість цифрових 
трансформацій економічними законами; інституційне забезпечення; 
проблема регулювання діяльності цифрових платформ; монополізація 
ринків цифровими платформами; безпека особистих даних; 
оподаткування цифрових платформ; відповідальність за використання 
цифрових платформ; формування тоталітарного цифрового суспільства; 
енергоємність інфраструктури забезпечення діяльності цифрових 
платформ; перебування цифрової культури у процесі становлення. 
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Результати дослідження розвитку національних економік в умовах 
цифровізації відображено в таких положеннях: 

тренд цифрової платформізації економіки є історично 
обумовленим і детермінованим економічними законами; 

базисом цифровізації виступають цифрові платформи; 
циклічність економічного розвитку створює на стадії спаду 

можливості для «розумної» прискореної цифровізації в менш 
цифровізованих національних економіках у результаті зниження вартості 
ІКТ-обладнання та вартості праці IT-фахівців; 

наявність негативної ендогенної складової процесу цифровізації на 
глобальному рівні з урахуванням фінансового базису через кредитну 
експансію, що ставить під сумнів її ефективність на національному рівні. 

Визначені проблеми та можливості  обумовлюють необхідність 
підвищення ефективності стратегування розвитку національних економік 
з урахуванням процесів цифровізації. 

У другому розділі «Теоретико-економічні та методологічні 
засади стратегування» доведено, що цілепокладання і стратегування 
можна розглядати як базисні категорії економічної теорії відповідно до 
логіки австрійської школи. Визначено фундаментальність стратегування 
з позицій світоглядних парадигм; обґрунтовано взаємозв’язок між 
елементами стратегії; конкретизовано суть місії, бачення та цінності в 
контексті стратегування; обґрунтовано значення поведінкових 
особливостей стратега у стратегічному управлінні; обґрунтовано 
універсальність процесу стратегування від індивідуального до 
національного рівня.  

Затребуваність стратегування в останні десятиліття постійно 
зростає. Стратегії розробляють індивіди, домогосподарства, організації, 
муніципалітети, регіональні та національні органи влади, 
транснаціональні компанії та наддержавні структури. Як результат, 
стратегування оформилося як окремий інститут, а сучасна структура 
стратегії практично стандартизована і включає такі елементи: місія, 
бачення, цінності (керівні принципи), стратегічні цілі, плани заходів 
щодо їх досягнення, ризики реалізації стратегії. Стратегічні цілі 
посідають центральне місце в цій структурі, тому що саме вони 
забезпечують сходження від досить абстрактних місії, бачення і 
цінностей до конкретних дій. Якщо редукувати процес стратегування, то 
в його основі виявиться цілепокладання. Цілепокладання є ядром 
стратегування, а стратегування – це інституціоналізоване 
цілепокладання, яке впорядковує, зокрема, управління національною 
економікою.  

З урахуванням примату цілепокладання конкретизовано суть 
ключових економічних понять (цінність, ціна, обмін, виробництво, 
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кооперація, прибуток, збиток, попит, пропозиція, відсоток, праця, 
капітал) шляхом здійснення їх феноменологічної редукції, що доводить 
значущу роль процесу стратегування в розумінні економічних процесів, у 
тому числі на державному рівні.  

Тотальність, загальність і стандартизованість стратегічного 
управління вказують на тісний зв'язок з іншими сферами розвитку 
суспільства, у першу чергу з парадигмами світосприйняття.  

У загальному вигляді стратегія складається з двох частин. Перша 
високорівнева частина характеризується значним ступенем абстрактності 
формулювань і включає місію, бачення та цінності (керівні принципи). 
Вона завжди передбачає якісні зміни в діяльності організації та 
найбільшою мірою пов'язана з онтологічною, гносеологічною та 
аксіологічною проблематикою. 

Друга практична частина стратегії відрізняється конкретністю та 
прикладним характером. Вона складається з цілей, планів заходів і 
ризиків реалізації стратегії. Бюджети та проєкти, спрямовані на 
досягнення стратегічних цілей, також описуються окремо. Практична 
частина переважно характеризується кількісними показниками. 

У структурі стратегії кожен із високорівневих елементів має 
фундаментальний базис та являє собою спробу відповісти на принципово 
важливі (у тому числі екзистенціальні) запитання для будь-якого індивіда 
й організації. 

Місія – просторово-онтологічний елемент стратегії, бачення – 
суб’єктно-часовий, цінності – аксіологічний елемент стратегії.  

Кваліфіковано розроблена стратегія повною мірою відображає всі 
ключові сторони буття організації, регіону, країни, оскільки відповідає 
трьом ключовим розділам сучасної філософії – онтології, гносеології та 
аксіології.  

Важливим завданням є узгодження порядку створення місії, 
бачення та цінностей. Тому проаналізовано всі шість можливих 
послідовностей. За результатами аналізу доведено, що базова 
послідовність має такий вигляд: місія – бачення – цінності.  

У процесі стратегування виокремлено два підходи до розробки 
стратегії: екстравертний та інтровертний. Екстравертний підхід 
спирається на аналіз зовнішнього середовища та передбачає 
вбудовування діяльності організації в нього. Інтровертний підхід, 
припускаючи «формування погляду зсередини зовні», має більший 
потенціал одержання вигід, ніж підлаштування під зовнішні обставини. У 
цьому випадку мають місце «необмежений» ринок збуту і мінімальна 
конкуренція, що певною мірою відповідає концепції «блакитного 
океану». Однак формування стратегії «блакитного океану» в 
екстравертній логіці передбачається шляхом створення «стратегічної 



14 

канви перетворень», яка являє собою формування «унікальної 
конкурентної позиції» на основі вже існуючої на ринку розстановки сил. 
Отже, потенціал інтровертно створеної стратегії навіть дещо перевершує 
масштаби «блакитного океану». 

Обґрунтування теоретико-практичних засад формування окремої 
стратегії дозволяє визначити методологічні підходи до узгодження 
стратегій на різних рівнях відповідно до трьох випадків: узгодження 
індивідуальних стратегій; узгодження індивідуальних і колективних 
стратегій; узгодження колективних стратегій. 

Головною умовою для узгодження стратегій є їх наявність. 
Відсутність стратегій у частини суспільства та організацій обумовлює їх 
діяльність в інтересах реалізації стратегій іншої (такої, що має стратегії) 
частини суспільства чи інших організацій (у тому числі держав).  

Універсальним базисом узгодження стратегій є цінності, 
Співвідношення цінностей на різних рівнях управління може бути 
описано двома шляхами: незалежно один від одного (рис. 2а) або 
ієрархічно узгоджено (рис. 2б). Перший підхід може призвести до 
ситуації, коли цінності на регіональному і місцевому рівнях не матимуть 
нічого спільного. 

 

а) б) 
Рисунок 2 – Варіанти моделі узгодження цінностей  

на різних рівнях стратегування 
 

Отже, цінності мають бути узгоджені за схемою, у якій «державні 
цінності» є складовою частиною «регіональних», які, у свою чергу, 
містяться в «місцевих» цінностях (див. рис. 2б). Слід звернути увагу, що 
зворотний порядок, коли «місцеві цінності» входять у «регіональні», які, 
у свою чергу, входять у «державні», неможливий, оскільки існують 
цінності, специфічні для даної місцевості, та неможливо прийняти їх на 
загальнонаціональному рівні. Повний збіг цінностей неможливий через 
об'єктивно існуючі регіональні та місцеві відмінності. 
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Виникає питання про відсутність дотепер масового характеру 
узгодження стратегій. Це пояснюється двома аспектами: до виникнення 
та поширення великих цифрових платформ була відсутня технологічна 
можливість для узгодження великої кількості стратегій; загальний рівень 
культури стратегування залишається досить низьким. 

Теоретичній базис забезпечення процесів стратегування та 
цифровізації створює умови для аналізу стану системи стратегічного 
управління на національному рівні та обґрунтування напрямів його 
вдосконалення з використанням цифрових технологій. 

У третьому розділі «Аналіз розвитку національних економік в 
умовах стратегічної спрямованості на цифровізацію» перевірено 
гіпотезу про позитивний вплив цифровізації на соціально-економічну 
динаміку на глобальному та національному рівнях серед країн-членів ЄС 
з урахуванням їх стратегічної спрямованості на цифровізацію. 

