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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 економіки 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 

стратегування) до конкретного (стан і потенціал цифровізації процесу 

стратегічного управління розвитком національної економіки) та діалектичній 

тріаді (теза, антитеза, синтез). 

Як теза проаналізовано позитивний вплив цифровізації на економіку й 

обґрунтовано історичну обумовленість (детермінованість) цифровізації, її 

локальну ефективність на підприємницькому рівні, а також фундаментальну 

роль 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. 
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На етапі синтезу обґрунтовано потенціал цифровізації процесу 

стратегування розвитку національної економіки шляхом використання 

національної цифрової платформи стратегування й удосконалення 

нормативно-правового та організаційно-інституційного забезпечення 

цифровізації процесу стратегування. 

Метою дослідження є розвиток науково-теоретичних засад, 

обґрунтування науково-методичних положень і практичних рекомендацій 

щодо 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. 

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. 

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 економіки, визначено роль і значення 

цифрових платформ, описано проблеми цифровізації в контексті циклічності 

економічного розвитку. 

Обґрунтовано теорію генезису й інтеграції матеріальної, віртуальної та 

цифрової економік через їх взаємну обумовленість та взаємопроникнення з 

урахуванням потоків даних, що дозволяє досліджувати матеріальну та 

цифрову складові національної економіки як єдиний феномен, 

підпорядкований універсальним економічним законам. 
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Розроблено класифікаційну топологію (теорію) систематизації 

цифрових платформ у трикутнику взаємодії «споживачі (домогосподарства) ‒ 

бізнес ‒ уряд (держава)», застосування якої доводить всеохоплюючий 

характер використання цифрових платформ у сучасній економіці, а також 

дозволяє визначати цільові напрями поглиблення цифровізації національної 

економіки.   

Обґрунтовано теорію історично обумовленого перетворення звичайної 

праці та дозвілля на творчу працю з використанням цифрових платформ, що 

доводить універсальний характер цифрової платформізації економіки та 

необхідність її врахування в управлінні національним господарством. 

Обґрунтовано причини та сценарії цифрової платформізації економіки з 

позицій австрійської теорії економічних циклів, що формує базис для 

визначення напрямів цифровізації національної економіки з урахуванням 

потенційних ризиків та можливостей. 

У другому розділі «Теоретико-економічні та методологічні засади 

стратегування» доведено, що цілепокладання та стратегування можна 

розглядати як базис 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 цінностей у контексті стратегування; 

визначено значення поведінкових особливостей стратега у стратегічному 

управлінні; обґрунтовано універсальність процесу стратегування від 

індивідуального до національного рівня. 

Удосконалено 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. 
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Удосконалено теоретико-методологічні засади визначення 

високорівневих елементів стратегії (місії, бачення, цінностей) з онтологічних, 

гносеологічних, аксіологічних, просторово-часових та суб’єкт-об’єктних 

позицій, що дозволило обґрунтувати універсальну структуру від 

індивідуального до національного та наднаціонального рівня.  

Дістали подальшого розвитку науково-теоретичні положення загальної 

теорії стратегування на базі фрактальної логіки, що передбачає, по-перше,  при 

розробці стратегії першочергове визначення та 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 елемента стратегії. Це дає 

змогу створити самоподібну внутрішньо несуперечливу систему державного 

стратегічного управління. 

У третьому розділі «Аналіз соціально-економічного розвитку 

національних економік в умовах стратегічної спрямованості на цифровізацію» 

перевірено гіпотезу про позитивний вплив рівня цифровізації на соціально-

економічну динаміку на глобальному та національному рівнях серед країн-

членів ЄС з урахуванням їх стратегічної спрямованості на цифровізацію. 

Гіпотезу про вплив цифровізації на соціально-економічний розвиток на 

національному рівні (включаючи парадокс Солоу) перевірено шляхом 

співставлення рівня цифровізації (відповідно до Індексу цифрової економіки 

та суспільства, Індексу готовності уряду до використання 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. У 

результаті обґрунтовано відсутність статистично значущого впливу 

цифровізації на соціально-економічний розвиток на національному та 

глобальному рівнях. 
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Здійснено систематизацію діяльності цифрових платформ в Україні за 

топологією диференціації цифрових платформ у трикутнику взаємодії 

«домогосподарства (суспільство) ‒ бізнес ‒ уряд (держава)» та категоріями їх 

діяльності, що дозволило визначити найбільш перспективні (вільні) ніші для 

цифровізації. 

Четвертий розділ «Потенціал цифровізації процесу стратегування в 

Україні» присвячено аналізу стану та проблем процесу стратегічного 

управління в Україні, можливостям їх вирішення в результаті цифровізації 

економіки, а також оцінюванню потенціалу інституційних змін шляхом 

упровадження та поширення інституту стратегування. 

Здійснено діагностику системи стратегічного управління в Україні 

стосовно дизайну процесу стратегічного управління та його операційної 

ефективності, а також виконання функцій управління (планування, реалізація, 

мотивація, контроль), що дозволило визначити проблемні сфери процесу 

стратегування розвитку національної економіки.  

Обґрунтовано роль процесу стратегування розвитку національної 

економіки в 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. 

У п’ятому розділі «Науково-методичні рекомендації щодо організації 

цифровізації процесу стратегування розвитку національної економіки в 

Україні» визначено напрями реформування процесу стратегування розвитку 

національної економіки України; надано науково-методичні рекомендації 

щодо формування національної цифрової платформи стратегування; 

висвітлено нормативно-правове та організаційно-інституційне забезпечення 

цифровізації процесу стратегування. 

Визначено напрями вдосконалення процесу стратегування розвитку 

національної економіки, які стосуються узгодження стратегій на різних рівнях, 

узгодження стратегій і бюджетів, а також цифровізації процесу стратегування. 
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Це забезпечує підвищення операційної ефективності процесу стратегування 

розвитку національної економіки. 

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 

наявних проблем процесу стратегування національної економіки 

(неузгодженість стратегічних документів, низька якість їх виконання, низька 

мотивація до виконання стратегічних документів тощо), а також забезпечення 

інституалізації процесу стратегування на національному рівні. 