На глобальному рівні загальний період спостереження (1961-
2018 рр.) розподілено на два умовних півперіоди: доцифровий (1961- 
1990 рр.) і цифровий (1991-2018 рр.). 

У доцифровий півперіод середньорічний приріст ВВП становив 
4,1%, у цифровий – лише 2,83%. З одного боку, цифровізація глобальної 
економіки не може забезпечити такого високого зростання, як півстоліття 
тому індустріалізація, а з іншого − цифровізація глобальної економіки 
зупинила зниження темпів приросту ВВП на старих технічних засадах. 
Наразі глобальна економіка перебуває в активній фазі творчого 
руйнування (за Шумпетером), і найближчим часом можна очікувати 
прискорення зростання на новій технологічній основі. 

Для перевірки гіпотези про те, що високий рівень цифровізації та 
відносне її прискорення приводять до швидшого (пришвидшеного) 
економічного зростання, об'єктом дослідження обрано країни-члени ЄС. 
Вони мають єдиний ринок праці та капіталу, а також спільне 
інституційне середовище та стратегічну спрямованість на розбудову 
єдиного цифрового ринку. У ЄС протягом останнього десятиліття 
спостерігалося постійне збільшення кількості стратегічних і прикладних 
документів, пов’язаних із процесами цифровізації («Цифровий порядок 
денний для Європи», «Побудова європейської економіки даних», 
«Інформаційне суспільство», «Європейська стратегія даних» та ін.). 

Для оцінки рівня цифровізації з 9 відповідних індексів обрано 
Індекс цифрової економіки та суспільства (Digital Economy and Society 
Index − DESI), який щорічно складає Європейська Комісія спеціально для 
країн-членів ЄС.  

Відповідно до динаміки DESI в ЄС відбувається постійне 
поглиблення рівня цифровізації за всіма 5 компонентами індексу (зв'язок, 
людський капітал, використання інтернет-послуг, інтеграція цифрових 
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технологій, цифрові суспільні послуги). ТОП-5 провідних країн ЄС за 
рівнем  цифровізації – Швеція, Нідерланди, Фінляндія, Данія та 
Люксембург. До п'яти найменш цифровізованих країн належать Італія, 
Польща, Болгарія, Румунія, Греція. 

Коефіцієнт рангової кореляції Спірмена вказує на відсутність 
очікуваної залежності між темпами зростання реального ВВП та рангом 
DESI. Значення цього коефіцієнта близьке до нуля, а також змінюється 
знак від плюса до мінуса і навпаки в різні роки. Лідери у сфері 
цифровізації та лідери за темпами економічного зростання суттєво 
відрізняються. Жодна з перших 5 країн за рівнем цифровізації не 
представлена у ТОП-5 за темпами зростання ВВП. Більше того, 
Фінляндія відстає від середніх значень для країн-членів ЄС-28 за 
зростанням ВВП (у середньому 1,52% на рік у 2014-2018 рр.). Отже, 
гіпотеза про те, що високий рівень цифровізації країни приводить до 
прискорення її економічного зростання, не знайшла статистично 
значущого підтвердження. 

Схожа ситуація спостерігається і при оцінюванні впливу 
цифровізації на промисловість шляхом співставлення динаміки DESI та 
індексу обсягу виробництва. Коефіцієнт кореляції між динамікою індексу 
промислового виробництва та DESI протягом 2014-2018 рр. є від’ємним: 
-0,248; -0,525; -0,312; -0,403 та -0,282 у кожному році відповідно. 
Аналогічні результати одержано при розрахунках із часовими лагами. 

Лідери з цифровізації за рангом усередненого індексу DESI 
займають позиції в нижній частині сукупності за динамікою зростання 
обсягів промислового виробництва. Таким чином, високий рівень 
промислового розвитку обумовлює високий рівень цифровізації, але 
водночас призводить до «пастки високого рівня виробництва», коли 
кожен наступний відсоток, маючи високу базу порівняння, дається все 
важче. Типовими прикладами таких країн є Швеція, Данія, Нідерланди, 
які роками займають високі позиції за цифровізацією та низькі або 
середні за темпами приросту промислового виробництва. Отже, наразі 
цифровізація не має вирішального впливу на відносні (при порівнянні 
між країнами) темпи зростання обсягів промислового виробництва. 

Аналогічні тенденції спостерігаються і в соціальній сфері. Для  
ЄС-28 у 2017 р. коефіцієнт рангової кореляції Спірмена між HLY (healthy 
life years − кількість років здорового життя) при народженні (жінки) та 
DESI становить -0,0268, а між HLY при народженні (чоловіки) та DESI − 
-0,142. 

При первинному зіставленні рівня цифровізації та відсотка 
населення, підданого ризику бідності або соціального відчуження 
(AROPE), помітно, що країни з ТОП-5 за рівнем цифровізації мають 
нижчий рівень бідності, ніж країни, які займають останні 5 позицій. Для 
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перших відсоток такого населення коливається в межах 16,5-21,8% (у 
середньому 18,1%), а для останніх − 18,4-32,8% (у середньому 28,6%). 
Але коефіцієнт рангової кореляції Спірмена між зміною відсотка 
населення, підданого ризику бідності або соціальної ізоляції, у 2014- 
2018 рр. у країнах ЄС і рангом індексу DESI у 2014 р. становить -0,6. 
Тобто вищий рівень цифровізації країни не забезпечує прискореного 
зниження ризику бідності або соціального відчуження. 

Таким чином, статистично підтвердженого позитивного впливу 
цифровізації на національному рівні серед країн-членів ЄС у соціально-
економічній сфері не зафіксовано.  

Україна в міжнародних рейтингах, пов’язаних із рівнем 
цифровізації, посідає місця у другій половині першої сотні (з 61 по 85). 
Відносно всієї вибірки Україна переважно перебуває в середині списку. 
Однак у рейтингах, де розглядається велика кількість країн (194 та 243), 
Україна входить у першу третину, а в рейтингу, де лише 63 країни, вона в 
останньому децилі.  

За оцінками експертів, частка цифрової економіки в Україні 
станом на 2015 р. становила 2% із подальшим зростанням до 3-4% в 
наступні роки. При цьому підвищення рівня цифровізації в Україні не 
забезпечує сталого зростання всієї економіки, що відповідає тенденціям 
на глобальному рівні та в країнах-членах ЄС. Так, Індекс розвитку ІКТ 
для України показав зростання з 4,2 у 2010 р. до 5,62 у 2017 р.,  
але зростання ВВП не відбулося через військово-політичну кризу 2014-
2015 рр.  

При цьому в Україні активно розвиваються цифрові платформи та 
компанії, які будують свій бізнес на платформній основі (табл. 1). 

Не кожен сайт є цифровою онлайн-платформою, але кожна 
глобальна цифрова онлайн-платформа є вебсайтом (тобто має 
вебінтерфейс). Платформи об’єднують або різні категорії користувачів,  
 

Таблиця 1 – Приклади цифрових платформ в Україні відповідно до 
базових моделей комунікацій 

Суб'єкт 
(виробник 
товарів  
і послуг) 

Об'єкт (споживачі товарів і послуг) 

Бізнес 
«В» 

Споживачі 
(домогосподарства) 

«С» 

Уряд (держава) 
«G» 

1 2 3 4 

Бізнес 
«В» 

Модель «бізнес для 
бізнесу». 
Електронні 

комерційні закупівлі 
(Zakupki.prom.ua) 

Модель «бізнес для 
споживачів». 

Інтернет-магазини 
(Rozetka, MakeUp, 

Prom.ua) 

Модель «бізнес для 
уряду». 

Електронні 
державні закупівлі 

(ProZorro) 
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Продовження табл. 1 
1 2 3 4 

Споживачі 
(домогоспо-
дарства) 

«С» 

Модель «споживачі 
для бізнесу».  

Цифрові біржі праці 
(Work.ua, Rabota.ua) 

Модель «споживачі 
для споживачів». 
Мережі обміну 
товарами (Olx, 
«Плюшкін»)  

Модель «споживачі 
для уряду». 

Цифрові платформи 
для подання 
петицій, відбір 
громадських 
проєктів  

Уряд 
(держава) 

«G» 

Модель «уряд для 
бізнесу». 

Подання звітності в 
електронному вигляді 
(сайт ДФС України) 

Модель «уряд для 
споживачів». 