Розроблено комплекс нормативно-правового та організаційно-

інституційного забезпечення процесу стратегування і його цифровізації, який 

стосується систематизації та гармонізації законодавства щодо стратегування і 

його узгодження з бюджетним процесом, а також встановлення інституційних 

норм цифрової платформізації національної системи стратегічного 

управління. Це забезпечує створення умов для вдосконалення процесу 

стратегування в Україні та підвищення його ефективності.  

Ключові слова: цифровізація, процес стратегування, національна 

економіка, цифрова платформа, національна цифрова платформа 

стратегування,  цілепокладання, стратегія. 

 

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. – 
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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 of the digitalization 

of economy at the global and national levels. 

The organizational and structural logic of the study is based on the ascent from 

the abstract (the research methodology of the problems of the development of 

national economies in the context of digitalization; theoretical, economic and 

methodological foundations of strategizing) to the concrete (the status 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 determinism of digitalization, its local efficiency at the entrepreneurial 

level, as well as the fundamental role of 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 legal, organizational 

and institutional support for the digitalization of the strategizing process. 

The purpose of the study is 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. 
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The object of the research is digitalization of the strategizing process of the 

national economy development. 

The subject of the research is scientific and theoretical principles and 

scientific and methodological provisions that provide digitization of the strategizing 

process of the national economy development. 

The scientific novelty of the obtained results lies in the development of 

scientific and theoretical principles, substantiation of scientific and methodological 

provisions and practical recommendations for digitization of the strategizing process 

of Ukrainian national economy development in the context of deepening of the 

digitalization of economy at the global and national levels. 

The first section " Research methodology of problems 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 role and importance of digital platforms, 

describes problems of digitalization in the context of cyclical economic 

development. 

The theory of genesis and integration of material, virtual and digital 

economies has been substantiated due to their mutual conditionality and 

interpenetration, also, taking into consideration data flows, which allow to study 

material and digital components of national economy as a single phenomenon 

subject to universal economic laws. 

A classification topology (theory) of digital platforms by interaction in the 

triangle of "consumers (households) - business - government (state)" has been 

developed, the application of which proves the comprehensive nature of digital 

platforms use in the modern economy, and also allows to determine the target areas 

for digitalization deepening of the national economy. 

The theory of historically conditioned transformation of ordinary work and 

leisure into creative work through the use of digital platforms has been substantiated, 

which proves the comprehensive nature of digital platformization of the economy 

and the necessity to take it into account in management of the national economy. 
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The reasons and scenarios of digital platformization of the economy from the 

standpoint of the Austrian business cycle theory have been substantiated, which 

forms the basis for determining the directions of digitalization of the national 

economy considering potential risks and opportunities. 

The second section "Theoretical, economic and methodological principles of 

strategizing" proves that goal setting and strategizing can be considered as the basis 

of economic theory in accordance with the logic of the Austrian school. The 

fundamentality of strategizing from the standpoint of worldview paradigms has been 

determined, the relationship between the elements of strategizing has been 

substantiated, the essence of mission, vision and values in the context of strategizing 

has been specified, the importance of behavioral features of strategist in strategic 

management has been determined, the universality of the strategizing process from 

the individual to the national level has been substantiated. 

The system of key economic categories (value, price, exchange, production, 

cooperation, profit, loss, market, demand, supply, interest, capital, labor, free time) 

has been improved through their phenomenological reduction from the standpoint 

of goal setting, which allows to justify the key role of strategizing in organizations 

(in a broad sense, including the state) not only from managerial positions, but also 

from the standpoint of economic theory. 

Theoretical and methodological principles of determining high-level elements 

of strategy (mission, vision, values) from ontological, epistemological, axiological, 

spatio-temporal and subject-object positions have been improved, which 

substantiates the universal structure from individual to national and supranational 

level. 

Scientific and theoretical provisions of the general theory of strategizing on 

the basis of fractal logic have been further developed, which, firstly, proves the 

priority of definition and coordination of missions, visions and values during the 

development of strategies, and only afterwards definition and coordination of the 

applied elements of strategy (goals, risks, action plans) using feedback, and, 

secondly, the formation of a lower level strategy in accordance with the structure of 
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a higher level strategy while detailing each element of the strategy. This allows to 

create a self-similar internally consistent system of public strategic management. 

The third section "Analysis of national economies development in terms of 

strategic focus on digitalization" tests the hypothesis of a 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 hypothesis regarding the impact of digitalization on socio-economic 

development at the national level has been examined (including the Solow paradox), 

by comparing the level of digitalization (according to the Index of Digital Economy 

and Society, Government Index of Readiness for Artificial Intelligence, ICT 

Development Index) and changes in GDP, industrial index production, the number 

of years of healthy life at birth, the number of people at risk of poverty or social 

exclusion. The results have allowed to substantiate the lack of statistically significant 

impact of digitalization on socio-economic development at the national and global 

levels. 

The systematization of digital platforms in Ukraine has been carried out 

according to the topology of digital platforms by interaction in the triangle of 

"household (society) - business - government (state)" and by categories of their 

activities, which allows to identify the most promising (free) niches for digitization. 

The fourth section "The potential of digitalization of the strategizing process 

in Ukraine" is devoted to the analysis of the state and problems of the strategic 

management process in Ukraine, the possibilities of solving them through 

digitalization of the economy. Also, the potential of institutional change through the 

introduction and spread of the strategizing institution has been assessed. 

Diagnosis of the strategic management system in Ukraine has been carried out 

in relation to the design of the strategic management process and its operational 

efficiency, as well as management functions (planning; implementation; motivation; 

control), which allows to identify problem areas of the national economy; 

The role of the strategizing process of the national economy development in 

the transition to open access orders has been substantiated. Transition to open access 
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orders can be reached through the fulfillment of the boundary conditions of such a 

transition (by Douglass North), which provides an opportunity to increase the 

sustainability of Ukraine's economic development in the long run. 