Державні цифрові 
послуги для громадян 

(Портал державних 
послуг) 

Модель «уряд для 
уряду». 

 
Електронний уряд 

 
які один одному створюють корисність (обмінюються цінностями), або 
набір послуг, продуктів тощо та їх споживачів. Наприклад, сайт 
Zakupki.prom.ua є цифровою платформою, оскільки він поєднує інтереси 
виробників та замовників товарів і послуг, а звичайні сайти-візитівки не є 
платформами. 

Жодна зі створених в Україні цифрових платформ на даний час не 
змогла стати глобальною. Аналіз ТОП-50 сайтів за відвідуваністю в 
Україні свідчить, що лише половина з них має вітчизняне походження 
(рис. 3). 

 

 

Рисунок 3  – Розподіл між вітчизняними та іноземними сайтами серед 
ТОП-50 сайтів за відвідуваністю (станом на серпень 2017 р.) 

До ТОП-10 входить лише один український сайт − Ukr.net, який 
представляє сферу «новини та ЗМІ». Між тим найбільш відвідувані в 
Україні сайти з групи ТОП-10 належать до пошукових систем і 
соцмереж. У другій десятці (ТОП {11; 20}) вже 50% сайтів мають 
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українське походження, а в третій – 80%. Отже, спостерігається 
домінування іноземних цифрових платформ.  

Серед сайтів, які мають українське походження, домінують 
представники категорії «новини та ЗМІ» (36%), «покупки» (20%) та 
«оголошення» (16%). Але сайти з цієї категорії базуються переважно на 
локальному контенті та в глобальному масштабі мають незначний 
потенціал.  

Серед іноземних сайтів домінують категорії «пошукові системи» 
(32%), «соціальні мережі» (28%), «розваги» (12%). При цьому в 
іноземних сайтах більша частина трафіка формується поза країною їх 
походження. Наприклад, у Facebook.com лише 17,4% трафіка формується 
у США, а решта (понад 80%) – поза країною. 

Натомість найбільш популярні вітчизняні цифрові платформи 
формують понад 90% трафіка за рахунок користувачів в Україні. 
Наприклад, Ukr.net 91% трафіка отримує з України. І ця частка протягом 
наступних двох років (станом на 19.06.2020 р.) навіть зросла до понад 
96%.  

Узагальнюючи діяльність цифрових платформ в Україні, 
необхідно розглянути їх розподіл за визначеними моделями взаємодії між 
бізнесом, споживачами (домогосподарствами) та урядом (державою). 
Більшість сайтів (44, або 88%) діють згідно з моделлю «бізнес для 
споживачів» (B2С). Наступною моделлю за кількістю сайтів, які її 
використовують, є «бізнес для бізнесу» (В2В). Ця модель 
розповсюджується на 25 сайтах із ТОП-50 (50%).  

Майже однакова кількість сайтів використовує моделі «споживачі 
для бізнесу» та «споживачі для споживачів» – 15 та 14 сайтів відповідно 
(30 та 28%). 

Водночас п’ять моделей («бізнес для уряду» (B2G), «споживачі 
для уряду (C2G), «уряд для бізнесу» (G2B), «уряд для уряду» (G2G), 
«уряд для споживачів» (G2С)) не мають реалізації серед ТОП-50 сайтів. 
Сформовано «ландшафт» цифрових платформ в Україні відповідно до 
базових моделей комунікацій (табл. 2).  

 
Таблиця 2 – Ландшафт ТОП-50 цифрових платформ в Україні 

відповідно до базових моделей комунікацій 
Виробник  

товарів і послуг 
Споживачі товарів і послуг 

Бізнес «В» Домогосподарства «С» Уряд «G»
Бізнес «В» 25 44 0 
Домогосподарства «С» 15 14 0 
Уряд «G» 0 0 0 
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Виявлено незаповнену нішу використання цифрових платформ у 
сфері комунікацій уряду з бізнесом і домогосподарствами. Відповідно, у 
цьому напрямі існує потенціал щодо розвитку цифрових платформ. 

Слід звернути увагу, що за умови реалізації пропозицій 
В. Глушкова та інших науковців щодо розгортання Загальнодержавної 
автоматизованої системи збору та обробки інформації у 70-80-х роках  
ХХ ст. із її подальшим розвитком шляхом запровадження новітніх 
технологій сьогодні була б потенційна можливість домінуючого 
охоплення щонайменше трьох сфер комунікацій (B2G, G2B, G2G) з 
розповсюдженням їх на інші сфери. Тобто в цьому випадку рух розвитку 
відбувався б від державних цифрових платформ до комерційних. 

Для розвитку цифрової економіки та цифрових платформ в 
Україні, крім загальних для цифровізації проблем, характерне 
домінування ІІІ-IV технологічних укладів та інституційного середовища, 
яке підтримує ці уклади. У даному контексті закономірною є ситуація, 
коли жодна з ТОП-30 компаній України за сумою сплати податкових 
платежів у 2019 р. не засновує свою діяльність на базі цифрових 
платформ. Домінують такі види діяльності, як добувна промисловість, 
виробництво тютюнових виробів, виробництво електроенергії тощо. 
Зміна діючої технологічної структури економіки є стратегічним 
завданням для уряду України. 

Четвертий розділ «Потенціал цифровізації процесу 
стратегування в Україні» присвячено аналізу стану та проблем процесу 
стратегічного управління в Україні, можливостям їх вирішення шляхом 
цифровізації економіки, а також оцінюванню потенціалу інституційних 
змін у результаті впровадження та поширення інституту стратегування.  

В Україні щороку розробляються десятки стратегічних документів 
на національному рівні. Водночас постійно створюються різні стратегії 
на регіональному та місцевому рівнях, але системного аналізу якості їх 
реалізації не здійснюється. З точки зору функцій класичного 
менеджменту певною мірою виконується лише функція планування, 
якість якого залишається досить низькою. Інші функції (реалізація 
стратегії, мотивація та контроль) виконуються вкрай обмежено.  

У процесі розробки стратегічних документів домінує 
екстравертний підхід до стратегування, який передбачає вбудовування в 
реалії (ринки, продукти, технології тощо), а можливості створення 
принципово нових ринків, логістичних схем і продуктів майже не 
розглядаються. 

Виявлено такі загальні проблеми стратегічного управління в 
Україні: неузгодженість стратегій між собою; неузгодженість стратегій  
і бюджетів; відсутність мотивації та відповідальності за реалізацію 
стратегії; негнучкість стратегій при виникненні так званих «чорних 
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лебедів» (неочікуваних ускладнень); низький рівень культури 
стратегування; низький рівень використання цифрових технологій при 
забезпеченні процесу стратегування; безсистемне нормативно-правове 
забезпечення процесу стратегування. 

Необхідною складовою вирішення цих проблем є використання 
потенціалу цифровізації окремих секторів національної економіки на базі 
великих цифрових платформ. З урахуванням наявного потенціалу 
застосування цифрових технологій і великих цифрових платформ в 
Україні існує організаційно-технологічна можливість для цифровізації 
процесу стратегування.  

Виходячи з потенційної можливості створення національної 
платформи стратегування, виникає завдання перевірки економічної 
доцільності загального поширення стратегування на національному рівні. 

Цифровізація процесу стратегування на базі великої національної 
цифрової платформи дозволяє виконати три граничні умови (за 
Д. Нортом, Дж. Воллісом і Б. Вайнгастом) для переходу до порядків 
відкритого доступу.  

Всеохоплюючий інститут стратегування забезпечує верховенство 
права для еліт через наявність довгострокової (понад 20 років) 
загальнонаціональної стратегії. Реалізація стратегії, з одного боку, 
контролюється за допомогою смарт-контрактів, а з іншого – підпадає під 
моніторинг усього населення в режимі онлайн. Суспільство 
підпорядковує правові норми відповідно до змісту цього документа. 
Разом із тим еліти визнають верховенство суспільного образу 
майбутнього над їх особистим. А публічність стратегій еліт 
(представників великого капіталу) робить суспільно неприйнятним 
здійснення дій, які суперечать загальнонаціональній стратегії та 
правовим нормам, що їй підпорядковані. 

Цифровізований інститут стратегування забезпечує усуспільнення 
стратегій на всіх рівнях та їх узгодження з особистими цілями громадян, 
що робить неминучим домінування виключно постійно існуючих 
організацій, оскільки саме місія організації обумовлює сенс її існування, 
уособлюючи в собі всі стратегії її членів. 

Поширення інституту стратегування та наявність системи 
стратегічного управління у поєднанні з колективним контролем 
забезпечує узгодження стратегій силових структур (організацій) із 
загальнонаціональними стратегіями. Створення власних силових 
структур представниками еліти, яке суперечить суспільно схваленим 
стратегіям, автоматично обмежується з боку інших силових структур 
(організацій). 

Оцінку ефективності переходу до порядків відкритого доступу для 
України виконано відносно наявної та прогнозної динаміки ВВП.  



22 

Емпірична щільність розподілу динаміки ВВП у країнах із 
відкритими порядками доступу (рис. 4а) має один локальний максимум 
(одномодальний розподіл) із зміщенням убік додатних значень. 
Найбільша кількість спостережень потрапляє в інтервали [0,1; 2,8) та  
[2,9; 5,5). Незважаючи на те що ця функція не відповідає нормальному 
розподілу (за критерієм Хі-квадрата), її зміщення праворуч по осі абсцис 
має позитивний (в економічному сенсі) характер, оскільки відбувається 
вбік більших значень.  

Натомість в Україні емпірична щільність динаміки ВВП має 
принципово інший вигляд (рис. 4б). Вона являє собою полімодальний 
розподіл, оскільки має два локальних максимуми: в інтервалах  
[-12,9; -7,9) та [2,1; 7,1). Це свідчить про значну неоднорідність вибірки.  

 

 

а) б) 
Рисунок 4 – Емпірична щільність розподілу динаміки ВВП у країнах  
із відкритими порядками доступу (а) та в Україні (б) у 1991-2019 рр. 

Після визначення емпіричної щільності функції розподілу 
доцільно перейти до ймовірнісних оцінок позитивної та негативної 
динаміки ВВП в умовах домінування порядків відкритого й обмеженого 
доступу. Розглядаються два варіанти: в Україні впроваджено порядки 
відкритого доступу (ПВД); збережено порядки обмеженого доступу 
(ПОД).  

Як перші цільові значення для аналізу відібрано останні прогнози 
щодо зростання ВВП України у 2021 р. від Міжнародного валютного 
фонду (1,1%), Світового банку (3,0%), Національного банку України 
(4,3%) та Європейського банку реконструкції та розвитку (5,0%). Однак 
оскільки позитивні прогнози системно не здійснюються, виконано оцінку 
ймовірності зниження ВВП України на значення понад -1,1; -3,0; -4,3;  
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-5,0%. Також виконано оцінку ймовірності збереження відповідних 
темпів зростання чи падіння протягом 5 років (до 2025 р.). 

Оцінка потенціалу здійснення прогнозів провідних міжнародних  
і національних установ відносно ВВП України у 2021 р. (табл. 3) 
свідчить, що ймовірність досягнення зростання ВВП на понад 5% для 
порядків обмеженого доступу складає 25,7%, а для відкритого − лише 
9,1%, тобто у 2,8 раза менше. Але ймовірність досягнення значення +3% 
для обох варіантів інституційного середовища значно зближається: для 
порядків відкритого доступу – 34,5%, обмеженого – 39,3%. Для значення 
1,1% імовірність в умовах порядків відкритого доступу стає більшою 
відносно порядків обмеженого доступу (75,5 та 52,1% відповідно).  

 
Таблиця 3 – Імовірність зміни ВВП України в умовах домінування 

порядків відкритого та обмеженого доступу, % 
2021 р. 2025 р. 

α P(Хв ≥ α) P(Хо ≥ α) α P(Хв ≥ α) P(Хо ≥ α) 
5 9,074 25,696 27,6 * 0,001 0,112 

4,3 13,249 27,481 23,4 0,004 0,157 
3 34,483 39,242 15,9 0,488 0,931 

1,1 75,499 52,110 5,6 24,531 3,842 
α P(Хв ≤ α) P(Хо ≤ α) α P(Хв ≤ α) P(Хо ≤ α) 

-1,1  5,445 37,287 -5,4 0,0000478 0,721 
-3 2,904 32,150 -14,1 0,0000021 0,343 

-4,3 1,815 30,763 -19,7 0,0000002 0,276 
-5 1,270 30,045 -22,6 0,00000003 0,245 

Умовні позначення: α − прогнозна цільова (гранична) зміна ВВП за рік;  
Хв – випадкова величина, яка характеризує розподіл ВВП України в умовах 
домінування ПВД; P(Хв ≥ α) − імовірність того, що Хв набуде значення більше 
або рівне α; Хо – випадкова величина, яка характеризує розподіл ВВП України в 
умовах домінування ПОД; P(Хо ≥ α) – імовірність того, що Хо набуде значення 
більше або рівне α. 

* 27,6% = [(1+ α/100)^5-1]×100% = [(1,05)^5-1]×100%. 
 

Виявлено, що ймовірність зниження ВВП на 1,1% для ПВД у 
6,9 раза нижче, ніж для ПОД (5,5 та 37,3% відповідно). Для значення  
-5% ВВП ця різниця дорівнює 23,7 раза. Якщо для ПВД імовірність 
зниження ВВП на понад 5% протягом року не перевищує 1,27%, то для 
ПОД вона залишається досить суттєвою – 30%.  

Додатково розраховано оцінки, які характеризують імовірність 
змін у п’ятирічній перспективі в умовах гіпотетичного збереження темпів 
зростання ВВП. Наприклад, оцінено ймовірність того, що протягом 
5 років спостерігатиметься зростання не менше 5% на рік. Тобто 
оцінюється ймовірність збільшення ВВП України у 2025 р. на понад 
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27,6%. Для випадку щорічного зменшення ВВП на 5% це значення 
складає 22,6%, оскільки базис розрахунку кожного року зменшується на 
5%, у той час як для випадку +5% він збільшується. 

Імовірність збереження темпів зростання ВВП на рівні 5% є досить 
малою для обох варіантів. Але в умовах ПОД перевищення рівня 5,6% 
протягом п’ятирічного періоду залишається досить малим (3,8%), у той 
час як для ПВД він наближається до 25%. Зниження ВВП навіть на 5,4% 
є малоймовірним для обох випадків, але для ПВД воно майже 
нездійсненне та менше за ймовірність для ПОД у 15063 рази. 

Доведено, що Україна в умовах ПОД має можливість лише для 
короткострокового зростання з відносно високими темпами ВВП.  
Натомість в умовах ПВД більш імовірним є не лише помірне зростання 
ВВП, але і значно менші ризики його зниження. Тому вдосконалення 
процесу стратегування шляхом його платформної цифровізації як 
інструменту переходу до порядків відкритого доступу в Україні можна 
вважати економічно доцільним за умови наявності відповідного 
політичного рішення. 

Встановлено, що в той час як об’єкт управління (національна 
економіка) перебуває у процесі цифрової трансформації, яка постійно 
поглиблюється, суб’єкт управління (система стратегічного управління 
національним розвитком) перебуває у доцифровому стані. Тобто має 
місце актуальне завдання цифровізації суб’єкта управління, що 
обумовлює потребу в розробці науково-методичних рекомендацій щодо 
організації цифровізації процесу стратегування розвитку національної 
економіки. 

У п’ятому розділі «Науково-методичні рекомендації щодо 
організації цифровізації процесу стратегування розвитку 
національної економіки України» виокремлено напрями реформування 
процесу стратегування розвитку національної економіки; надано 
науково-методичні рекомендації щодо формування національної 
цифрової платформи стратегування; визначено нормативно-правове та 
організаційно-інституційне забезпечення цифровізації процесу 
стратегування. 

На основі аналізу існуючого стану та проблемних сфер визначено 
такі напрями вдосконалення процесу стратегічного управління в Україні: 
узгодження стратегій на різних рівнях; узгодження показників оцінки 
ефективності роботи державних службовців і стратегічних документів; 
протидія «чорним лебедям»; підвищення рівня культури стратегічного 
управління в Україні; цифровізація процесу стратегування; узгодження 
стратегічних документів і бюджетів; гармонізація нормативно-правового 
забезпечення процесу стратегування.  
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Вирішення більшості ключових проблем, пов’язаних із процесом 
стратегування, можливе за рахунок розгортання національної цифрової 
платформи стратегування (НЦПС). Концептуальна архітектура 
функціонування НЦПС передбачає наявність трьох базових блоків: 
розробка стратегічних документів (СД), виконання СД, моніторинг СД 
(рис. 5). 
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Рисунок 5 – Концептуальна архітектура функціонування НЦПС 
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Блок НЦПС «Розробка СД» створює цінність для органів 
державної влади та місцевого самоврядування через доступ до експертної 
спільноти та розуміння позиції населення, а також можливість всебічно 
врахувати чинні стратегічні документи. Громадяни та бізнес зможуть не 
лише спостерігати за процесом, але і висловлювати свої пропозиції та 
оцінювати якість роботи. Кінцевим результатом роботи в межах блоку 
«Розробка СД» є проєкт стратегічного документа. 