The fifth section "Scientific and methodological recommendations for the 

digitalization of the strategizing process of the national economy development in 

Ukraine" identifies areas for reforming the process of strategizing of the national 

economy development of Ukraine, 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. 

The directions of improvement of the strategizing process of the national 

economy development have been determined, which concern the coordination of 

strategies at different levels, the coordination of strategies and budgets, as well as 

digitalization of the strategizing process. This provides increased operational 

efficiency of the strategizing process of the national economy development. 

The expediency of creating of the national digital platform of strategizing has 

been substantiated. And its conceptual model has been developed which operates 

according to the logic of a large digital platform as a single set of registers of subjects 

and objects of development, approval, implementation and monitoring of strategic 

documents; algorithms of their interaction and data repositories of transactions 

performed between the subjects of the strategizing process. The introduction of the 

national digital platform of strategizing is a tool for solving the current problems of 

the national economy strategizing process (such as: inconsistency of strategic 

documents, low quality of strategic documents; low motivation to implement 

strategic documents, etc.) and institutionalization of the strategizing process at the 

national level. 

A set of legal, organizational and institutional support of the strategizing 

process and its digitalization has been developed, which concerns systematization 

and harmonization of legislation related to strategizing and its coordination with the 

budget process, as well as establishment of institutional norms of digital 
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platformization of the national strategic management system. This provides 

conditions for improving the strategizing process in Ukraine and increasing its 

efficiency. 

Keywords: digitalization, strategizing process, national economy, digital 

platform, national digital strategy platform, goal setting, strategy. 
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ВСТУП 

 

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 [263], М. ван Альстін [166], К. Вайнхарт [263], Б. 

Едельман [322], В. Глушков [68], А. Гриценко [76], Дж. Паркер [166], О. Хінз 

[263], С. Чаударі [166]); трансформації класичного маркетингу у цифровий та 

зміні форм комунікації з клієнтами (Г. Катарджая [125], Ф. Котлер [125]); 

розвитку Індустрії 4.0 (С. Бакхауз [276], В. Вишневський [45], Р. Гейсбауер 

[342], О. Квілінський [385], Д. Надарайя [276], К. Шваб [448]); смарт-
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технологіях і смарт-промисловості (О. Вієцька [44], О. Гаркушенко [44], Ю. 

Драчук [85], С. Князєв [46], О. Лях [44], В. Ляшенко [5], І. Підоричева [5], С. 

Турлакова [228], Ю. Харазішвілі [5], В. Чекіна [45], Д. Череватський [44]); 

проблематиці штучного інтелекту (С. Ананд [270], Г. Вервей [270]); соціально-

трудових аспектах цифровізації (Н. Азьмук [3-4], В. Антонюк [9], Є. Бучер 

[289], А. Ілсоє [361], Ж. Карденас-Гарсія [296], Д. Кастро [296], Н. Коррохер 

[305], Т. Ларсен [361], С. Лутз [289], Б. де Меза [296], О. Новікова [152], Я. 

Остафійчук [152], О. Панькова [165], С. Фіселер [289], С. Фукс [338], О. Хандій 

[243], Л. Шамілева [243]); електронній комерції та цифрових валютах (Ю. 

Залознова [94], Н. Трушкіна [94], Д. Чюєн [300]). Однак існуючі екзогенні та 

ендогенні проблеми цифровізації, які мають стратегічний характер, 

залишаються комплексно недослідженими.  

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 [87-88], А. Касич [114], А. Коваленка 

[122], Ю. Макогона [133]. Стратегування на регіональному, місцевому та 

галузевому рівнях з урахуванням смарт-спеціалізації досліджують О. Амоша 

[6], Б. Жихаревич [90], М. Звєряков [222], Л. Рогатіна [204], Н. Сментіна [212-

213], Г. Шевцова [6]. Стратегуванню та плануванню на корпоративному і 

виробничому рівнях присвячено праці таких науковців, як Т. Амабайл [268], 

Н. Брюховецька [25], І. Булєєв [25], Ф. Давід [308], Г. Доран [319], С. Єлецьких 

[89], Г. Мінцберг [139], Ю. Погорелов [175], В. Хобта [244].  

Однак наявні наукові розробки у сфері цифровізації та стратегування 

розвитку національної економіки не враховують положень нової інституційної 

економічної теорії (Д. Аджемоглу [2], Д. Норт [153-154], Н. Осадча [162], Дж. 

Робінсон [2], Дж. Ходжсон [245]) та австрійської школи економічної теорії (Н. 

Кахановскі [294], Л. Мізес [138], У. де Сото [235], Л. Хайєк [242]). Це 

унеможливлює застосування системного підходу до вдосконалення процесу 
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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, 

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: 
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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 
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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. 

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 
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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 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 
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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 взаємодії 

«споживачі (домогосподарства) − бізнес – уряд (держава, інститути влади)» за 
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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 
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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.; 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 
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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 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 
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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.  
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РОЗДІЛ 1  

МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ 

НАЦІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІК В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ 

 

1.1 Феномен цифровізації економіки: суть і генезис 

 

Розширення частки цифрової економіки та прискорення зростання ВВП 

за рахунок цифровізації є одними з пріоритетних проблем глобального 

масштабу та вивчаються не тільки видатними вченими-економістами в Україні 

та світі, але й урядами економічно розвинутих країн і країн, що розвиваються, 

провідними міжнародними інституціями та організаціями (Організація 

Об’єднаних Націй (UN), Світовий банк (World Bank), Всесвітній економічний 

форум (World Economic Forum) та ін.), консалтинговими фірмами (Бостонська 

консалтингова група (The Boston Consulting Group), Глобальний інститут 

МакКінзі (McKinsey Global Institute), ПрайсвотерхаусКуперс 

(PricewaterhouseCoopers − PwC) та ін.), транснаціональними технологічними 

та фінансовими корпораціями (AT&T, Cisco, Citi, SAP та ін.). 