У блоці «Виконання СД» передбачено дві функції: мотивація 
державних службовців до виконання СД; ресурсне й організаційне 
забезпечення виконання СД.  

Мотивація державних службовців до виконання СД реалізується 
шляхом узгодження ключових показників ефективності (KPI) їх 
діяльності з цільовими показниками СД (вимірюваними складовими 
стратегічних цілей). 

Перспективним інструментом є «укладання» смарт-контрактів на 
базі технології блокчейн між державними службовцями найвищого рівня 
й уповноваженими представниками населення в особі колегіальних 
представницьких органів (Верховна Рада України, обласні, міські, 
селищні тощо ради) та інституту Президента України щодо виконання 
СД. У разі невиконання умов смарт-контракту повноваження певного 
державного службовця найвищого рівня припиняються. У разі 
досягнення встановлених KPI термін повноважень подовжується, 
виконавці СД одержують матеріальні, кар’єрні заохочення, а також 
ресурси для подальшої стратегічної діяльності. На НЦПС ця інформація 
має агрегуватися та відображатися. 

Ресурсне й організаційне забезпечення виконання СД передбачає 
розробку бюджетів, планів, програм тощо відповідно до стратегічних 
цілей.  

Згідно з блоком «Моніторинг виконання СД» розробка, прийняття 
та виконання бюджетів і KPI для найвищих за рангом державних 
службовців відбуваються під наглядом спеціально сформованих груп із 
представників експертної спільноти, але остаточне рішення залишається 
за владою. Якщо приймаються та виконуються бюджети, які не 
відповідають СД, якщо KPI не досягаються чи суперечать СД, то це 
інформація для громадян, яка буде врахована під час наступних місцевих 
чи національних виборів.  

Актуалізація стратегічних документів дозволяє підтримувати весь 
процес стратегічного управління таким, що відповідає зовнішнім і 
внутрішнім змінам політичного, економічного, соціального, екологічного 
тощо середовища. Ініціаторами актуалізації СД можуть бути всі 
користувачі НЦПС, які є суб’єктами їх розробки та реалізації (наприклад, 
Кабінет Міністрів України, виконкоми на регіональному та місцевому 
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рівнях), затвердження (Верховна Рада України, обласні, міські, селищні 
ради), моніторингу (експертна спільнота, населення, бізнес).  

Для реалізації розробленої концептуальної моделі НЦПС необхідні 
значні організаційні, матеріальні та інституційні ресурси, які має лише 
держава. Також лише держава має можливість консолідувати діяльність 
усіх користувачів НЦПС. У зв’язку з цим провідним суб’єктом створення 
НЦПС є держава Україна. Також лише за допомогою органів державної 
влади можна забезпечити безпеку даних і коректність роботи платформи 
на всіх рівнях. 

Подальший розвиток НЦПС передбачає сходження від 
національного до бізнес-рівня. Після узгодження процесу стратегічного 
управління на державному, регіональному та місцевому рівнях до нього 
необхідно долучити стратегічні документи великих державних 
підприємств («Нафтогаз», «Укрзалізниця» та ін.). У подальшому до 
процесу на добровільній основі можливо долучити весь бізнес. Це 
фактично відповідає вимогам до участі компаній у торгах на фондовій 
біржі власними акціями. Так, у США для реєстрації нових цінних паперів 
на національних біржах (наприклад, Нью-Йоркська фондова біржа) існує 
форма SEC S-1 (Звіт про реєстрацію згідно із Законом про цінні папери 
1933 р.). Форма S-1 потребує від компаній надання детальної інформації 
про діючу бізнес-модель, що, як правило, містить місію компанії.  

НЦПС здатна не тільки підвищити якість стратегічного 
управління, але і в довгостроковій перспективі кардинально змінити 
інституційне середовище, а можливо й модель господарювання. 

Упровадження НЦПС потребує відповідного нормативно-
правового забезпечення як самого процесу стратегування розвитку 
національної економіки, так і його цифровізації.  

Актуалізація нормативно-правового забезпечення формалізує сам 
процес стратегування, а також передбачає визначення інституційно-
організаційної складової цифровізації цього формалізованого процесу.  

Нормативно-правова формалізація процесу стратегування 
потребує створення системи стратегічного управління та затвердження 
методологічних рекомендацій щодо розробки окремої стратегії. Це 
необхідно врахувати при доопрацюванні Закону України «Про державне 
стратегічне планування» та пов’язаних із ним документів методичного, 
бюджетного та організаційно-управлінського характеру.  

Комплекс нормативно-правових документів, що забезпечують 
процес стратегування в Україні, має включати такі елементи: визначення 
ролі процесу стратегування національного розвитку в системі державного 
управління; універсальна структура стратегічного документа; загальна 
логіка (алгоритм) розробки окремого стратегічного документа; механізм 
узгодження стратегічних і бюджетних документів; суб’єкт затвердження 
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стратегічного документа; механізм актуалізації стратегічних документів; 
ієрархія стратегічних документів; обмеження кількості стратегічних 
документів; мотивація до виконання стратегічних документів; 
встановлення строків і механізмів моніторингу виконання стратегічних 
документів; упровадження платформної цифровізації процесу 
стратегування. 

Збалансоване нормативно-правове регулювання процесу 
стратегування та його цифровізації забезпечить підвищення якості 
стратегування розвитку національної економіки, що сприятиме 
«розумній» цифровізації всієї економіки України через випереджаючий 
рівень цифрової трансформації суб’єкта управління відносно об’єкта. 

 
 

ВИСНОВКИ 
 

1. Провідною тенденцією розвитку сучасної економіки є 
трансформація реальної (матеріальної) економіки у цифрову. 
Відбувається подальше формування гібридного світу, де віртуальна, 
цифрова і реальна економіки обумовлюють одна одну. Рух здійснюється 
з обох боків: віртуалізація та цифровізація матеріальної економіки; 
матеріалізація віртуальної (цифрової) економіки. У результаті  цифрова 
економіка формується на перетині віртуальної та матеріальної сфер 
шляхом цифровізації нематеріальних і матеріальних активів, а також за 
рахунок змін світогляду та поведінкових норм суспільства. Цей синтез 
забезпечує поширення класичних економічних законів на цифрову 
складову національної економіки. 

2. Доведено, що ядром цифровізації економіки виступають 
цифрові платформи, які використовуються різними за обсягом та формою 
власності організаціями. Цифрові платформи все більше покривають усі 
можливі комбінації взаємодії у трикутнику «споживачі 
(домогосподарства) − бізнес − уряд (держава, інститути влади)», тобто 
створюють додаткову цінність для кожної з цих ланок при їх взаємодії. 
Діяльність кожної цивілізованої людини пов’язана з тією чи іншою 
цифровою платформою. 

Окремі великі цифрові платформи об’єднують мільярди 
користувачів, що перевищує кількість населення найбільш 
густонаселених країн світу. І саме компанії, які розбудовують свою 
бізнес-діяльність із використанням великих цифрових платформ, 
сьогодні є найбільш капіталізованими у світі. Платформні компанії та 
організації виступають основною рушійною силою цифровізації 
глобальної та національної економік шляхом концентрації великих 
людських і фінансових ресурсів. 
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3. У результаті опрацювання теоретичних засад категорії 
«діяльність» обґрунтовано, що творча праця забезпечує одночасно 
суб'єктивний (психологічний) і об'єктивний (грошовий) прибуток від 
діяльності. Теоретична гіпотеза про доцільність перетворення всіх видів 
діяльності на творчу працю з позицій окремого індивіда та суспільства 
загалом знайшла своє підтвердження в наявних фактах. Провідним 
чинником зміни характеру діяльності стають цифрові платформи, які 
дозволяють комунікувати безлічі користувачів онлайн в одному 
середовищі. Вони роблять доступною творчу діяльність не лише для 
обдарованих, але і для переважної більшості пересічних людей. При 
цьому не тільки звичайна праця перетворюється на творчу, а також 
креативне дозвілля завдяки цифровим платформам набуває ознак творчої 
праці та приносить грошову винагороду, і навіть створюються 
можливості для перетворення побутових турбот на творчу (креативну) 
працю.  