Останнім часом активно досліджуються питання, пов'язані з цифровою 

економікою [26; 45; 75; 114; 209; 275; 279; 288; 324; 371; 384; 385; 463; 475], 

Індустрією 4.0, смарт-технологіями та смарт-промисловістю [5; 6; 44; 46; 85; 

276; 321; 378; 380; 394; 444; 447; 448; 484], штучним інтелектом [383; 386; 419; 

450; 471; 494; 496], упровадженням цифрового ринку [348; 399], цифровим 

виключенням і включенням [435], розширенням мережевих ринків і 

використанням цифрових платформ [76; 129; 166], цифровізацією маркетингу 

[125], соціально-трудовими аспектами цифровізації [9; 165; 243], електронною 

комерцією [94]. 

Бізнес і суспільство зазнають безпосереднього впливу цифровізації. Не 

випадково фахівці Бостонської консалтингової групи стверджують, що 

«цифровізація створює цінність для людей, корпорацій і суспільства в цілому» 

та «є ключовим драйвером зростання ВВП» [316, с. 7]. За деякими оцінками, 
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частка глобальної цифрової економіки з урахуванням цифрових навичок і 

цифрового капіталу вже зараз досягла 22,5% від світової економіки [377, с. 2].  

Початок XXI ст. характеризується подальшим посиленням процесів 

цифровізації та віртуалізації економіки. Нові лідери ринку не просто 

цифровізують традиційні бізнес-процеси − вони використовують цифрові 

платформи та цифрові технології як основу своєї бізнес-моделі. Головними їх 

активами є інформація (бази даних), алгоритми роботи з ними та навички 

співробітників по роботі з даними. Більше того, продукція та послуги є 

цифровими та часто надаються в мережі Інтернет 24 години на день, 7 днів на 

тиждень. Хоча інформація завжди мала велике значення для суспільства та 

бізнесу, масштаби її використання та роль в успішному розвитку компаній 

зростають. Урахування нематеріального характеру інформації уможливлює 

розгляд цього процесу як основного чинника розширення обсягу всієї 

економіки. Частка промислового капіталу в економічно розвинутих країнах 

знижується, а цифрові та нематеріальні активи збільшуються. Вибуховий 

інтерес до цифрових технологій породжує великі очікування акціонерів та 

інвесторів. Як результат, акції технологічних компаній, а згодом і весь 

фондовий ринок неухильно зростають.  

Індекс S&P 500 за 10 років (з весни 2009 р. до весни 2019 р.) підвищився 

більш ніж у 4 рази, за той же час зростання економіки США та світової 

економіки було в 10 разів меншим (більш детально питання динаміки 

фондових індексів розглянуто у підрозділі 1.5). На початок травня 2019 р. три 

найбільш капіталізовані компанії світу (Apple – 971,5 млрд дол., Amazon – 

965,5, Google – 822,3 млрд дол.) представляють технологічний сектор. Їх акції 

в сукупності оцінюються в понад 2,5 трлн дол. У той же час залишається 

актуальним питання про те, яка частина вартості їх акцій обумовлена 

використанням цифрових технологій, а яка − спекулятивними інтересами 

гравців на біржі. У будь-якому разі двадцять років тому вони не змогли 

потрапити у ТОП-30 найдорожчих компаній світу, де домінували фінансові 

конгломерати (HSBC Holdings, Bank of America, JPMorgan Chase, ING Group, 
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Berkshire Hathaway) та широко відомі промислові корпорації (General Electric, 

ExxonMobil, Royal Dutch Shell, British Petroleum, Toyota Motor та ін.). 

Разом із цими процесами серед великих компаній відбувається перехід 

до домінування нематеріальних активів над матеріальними (рис. 1.1). 

 

 

Рисунок 1.1 – Матеріальні та нематеріальні активи у складі ринкової 

вартості S&P 500  

Джерело: складено за [271]. 

 

За період з 1975 по 2015 р. структура активів компаній, що входять до 

індексу S&P 500, дзеркально перевернулася. Якщо у 1975 р. була тотальна 

домінація матеріальних активів (83% у складі ринкової вартості), то вже у 

2015 р. структура кардинально змінилася. Нематеріальні (віртуальні) активи 

почали повністю домінувати та становили 87% активів для компаній, які 

включені до цього фондового індексу. 

Межа між цифровою (віртуальною) та реальною економікою 

залишається однозначно невизначеною і має полісемантичний характер. Але 

в теорії та на практиці вже активно використовується коефіцієнт конверсії, 

який характеризує перетворення віртуальних процесів (наприклад, 
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відвідування тематичних сайтів, включаючи соціальні мережі) на реальні дії 

(наприклад, купівля товарів чи замовлення послуг). Тому вивчення суті 

процесів цифровізації та віртуалізації економіки є актуальним науковим і 

практичним питанням. 

Як правило, поняття «віртуальна» та «цифрова» економіка 

використовуються в контексті один одного та ніколи не протиставляються між 

собою. Словосполучення «цифрова економіка» викликає більший суспільний 

інтерес, ніж словосполучення «віртуальна економіка». Запит «віртуальна 

економіка» англійською мовою (virtual economy) в пошуковій системі Google 

видає 590 млн результатів, а запит «цифрова економіка» (digital economy) – 1 

млрд 360 млн (станом на 03.08.2019 р.). Таким чином, зацікавленість серед 

англомовних користувачів пошукової системи Google відносно 

словосполучення «цифрова економіка» більш ніж у 2,3 раза превалює над 

словосполученням «віртуальна економіка».  

Процес цифровізації є багатовимірним і складним. Цифровізація 

впливає фактично на всі сфери економічного та соціального життя, 

трансформуючи суть класичних категорій економічної теорії (товар, послуги, 

споживання, валюта, дивіденди тощо). Відповідно різні дослідники вивчають 

цифрові товари [274], цифрові послуги [491], цифрове споживання [318], 

цифрову валюту [300], цифрову працю [338], цифровий розрив [305; 398], 

цифрові дивіденди [493], цифрові платформи [166].  

Одночасно досліджуються аналогічні категорії в контексті 

віртуальності: «віртуальна економіка» [393], «віртуальна нерівність» [423], 

«віртуальна праця» [489], «віртуальне споживання» [392], «віртуальна 

власність» [333]. 

Отже, існує переплетіння у використанні понять, пов'язаних із 

цифровою та віртуальною економікою, що потребує подальших досліджень 

для їх більш конкретного визначення та диференціації між собою. При цьому 

слід ураховувати, що поле понять із цифрової економіки ширше, ніж поле 

понять, які стосуються віртуальної економіки. 
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Для вирішення цього завдання як основні методи дослідження 

використано такі: дескриптивний метод опису понять цифрової та віртуальної 

економіки; історико-логічний підхід до розгляду генезису реальної, 

віртуальної та цифрової економіки; системний підхід до розгляду віртуальної, 

цифрової та реальної економіки як єдиної системи; діалектичний метод 

аналізу взаємодії цифрової, віртуальної та реальної економіки. 

Цифрова економіка. Якщо розглядати процес цифровізації з точки зору 

трисекторної економіки (первинний сектор – сільське господарство та добувна 

промисловість, вторинний – промислове виробництво, третинний – послуги), 

то принципова відмінність полягає не у збільшенні частки третинного сектору 

чи виникненні та розширенні цифрової економіки, а у поглибленні 

трансформації всіх трьох вказаних секторів економіки під впливом 

цифровізації. З урахуванням сучасних технологічних можливостей і тенденцій 

їх подальшого розвитку класичне розмежування цих секторів постійно 

розмивається та має перспективи зникнути в майбутньому. Наприклад, зараз 

уже технологічно можливо дистанційно керувати (у режимі онлайн) роботами 

на сільськогосподарських землях (вирощувати та збирати врожаї), виробляти 

продукцію, надавати різні послуги і навіть проводити медичні операції. Отже, 

цифровізація відбувається не в окремих галузях економіки, а у всій 

економічній системі загалом. 

Можливості для використання цифрових технологій в економіці з 

кожним роком розширюються. Крім людей, інтернетом уже «користуються» 7 

млрд машин і механізмів – пристроїв, датчиків і приладів, а до 2030 р. 

прогнозується збільшення цієї кількості до 24 млрд [352]. У процесі 

поширення Інтернету речей участь людини у виробництві та проміжному 

споживанні зменшуватиметься. 

Процеси виробництва, розподілу, обміну та споживання, сформульовані 

класиками політичної економії понад 150 років тому [136] з метою опису 

економічної системи, повністю відповідають сучасним підходам до 

визначення цифрової економіки (додаток В). Аналіз підходів до визначення 
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поняття «цифрова економіка» свідчить, що більшість учених погоджуються 

стосовно зв’язку цього феномену, з одного боку, з інтернетом, «розумними» 

та обчислювальними машинами, інформаційно-комунікаційними 

технологіями, електронною комерцією та цифровими технологіями, а з іншого 

– з виробництвом, розподілом, обміном і споживанням. Це дозволяє 

розглянути такі поняття: «цифрове виробництво», «цифровий розподіл», 

«цифровий обмін» та «цифрове споживання». 

Цифрове виробництво. Можливості класичного виробництва значно 

розширюються на основі Інтернету речей та розвитку Індустрії 4.0. Одночасно 

формується спеціальний сектор, пов’язаний із виробництвом цифрових 

продуктів та послуг. Тобто мають місце два споріднених процеси: 

цифровізація процесу матеріального виробництва та виробництво цифрових 

продуктів і послуг.  

Ключова відмінність цифрових і матеріальних продуктів полягає в 

потенційно нескінченній можливості тиражування перших і практичних 

обмеженнях других. Наприклад, обсяг виробництва автомобілів за рік завжди 

буде обмежений заздалегідь заданою кількістю (наприклад, виходячи з 

обмежених природних ресурсів на Землі та наявних виробничих 

потужностей). А кількість примірників електронної книги потенційно не 

обмежена. 

Цифрове виробництво частково ґрунтується на поєднанні цифрового 

капіталу та цифрової робочої сили. Цифровий капітал заснований на 

використанні BigData, а цифрова праця відчужена від людини через «гру». 

«Багатство власників Facebook та прибутки компанії ґрунтуються на 

експлуатації неоплаченої робочої сили користувачів і є частиною 

колективного глобального ІКТ-працівника. Цифрова праця відчужена від себе, 

знарядь праці, предметів праці та продуктів праці. Вона експлуатується, хоча 

експлуатація не відчувається як експлуатація, тому що цифрова праця – це гра, 

яка приховує реальність експлуатації за задоволенням спілкування та зустрічі 

з іншими користувачами. ... Фінансизація економіки соціальних медіа може 
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спричинити наступну велику бульбашку. Єдина альтернатива уникнення 

інтернет-кризи та економіки експлуатації – це вихід із цифрової праці, 

подолання відчуження, підміна логіки капіталу логікою загального 

користування та перетворення цифрової праці на ігрову цифрову роботу» [338, 

с. 288-289]. 

Цифрове споживання постійно збільшується завдяки використанню 

мережі Інтернет, зростанню кількості мобільних застосунків для смартфонів 

під управлінням операційної системи Android або iOS. Цифровий контент стає 

основним інструментом забезпечення дозвілля. Одночасно зростає 

можливість замовлення онлайн будь-яких фізичних товарів чи послуг, тобто 

логістика, пов’язана з процесом їх споживання, оцифровується. Відповідно 

вартість будь-якого товару, який замовляється або сплачується через мережу 

Інтернет, включає вартість створення та використання програмного 

забезпечення, що обслуговує ці процеси.  

Наявний вибір послуг, товарів і варіантів дозвілля передбачає наявність 

здійснених у минулі періоди інвестицій від їх постачальників у створення 

сторінки чи вебсайту та розміщення онлайн-реклами тощо. Усі ці витрати 

зрештою акумулюються у вартості кінцевого товару.  