Встановлено, що цифрові платформи впливають на забезпечення 
розвитку творчої праці, яка, у свою чергу, посилює подальший розвиток 
цифрових платформ у цьому напрямі. Отже, нинішня провідна роль 
цифрових платформ як інструменту розвитку творчої праці багато в чому 
є історично зумовленою, що вказує на необхідність використання 
цифрової платформізації в системі управління національним 
господарством. 

4. Обґрунтовано, що стрімкий розвиток провідних технологічних 
компаній світу, які розташовані у США (Apple, Microsoft, Alphabet 
(Google), Amazon, Facebook та ін.) та розбудовують свою діяльність на 
базі великих цифрових платформ, відбувається на тлі постійної 
(починаючи з 80-х років ХХ ст.) кредитної експансії. Цей процес 
характеризується зниженням відсоткової ставки за федеральними 
фондами до нульових значень, зростанням кредитного портфеля 
комерційних банків і державного боргу у США. Безперервна кредитна 
експансія, з одного боку, створила можливості (стала причиною) для 
впровадження нових технологій і капіталізації платформних компаній, а з 
іншого – провокуючи інтенсивну появу економічних бульбашок, 
збільшила ймовірність затяжної кризи в майбутньому. Як результат, в 
умовах кредитної експансії формується протиріччя між переміщенням 
ресурсів до платформних компаній і ризиками неможливості подальшого 
ефективного використання цих ресурсів у разі припинення такої 
експансії, яке може розпочатися як спонтанно, так і керовано.  

Існують два сценарії подальшого розвитку ситуації: продовження 
кредитної експансії та її припинення. Якщо ефективність цифрової 
економіки, заснованої на платформній моделі та технологіях, є насправді 
високою, то економічна криза буде короткостроковою без значного 
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економічного спаду. Якщо ж ефективність цифрової економіки, 
заснованої на платформній моделі та технологіях, занадто нижча за 
поточні очікування, то криза буде більш тривалою та глибокою. 

Незважаючи на те що загальний тренд на цифровізацію є 
історично обумовленим, нинішній етап розвитку характеризується 
передкризовими рисами, які полягають у стагнації ефективності 
стратегування, формуванні фінансових бульбашок навколо 
технологічних компаній, що діють на базі цифрових платформ. Ця 
ситуація погіршується внаслідок падіння глобальної економіки через 
пандемію COVID-19 та відповідну масштабну фінансову підтримку 
бізнесу і громадян у провідних економіках світу. У таких умовах для 
економіки України формуються як ризики, так і можливості. З одного 
боку, криза на фондових ринках у США спричинить глобальну кризу та 
призведе до скорочення експорту з України, з іншого − однозначно 
проявляться економічно ефективні цифрові технології та вивільниться 
велика кількість висококваліфікованих ІТ-фахівців, що дозволить 
залучити їх до прискореної «розумної» цифровізації економіки України. 
Концентрація і перерозподіл ресурсів для своєчасної та адекватної 
реакції на майбутні виклики потребують якісної системи стратегічного 
управління. 

5. У результаті аналізу процесу цілепокладання доведено, що він є 
основою діяльності, оскільки саме цей елемент стратегування 
виокремлює з навколишнього середовища засоби досягнення цілей, 
визначає характер і форми діяльності. Зміщення акцентів аналізу від 
економічних благ до цілей діяльності забезпечує можливість спростити й 
універсалізувати ключові економічні поняття, такі як цінність, ціна, 
обмін, виробництво, кооперація, прибуток, збиток, ринок, попит, 
пропозиція, відсоток, капітал, праця, вільний час. 

Осмислення стратегування як процесу, базисом якого є 
цілепокладання, дозволяє пов'язати цілі (виражені у формальних і 
неформальних стратегіях) індивідів і організацій (колективу індивідів), 
що сприяє подоланню обмеженості методологічного індивідуалізму при 
постійному фокусуванні уваги на цілях, які зумовлюють поведінку 
індивідів. Отже, аналіз цілепокладання в рамках інституту стратегування 
забезпечує поліпшення розуміння економічної поведінки людей у 
сучасному світі. Розширення інституціоналізації процесу стратегування 
має перспективи для підвищення загальної ефективності економічної 
діяльності на національному рівні щодо поставлених цілей, особливо в 
умовах подальшого поглиблення процесів цифровізації. 

6. Обґрунтовано, що високорівнева частина стратегії обов’язково 
включає місію, бачення та цінності (керівні принципи). 
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Місія як просторово-онтологічний елемент стратегії описує, як 
мінімум, простір продуктів і клієнтів, у якому існує (діє) організація (у 
тому числі територіальне утворення, включаючи державу). Цей простір, 
будучи зовнішнім відносно організації (держави), конструює «мапу», за 
якою організація (держава) діє або планує діяти. 

У баченні простежується зрушення акценту від розгляду 
зовнішнього стосовно організації простору, який складається з різних 
об'єктів, до самої організації та її трансформації в часі. Фокус на самій 
організації в майбутньому визначає аспекти часу і суб'єктності, на 
відміну від просторовості та об'єктності, розглянутих у місії. Бачення як 
гносеологічний елемент стратегії визначає бажані для організації 
(держави) стан і місце в майбутньому через трансформацію самої себе із 
сьогоднішнього часу.  

Цінності як аксіологічний елемент стратегії визначають 
корпоративну культуру організації та правила взаємодії між 
компонентами місійного простору при впровадженні  бачення.  

Місія, бачення і цінності взаємно пов’язані у просторово-часовому 
континуумі. Місія задає простір існування організації, бачення − вектор 
зміни в цьому «місійному» просторі, а цінності обумовлюють траєкторію 
руху в заданому напрямі, обмеження та мотивацію для організації, а 
також «правила» взаємодії всередині організації та із зовнішнім 
середовищем. 

Тріада «місія – бачення − цінності» має повноту для опису 
діяльності організації, як мінімум, у контексті простору, часу, суб'єкта, 
об'єкта та правил їх взаємодії. Також у цій тріаді немає надмірності 
(жоден з елементів не можна відкинути без шкоди для всієї конструкції). 
Відсутність місії призводить до того, що розвиток організації (держави) 
передбачається без чіткого визначення зовнішнього простору 
(невизначені цільові клієнти, ринки, технології тощо), тобто втрачається 
об'єкт (фокус) діяльності. Відсутність бачення обумовлює «консервацію» 
сьогоднішнього часу й ігнорування майбутнього. Відсутність цінностей 
спричиняє ручне управління при прийнятті рішень щодо реалізації місії 
та бачення, що може мати вкрай негативні наслідки в мінливому 
сучасному світі.  

Доведено, що місія, бачення та цінності є універсальними та 
релевантними для їх обов’язкового включення до стратегічних 
документів на державному рівні управління. 

7. Необхідними умовами для створення цілісної внутрішньо 
несуперечливої системи державного стратегічного управління, з одного 
боку, є дотримання повноти структури окремого стратегічного 
документа, а з іншого – відтворення цієї структури на кожному новому 
рівні стратегування.  
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Перша умова стосується обов’язковості включення всіх 
високорівневих (місії, бачення, цінностей) та прикладних елементів 
стратегії (цілі, плани заходів, ризики) до кожного окремого стратегічного 
документа. Відсутність будь-якого з елементів знижує, а в окремих 
випадках унеможливлює реалізацію всієї стратегії.  

Друга умова ґрунтується на використанні фрактальної логіки, коли 
кожен новий стратегічний документ відтворює загальну структуру 
стратегії та одночасно деталізує кожен її елемент відповідно до свого 
рівня управління. 

8. На основі аналізу динаміки цифровізації та економічних трендів 
доведено, що, незважаючи на посилену цифровізацію світової економіки 
протягом останніх десятиліть, має місце довгострокова тенденція до 
зниження темпів економічного зростання. У той же час темпи зростання 
ВВП для більшості країн світу із ТОП-10 за Індексом розвитку ІКТ і 
ТОП-10 за Індексом готовності уряду до штучного інтелекту є нижчими 
за середньосвітовий показник. 