Електронна комерція, координуючи інтереси продавця та покупця, 

приводить до цифровізації обміну та розподілу. При цьому продукт може бути 

виключно цифровим і споживатися у віртуальному просторі. Одночасно із 

застосуванням цифрових технологій відбувається створення фізичного 

«нецифрового» продукту, а також його замовлення чи доставка. Цифровий 

розподіл та обмін товарами і послугами відбувається в мережі Інтернет, 

особливо з використанням спеціалізованих цифрових платформ. 

Цифровізація виробництва, розподілу, обміну та споживання 

проявляється у переході від лінійної моделі створення цінності до мережевої 

моделі створення цінності на основі цифрових платформ. Важливість і 

поширеність цього процесу дозволяє стверджувати, що відбулася «революція 

платформ» [166]. Платформні моделі ведення бізнесу впливають на всі 
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елементи економічного процесу. Наприклад, на платформі Facebook самі 

користувачі створюють контент, який потім обмінюється та поширюється між 

користувачами цієї соцмережі та зрештою споживається через читання 

текстів, прослуховування аудіо, перегляд фото та відео. Таким чином, 

програмне забезпечення платформи є цифровим і віртуальним 

(нематеріальним), а користувачі платформи − цілком реальними. 

Вищезазначені реальні економічні явища безпосередньо пов'язані з 

цифровою економікою. У той же час цифровий контекст забезпечує нове 

розуміння «віртуальної» економіки не лише як взаємодії знаків, що 

відображають міру вартості та майнових прав, але і як створення реальної 

цінності для суспільства на основі цифрових технологій. 

Віртуальна економіка. В останні десятиліття дослідження віртуальної 

економіки розвивається, з одного боку, шляхом її протиставлення реальній, а 

з іншого – з урахуванням розвитку цифрових технологій. Отже, існує три 

підходи до визначення віртуальної економіки (один − з позицій нереальної 

економіки та два − з позицій цифрової). Згідно з першим підходом віртуальна 

економіка розглядається як спекулятивна діяльність, заснована на 

використанні грошового капіталу; з другим − як вищий рівень цифрової 

економіки; згідно з третім підходом − як частина цифрової економіки у формі 

віртуальних онлайн-світів. 

Дискусія про розмежування економіки на реальну (що створює цінність 

для користувача) та «віртуальну» (нематеріальну, яка використовує символи, 

знаки або обмінні значення) має довгу історію (більше двох тисяч років), яка 

розпочалася за часів античності. Аристотель виокремлював економіку та 

хрематистику. Економіка передбачала реальне управління 

домогосподарствами, тобто створення необхідного товару (споживчої 

вартості), у той час як хрематистика була зосереджена на «зароблянні грошей» 

− процесі, який описується як «народження грошей із грошей». Щодо 

справжнього домашнього господарства філософ писав: «З мистецтва 

придбання існує один вид, який є природним і є частиною управління 
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господарством. Або ми повинні припустити, що необхідні засоби для 

існування були раніше, або мистецтво управління домогосподарствами має 

забезпечити їх запаси для загального користування сім'ї чи держави. Вони є 

елементами справжнього багатства; сума майна, яка потрібна для хорошого 

життя, не є необмеженою…» [273, с. 14]. Щодо фінансового (віртуального) 

сектору він висловився так: «Існує ще один різновид мистецтва придбання, 

який зазвичай справедливо називають мистецтвом заробляти гроші і який 

фактично передбачає ідею, що багатство та власність не мають меж» [273, 

с. 15]. Таким чином, Аристотель розмежовує віртуальну та реальну економіку 

через категорії «обмежене» (кінцеве) та «необмежене» (нескінченне). Реальна 

економіка характеризується обмеженістю, а віртуальна – нескінченністю, що 

гармонує з можливістю створення необмеженої кількості цифрових копій.  

У свою чергу, К. Маркс висловився про грошовий капітал як про 

неіснуючий, штучний, який оперує лише віртуальною цінністю. «Титули 

власності ... стають номінальними представниками неіснуючого капіталу. Бо 

дійсний капітал існує разом із ними і, звичайно, не переходить в інші руки від 

того, що ці дублікати переходять із рук у руки. Вони стають формою капіталу, 

яка приносить відсотки, не тільки тому, що забезпечують відомий дохід, але й 

тому, що шляхом продажу за них можна отримати назад гроші як за капітальні 

вартості. … Але як дублікати, які самі можуть продаватися як товари, а тому 

обертаються як капітальні вартості, вони ілюзорні, і величина їх вартості може 

підвищуватися і падати абсолютно незалежно від руху вартості дійсного 

капіталу, титулами на який вони є» [135, с. 491]. 

Сучасні неомарксисти відзначають, що «інформаційні технології, які 

переносять велику частину суспільної практики у світ віртуальних знаків, що 

розповсюджують на всі сфери життя мережеві принципи організації, здатні 

перетворювати людину на продовження комп'ютера і замінюють особистість 

на її інформаційне позначення» [22, с. 164]. Вони зосереджують увагу на 

формуванні нового типу капіталу, «панівною формою якого стає не просто 

фіктивний, але віртуальний (як сказав би Ж. Дерріда – примарний) фінансовий 
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ринок, а основним інститутом − транснаціональна корпорація» [22, с. 164]. Як 

результат, цифровізація фіктивного капіталу визначає його подальшу 

віртуалізацію. У той же час цифрова революція створила багато специфічних 

нематеріальних активів (наприклад, вебсайти, програмне забезпечення), 

використання яких в економічній діяльності обумовлює необхідність 

вивчення корпусу явищ, пов'язаних із поняттям «віртуальна власність» [333]. 

Монетаристи (Чиказька школа), будучи противниками неомарксистів, 

також активно використовують надзвичайно узагальнені абстрактні поняття. 

Монетаризм передбачає зміщення акценту від аналізу фізичної продукції, 

попиту та пропозиції до аналізу та регулювання грошової маси і відсоткових 

ставок, які мають нематеріальні характеристики. У багатьох аспектах цієї 

логіки вже багато років дотримуються США, де Федеральна резервна система 

є головним регулятором економіки, який урівноважує економічний розвиток 

шляхом зміни ключових ставок і грошової маси. Таким чином, управління 

реальними економічними процесами відбувається через вплив на віртуальну 

(нематеріальну) фінансову систему. 

Отже, згідно з вищевикладеним визначення віртуальної економіки тісно 

пов'язане з грошовою формою капіталу. 

Згідно з другим підходом віртуальна економіка є одним із трьох 

взаємопов’язаних рівнів: інфраструктура ІКТ, віртуальна економіка та 

цифрова економіка (рис. 1.2). У цій ієрархії віртуальна економіка є вищим 

рівнем, який базується на цифровій економіці та ІКТ-інфраструктурі.  

Відповідно до цього підходу «поширення цифрових послуг від 

електронної комерції до послуг соцмереж як у розвинутих, так і в країнах, що 

розвиваються, породило нові цифрові потреби та проблеми. Цей попит, 

пропозиція, що виникла для його задоволення, та ринки, на яких цей попит і 

пропозиція задовольняються, разом становлять віртуальну економіку» [393, с. 

6].  

Типовими характеристиками віртуальної економіки є такі: 

«обмеженість концентрації навколо цифрових товарів;  
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попит виникає внаслідок збільшення використання цифрових послуг у 

бізнесі та в дозвіллі;  

попит створюється за рахунок витрат людських зусиль, що потребує 

відносно мало спеціалізованих навичок або ресурсів» [393, с. 6]. 

 

ІКТ-інфраструктура

(підключення до широкосмугового 

зв'язку; бездротові мережі)

Цифрова економіка

(Інтернет-сервіси, спільноти, ігри; Інтернет-

магазини, електронна комерція, електронний уряд)

Віртуальна економіка

  (обмін віртуальними товарами, валютами, посиланнями, 

цифровою робочою силою)

 

Рисунок 1.2 – Зв'язок трьох рівнів: ІКТ-інфраструктура, цифрова та 

віртуальна економіка  

Джерело: складено на основі [393, с. 6]. 

 

Принципово інший підхід до розгляду віртуальної економіки з'явився з 

розвитком віртуальних онлайн-всесвітів (Second Life, World of Warcraft, 

Entropia Universe). Згідно з цим підходом «термін «віртуальна економіка» 

означає процес обміну віртуальними предметами та послугами з віртуальною 

валютою у віртуальному світі. Віртуальний світ – це 3D-платформа для 

аватарів, які представляють реальних користувачів. «Аватар» (у  контексті 

віртуального світу) – це графічне зображення користувача, у тривимірному 

(3D) вигляді, за допомогою якого користувач може взаємодіяти з оточуючим 

його віртуальним середовищем, брати участь у віртуальних подіях і заходах, 

спілкуватися з іншими аватарами» [425, с. 2]. 

Таким чином, за діяльністю у віртуальних світах стоять цілком реальні 

люди, які витрачають реальний час. Якщо таке використання реального часу є 
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суспільно доцільним, то ця праця є цілком реальною, але реалізується через 

віртуальний простір. У даному випадку має місце така послідовність: реальна 

праця – віртуальний світ (віртуальний простір) – реальне споживання 

(використання) праці іншими людьми. 

Виходячи з цього віртуальна економіка є більш неоднозначним і 

багатогранним поняттям, ніж цифрова. І хоча вона має більш довгу історію 

розвитку, але дуже тісно переплетена з цифровими технологіями, і з кожним 

роком ця дифузія посилюються. Так, фінансовий (віртуальний) капітал усе 

більше оцифровується (криптовалюти, онлайн-платежі, стрімкий розвиток 

фінансових технологій), тобто віртуальність набуває цифрового формату.  

Синтез реальної, цифрової та віртуальної економік у межах концепції 

Датаїзму. Вищенаведені підходи до визначення цифрової та віртуальної 

економіки можна поєднувати в рамках концепції Датаїзму, яка останнім часом 

набула поширення серед представників наукового співтовариства [285; 349]. 

«Датаїзм говорить, що Всесвіт складається з потоків даних, і значення будь-

якого явища чи суті визначається його внеском в обробку даних. Датаїзм 

народився від вибухового злиття двох наукових припливних хвиль. Через 150 

років із часу публікації Чарльзом Дарвіном «Походження видів» науки про 

життя стали розглядати організми як біохімічні алгоритми. У той же час за 

вісім десятиліть, відколи Алан Тюрінг сформулював ідею машини Тюрінга, 

вчені в галузі комп'ютерних технологій навчилися розробляти все більш 

складні електронні алгоритми. Датаїзм об'єднує їх, вказуючи, що точно такі 

самі математичні закони застосовуються як до біохімічного, так і до 

електронного алгоритмів. Таким чином, Датаїзм руйнує бар'єр між тваринами 

та машинами й очікує, що електронні алгоритми з часом розшифрують і 

перевершать біохімічні алгоритми. Відповідно до концепції Датаїзму Король 

Лір та вірус грипу – це лише дві структури потоку даних, які можна 

проаналізувати, використовуючи ті самі основні поняття й інструменти. Ця 

ідея надзвичайно приваблива. Це дає всім науковцям спільну мову, будує 

мости через академічні розриви та легко експортує розуміння через 
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дисциплінарні кордони. Музикознавці, політологи та мікробіологи можуть 

нарешті зрозуміти один одного» [349, с. 367-368]. Насправді ця концепція 

також має досить довгу історію і походить із позицій філософської школи 

піфагорійців (VII-V ст. до н.е.).  

Якщо побудувати загальну схему розвитку віртуальної (нематеріальної, 

фінансової) та матеріальної економіки, починаючи з античності, то можна 

побачити, що ці два напрями після більш ніж двох тисяч років трансформації 

та розвитку зливаються разом у межах концепції господарювання, заснованої 

на даних (рис. 1.3). 

Антична 

економіка

Наука про ведення 

домогосподарства

IV ст. до н. е.

Хрематистика 

IV ст. до н. е.

Індустріальна економіка

(перша та друга промислові 

ревоцюції)

XVIII - початок XX ст.

Фінансова економіка 

(розвиток бірж), 

XVII-XIX ст.