Для країн-членів ЄС найбільш релевантним індексом для 
оцінювання процесів цифровізації є Індекс цифрової економіки та 
суспільства (Digital Economy and Society Index − DESI), який, на відміну 
від інших індексів у цій сфері, цілеспрямовано розраховується 
Європейською Комісією для країн-членів ЄС, але при цьому коефіцієнт 
кореляції значень за цим індексом та Індексом розвитку ІКТ перевищує 
0,9, а за Індексом цифрової адаптації − 0,7. Отже, зазначені індекси 
фіксують схожі тренди у процесах цифровізації.  

Кореляційний аналіз між динамікою значень індексу DESI та 
динамікою ВВП, індексом промислового виробництва, кількістю років 
здорового життя, часткою людей, яким загрожує бідність або соціальне 
відчуження, вказує на відсутність статистично значущих доказів гіпотези 
про позитивний вплив цифровізації на визначені показники. У зв’язку з 
цим очікування від цифровізації наразі є вищими за її реальний 
позитивний вплив на соціально-економічну сферу на державному рівні. 
Стратегічна спрямованість ЄС на цифровізацію не приводить до 
значущих позитивних змін у соціально-економічній сфері, що свідчить 
про недоліки в системі стратегічного управління ЄС, яка організаційно 
залишається доцифровою. 

9. Розроблений методологічний базис для оцінки ландшафту 
цифровізації дозволив встановити, що в Україні активно 
використовуються та розвиваються цифрові платформи у всіх без 
винятку сферах у трикутнику взаємодії «споживачі (домогосподарства) − 
бізнес – уряд (держава)», але переважна більшість провідних цифрових 
платформ за відвідуваністю має іноземне походження. Серед ТОП-10 
сайтів за відвідуваністю, на яких розгорнута діяльність цифрових 
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платформ та відповідних їм цифрових бізнес-екосистем, 9 представляють 
іноземні компанії. Найбільш затребувані вітчизняними користувачами 
сайти належать до групи соцмереж та пошукових систем. Серед 
українських сайтів до ТОП-10 входить лише один Ukr.net, який належить 
до категорії «новини та ЗМІ» і має понад 90% своєї аудиторії саме в 
Україні, тобто його глобальний потенціал викликає сумніви. 

Серед ТОП-50 сайтів за відвідуваністю 88% діють за моделлю 
«бізнес для кінцевих споживачів» (B2C) та 50% − за моделлю «бізнес для 
бізнесу»  (B2B), у той час як усі п’ять існуючих у світі моделей 
комунікацій, де задіяний уряд (G2B, G2C, G2G, C2G, B2G), залишаються 
непредставленими. Це свідчить про перспективність створення великих 
цифрових платформ у сфері публічних послуг. 

10. Обґрунтовано, що діюча система стратегічного управління в 
Україні не відповідає вимогам часу з позицій як дизайну процесу 
стратегування, так і його операційної ефективності. Первинна функція 
стратегічного управління (стратегічне планування) не виконується. Інші 
функції управління (реалізація стратегії, мотивація та контроль) також не 
імплементовані в систему стратегічного управління. 

Виявлено головні проблеми стратегічного управління в Україні, 
які полягають у такому: неузгодженість стратегій між собою за змістом і 
структурою; неузгодженість стратегій і відповідних бюджетів; 
відсутність мотивації та відповідальності щодо реалізації стратегії; 
відсутність варіативного підходу при розробці стратегій та врахування 
ризиків; низький рівень культури стратегування; низький рівень 
використання цифрових технологій у забезпеченні процесу 
стратегування; безсистемне нормативно-правове забезпечення процесу 
стратегування. 

Усунення наведених недоліків дозволить значною мірою 
вдосконалити процеси стратегічного управління та забезпечити 
підвищення якості стратегічних документів, які приймаються в Україні. 

11. За результатами аналізу потенційного впливу процесу 
стратегування розвитку національної економіки на інституційне 
середовище в країні доведено можливість досягнення граничних умов 
для переходу від порядків обмеженого доступу до порядків відкритого 
доступу. Загальноінституціоналізований процес стратегування розвитку 
національної економіки забезпечує верховенство права для еліт, постійне 
існування організацій і консолідований контроль силових структур 
(організацій). 

Україна в умовах порядків обмеженого доступу має можливість 
лише для короткострокового зростання ВВП на рівні понад 5%. Як 
свідчать виконані розрахунки, імовірність того, що такі темпи вдасться 
підтримувати протягом п’яти років, становить менше 0,2%. За умови 
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впровадження порядків відкритого доступу ймовірність прискореного 
збільшення ВВП різко знижується, натомість зростає імовірність 
тривалого зростання низькими темпами, а також мінімізується 
ймовірність падіння ВВП.  

Виконана оцінка переходу до порядків відкритого доступу шляхом 
упровадження інституціоналізованого процесу стратегування розвитку 
національної економіки, що діє на базі великої національної цифрової 
платформи, є відображенням нижньої межі цінності процесу 
стратегування для України та доцільності його постійного 
вдосконалення. 

12. У контексті виявлених проблем системи стратегічного 
управління в Україні визначено відповідні напрями його вдосконалення, 
а саме: узгодження стратегій на різних рівнях; узгодження стратегічних 
документів і бюджетів; узгодження показників оцінки ефективності 
роботи чиновників і стратегічних документів; вчасне реагування на 
неочікувані ускладнення; підвищення рівня культури стратегічного 
управління в Україні; цифровізація процесу стратегування; гармонізація 
нормативно-правового забезпечення процесу стратегування. 

Серед визначених напрямів головними є цифровізація процесу 
стратегування та гармонізація його нормативно-правового забезпечення, 
оскільки їх реалізація безпосередньо впливає на якість реалізації інших 
напрямів. 

13. Обґрунтовано необхідність використання архітектури та логіки 
розвитку великих цифрових платформ як науково-практичного 
інструменту цифровізації процесу стратегування розвитку національної 
економіки для забезпечення його прозорості та адекватності зовнішньому 
середовищу.  

Як різновид великих цифрових платформ запропоновано та 
обґрунтовано розбудову національної цифрової платформи стратегування 
(НЦПС), яка поєднує діяльність громадян, представників бізнесу та влади 
з метою узгодження стратегічних цілей і підвищення ймовірності їх 
реалізації. НЦПС забезпечує діяльність процесу стратегічного управління 
розвитком національної економіки на всіх його фазах (розробка, 
затвердження, виконання стратегічних документів, моніторинг 
виконання, актуалізація стратегічних документів).  

З урахуванням масштабу НЦПС її розробка та запуск є досить 
ресурсномістким і тривалим за часом проєктом. Тому доцільно втілювати 
її поетапно, з поступовим залученням різних груп користувачів і 
розширенням ступеня їх участі в діяльності НЦПС.  

У підсумку НЦПС дозволить підвищити культуру стратегування в 
Україні, сприятиме узгодженню стратегій на всіх рівнях, забезпечить 
консолідацію позицій населення, бізнесу та влади, що матиме 
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позитивний ефект для управління соціально-економічним розвитком 
України. 

14. Потреби в підвищенні ефективності процесу стратегування 
розвитку національної економіки, у тому числі шляхом його 
цифровізації, обумовлюють необхідність удосконалення нормативно-
правового та організаційно-інституційного забезпечення. Організаційно-
інституційне забезпечення передбачає створення фізичної та 
організаційної інфраструктури цифровізації. Нормативно-правове 
забезпечення процесу цифровізації має відбуватися у два етапи. На 
першому необхідна формалізація самого процесу стратегування у 
нормативно-правовій площині. На другому етапі слід забезпечити 
нормативно-правову та інституційно-організаційну складові цифровізації 
цього формалізованого процесу.  

Для формалізації процесу стратегування запропоновано комплекс 
пропозицій і рекомендацій до Проєкту Закону України «Про державне 
стратегічне планування», які стосуються створення системи 
стратегічного управління. Також необхідне нормативне закріплення 
структури та методології розробки кожної окремої стратегії, оскільки 
узгодження стратегій між собою можливе лише в разі структурної 
відповідності між ними. Базою системи стратегічних документів має 
стати науково обґрунтована довгострокова загальнонаціональна стратегія 
соціально-економічного розвитку країни на 20-30 років, яка міститиме 
відповіді на онтологічні питання та формуватиме загальний образ 
соціально-економічного майбутнього країни, що дозволить нівелювати 
вплив політичних циклів, пов’язаних зі зміною політичних еліт унаслідок 
виборів Президента України, Верховної Ради України та органів 
регіонального і місцевого самоврядування. 

Організаційне забезпечення створення НЦПС потребує 
закріплення ролі її уповноваженого оператора за одним із міністерств 
Кабінету Міністрів України. Порядок використання НЦПС має бути 
визначений шляхом конкретизації положень Закону України «Про 
державне стратегічне планування». 
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АНОТАЦІЯ 
 

Вишневський О.С. Цифровізація процесу стратегування 
розвитку національної економіки. – Кваліфікаційна наукова праця 
на правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних 
наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним 
господарством. – Інститут економіки промисловості НАН України, Київ, 
2021. 

Дослідження присвячено розробці науково-теоретичних засад, 
обґрунтуванню науково-методичних положень і практичних 
рекомендацій щодо цифровізації процесу стратегування розвитку 
національної економіки України в умовах поглиблення цифровізації на 
глобальному та національному рівнях. 

Організаційно-структурна логіка дослідження базується на 
сходженні від абстрактного (методологія дослідження проблем розвитку 
національних економік в умовах цифровізації; теоретико-економічні та 
методологічні засади цілепокладання і стратегування) до конкретного 
(стан і потенціал цифровізації процесу стратегічного управління 
розвитком національної економіки), а також на діалектичній тріаді (теза, 
антитеза, синтез). 

Як тезу наведено позитивний аналіз й обґрунтовано історичну 
обумовленість (детермінованість) цифровізації, її локальну ефективність 
на підприємницькому рівні, а також фундаментальну роль 
цілепокладання та стратегування з позицій економічної теорії.  

На етапі антитези виявлено проблеми та ризики цифровізації, які 
проявляються в її низькій ефективності на національному рівні щодо її 
впливу на темпи позитивних змін у соціально-економічній сфері, а також 
невідповідності між постійним поглибленням цифровізації об’єкта 
управління (національна економіка) та суб’єктом управління (система 
стратегічного управління національним розвитком), який переважно 
перебуває в доцифровому стані. 

На етапі синтезу обґрунтовано потенціал цифровізації процесу 
стратегування розвитку економіки України з використанням національної 
цифрової платформи стратегування, удосконалення нормативно-
правового та організаційно-інституційного забезпечення цифровізації 
процесу стратегування, а також формування окремих стратегій. 

Ключові слова: цифровізація, процес стратегування, національна 
економіка, цифрова платформа, національна цифрова платформа 
стратегування,  цілепокладання, стратегія. 
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АННОТАЦИЯ 
 

Вишневский А.С. Цифровизация процесса стратегирования 
развития национальной экономики. – Квалификационная научная 
работа на правах рукописи.  

Диссертация на соискание ученой степени доктора экономических 
наук по специальности 08.00.03 − экономика и управление национальным 
хозяйством. – Институт экономики промышленности НАН Украины, 
Киев, 2021. 

Исследование посвящено разработке научно-теоретических основ, 
обоснованию научно-методических положений и практических 
рекомендаций по цифровизации процесса стратегирования развития 
национальной экономики Украины в условиях углубления цифровизации 
на глобальном и национальном уровнях. 

Организационно-структурная логика исследования построена на 
восхождении от абстрактного (методология исследования проблем 
развития национальных экономик в условиях цифровизации; теоретико-
экономические и методологические основы целеполагания и 
стратегирования) к конкретному (состояние и потенциал цифровизации 
процесса стратегического управления развитием национальной 
экономики), а также на диалектической триаде (тезис, антитезис, синтез). 

В качестве тезиса представлен положительный анализ и 
обоснована историческая обусловленность (детерминированность) 
цифровизации, ее локальная эффективность на предпринимательском 
уровне, а также фундаментальная роль целеполагания и стратегирования 
с позиций экономической теории. 

На этапе антитезиса выявлены проблемы и риски цифровизации, а 
также несоответствие между постоянным углублением цифровизации 
объекта управления (национальная экономика) и субъектом управления 
(система стратегического управления национальным развитием), 
который преимущественно находится в доцифровом состоянии. 

На этапе синтеза обоснован потенциал цифровизации процесса 
стратегирования развития экономики Украины с использованием 
национальной цифровой платформы стратегирования, 
совершенствования нормативно-правового и организационно-
институционального обеспечения цифровизации процесса 
стратегирования, а также формирования отдельных стратегий. 

Ключевые слова: цифровизация, процесс стратегирования, 
национальная экономика, цифровая платформа, национальная цифровая 
платформа стратегирования, целеполагание, стратегия. 
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SUMMARY 
 

Vyshnevskyi O.S. Digitalization of the strategizing process of the 
national economy development. – Qualification research paper printed as 
a manuscript.  

The dissertation for obtaining the degree of Doctor of Science 
(Economics) / specialty 08.00.03 – Economics and Governance of the National 
Economy. – Institute of Industrial Economics of the National Academy of 
Sciences of Ukraine, Kyiv, 2021. 

The study is devoted to the development of scientific and theoretical 
foundations, substantiation of scientific and methodological provisions and 
practical recommendations for digitalization of the strategizing process of the 
national economy development of Ukraine in the context of deepening 
digitalization of the economy at the global and national levels. 

The organizational and structural logic of the study is based on the 
ascent from the abstract (the methodology for studying the problems of the 
development of national economies in the context of digitalization; theoretical, 
economic and methodological foundations of goal setting and strategizing) to 
the concrete (the state and potential of digitalization of the strategic 
management process of the national economy development) and the dialectical 
triad (thesis, antithesis, synthesis). 

As a thesis, positive impact of digitalization on economy is analyzed 
and the historical conditionality (determinism) of digitalization, its local 
efficiency at entrepreneurial level, as well as the fundamental role of goal 
setting and strategizing in terms of economic theory are substantiated. 

As an antithesis, problems and risks of digitalization are shown, as well 
as the discrepancy between the management object (national economy), the 
digitalization of which is constantly deepening, and the management subject 
(the system of strategic management of national development), which is 
predominantly in a pre-digital state. 

At the stage of synthesis, the potential of digitalization of the 
strategizing process of the national economy development is justified through 
the use of the national digital strategizing platform and the improvement of the 
legal, organizational and institutional support for the digitalization of the 
strategizing process and the formation of separate strategies. 

The first section "Research methodology of national economies 
development in the context of digitalization" explores the essence of 
digitalization process in terms of economic theory and historical context, 
considers the phenomena of digital and virtual economy, defines the role and 
importance of digital platforms, describes the problems of digitalization in the 
context of cyclical economic development. 
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The second section "Theoretical, economic and methodological 
principles of strategy" proves that goal setting and strategy can be considered 
as the basis of economic theory according to the logic of the Austrian school. 
The fundamentality of strategizing from the standpoint of worldview 
paradigms is also determined, the relationship between the elements of strategy 
is substantiated, the essence of mission, vision and values in the context of 
strategizing is specified, the importance of behavioral features of strategist in 
strategic management is determined. 

The third section "Analysis of national economies development in 
terms of strategic focus on digitalization" tests the hypothesis of the positive 
impact of digitalization on socio-economic dynamics at the global and national 
levels among EU member states, taking into account their strategic focus on 
digitalization. 

The fourth section "The potential of digitalization of the strategic 
process in Ukraine" is devoted to the analysis of the state and problems of the 
strategic management process in Ukraine, the possibilities of their solution 
through the digitalization of the economy. Also, the potential of institutional 
change through the introduction and spread of the strategizing institution has 
been assessed. 

The fifth section "Scientific and methodological recommendations on 
the organization of digitalization of the strategizing process of the national 
economy development in Ukraine" identifies areas for reforming the 
strategizing process of the national economy of Ukraine in the context of 
digitalization, describes scientific and methodological recommendations for 
the formation of the national digital platform for strategizing, as well as 
recommendations for regulatory, organizational and institutional support for 
digitization of the strategizing process. 

Keywords: digitalization, strategizing process, national economy, 
digital platform, national digital strategy platform, goal setting, strategy. 
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