Індсутрія 4.0

(четверта промислова революція)

XXI ст.

Ера фінансових технологій

XXI ст.

Економіка, заснована на 

даних (концепція 

Датаізм)

 
 

Третя промислова революція

XX - початок XXI ст.
Монетаризм

XX ст.

 

Рисунок 1.3 – Генезис розвитку й інтеграції матеріальної та 

нематеріальної економіки в концепцію Датаїзму 

Джерело: складено автором. 
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Один шлях розвитку від античної хрематистики (науки про накопичення 

грошей і багатства за Аристотелем) через формування ринку цінних паперів 

та створення концепції монетаризму до масового використання фінансових 

технологій (фінтех) і електронних грошей (включаючи криптовалюти). 

Другий шлях − від античної науки про ведення господарства через 

промислові революцію та автоматизацію до Індустрії 4.0. 

У результаті обидва шляхи осмислюються та визначаються як потоки 

великих даних, які однаково повно описують реальну, віртуальну і цифрову 

економіку.  

Таким чином, цифровізацію та віртуалізацію економіки можна 

розглядати в сучасних умовах як єдиний процес, заснований на даних. Тому в 

рамках даного дослідження поняття «цифровізація» використовуватиметься 

виключно в максимально широкому розумінні (тобто включаючи цифрову 

віртуалізацію). 

 

1.2 Цифрові платформи як базис цифровізації економіки 

 

Одним із фундаментальних елементів формування сучасної 

інформаційної економіки є цифрові платформи. Кінець ХХ та початок ХХІ ст. 

характеризуються революцією платформ [166]. До переліку найдорожчих 

компаній світу за ринковою капіталізацією входять Apple, Microsoft, Alphabet 

(Google), Amazon, Facebook, Alibaba, Tencent. Основу діяльності всіх цих 

компаній становлять однойменні цифрові платформи. Також всесвітньо 

відомими є інші платформні компанії: Uber, Airbnb, BlaBlaCar та ін. 

Відбувається різностороннє проникнення платформ у всі аспекти діяльності 

кожної людини, яка пов’язана з роботою, побутом і дозвіллям.  

За оцінкою фахівців Школи управління Слоуна Массачусетського 

технологічного інституту, вже «у 2013 р. 14 із 30 провідних світових брендів 

за ринковою капіталізацією були платформними компаніями, які вже створені 



52 

 

та в даний час домінують на арені, до якої покупці, продавець і безліч третіх 

сторін підключаються в режимі реального часу» [448, c. 58].  

Останнім часом дана тенденція тільки посилилася. Провідні дослідники 

«революції платформ» визначають цифрову платформу як «бізнес, заснований 

на створенні цінностей шляхом взаємодії між зовнішніми виробниками та 

споживачами. Він забезпечує відкриту інфраструктуру для учасників 

взаємодій і встановлює для них інституційні «правила гри», тобто певні 

«регуляторні режими». Основне завдання платформи – об'єднувати 

користувачів і полегшувати обмін продуктами або соціальною валютою між 

ними, сприяючи створенню цінності для всіх учасників» [166, с. 278]. Це 

визначення не є досконалим, оскільки в ньому акцентується увага лише на 

бізнесовій стороні та зовнішніх аспектах. Між тим платформи мають більш 

універсальний характер. У межах даного дослідження під цифровою 

платформою розуміється єдина сукупність реєстрів суб'єктів і об'єктів 

взаємокорисних комунікацій (користувачів платформи), алгоритмів їх 

взаємодії та сховищ даних, здійснених між ними транзакцій, яка діє онлайн. 

Виходячи з цього трактування цифрову платформу слід вважати не тільки 

технічним інструментом, але і носієм стандартів (правил), які формують єдині 

норми й архітектуру організації для всіх соціальних та економічних агентів. 

Метою діяльності платформ є створення якомога більшої кількості соцмереж 

через усунення існуючих (фізичних) перешкод і створення умов для 

встановлення нових соціальних зв'язків та забезпечення розвитку творчої 

співпраці. 

Будь-яка діяльність, пов’язана зі створенням та розподілом інформації, 

має перспективи стати базисом для формування цифрової платформи. У 

першу чергу це сфери діяльності, де виробляють інформацію (освіта та ЗМІ), 

аналізують її (оцінка попиту, визначення трендів), агрегують тощо. А це 

певною мірою практично кожен аспект людської діяльності.  

Платформа як модель (якщо виключити цифрову складову) − це дуже 

старовинний винахід людства. Ще за часів первісного суспільства існувала 
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дієва платформна модель у вигляді натурального господарства, коли все 

необхідне вироблялося в межах господарюючої одиниці та задовольняло 

потреби учасників цієї платформи.  

Під час переходу від натурального до товарного виробництва виникає 

«ринок» як сукупність відносин для обміну між покупцями (споживачами) та 

продавцями (постачальниками) товарів і послуг. Модель функціонування 

ринку також повною мірою відповідає визначенню платформи без урахування 

цифрової складової.  

Розподіл праці, як один із головних рушіїв прогресу, містить логіку і 

платформної, і лінійної моделей. Платформна логіка простежується у 

просторовому узгодженні різних операцій при виробництві кінцевого 

продукту, лінійна − у послідовному порядку їх виконання.  

І лише під час розквіту індустріалізму (фордизму та тейлоризму) певною 

мірою починає домінувати лінійна (конвеєрна) модель виробництва, 

спрямована на задоволення потреб масового споживача.  

Постіндустріальна епоха спочатку характеризується виникненням 

доцифрових мереж (наприклад, Walmart), а потім − цифрових платформ.  

Генезис використання платформної моделі економіки залежно від 

суспільного устрою та моделі виробництва наведено в табл. 1.1. 

 

Таблиця 1.1 – Генезис платформної моделі економіки 

 

Суспільство Модель виробництва Ставлення до власності 
Роль лінійної та 

платформної моделей 

1 2 3 4 

Первісне  Натуральне 

господарство 

Суспільна власність Домінує первинна 

платформна модель 

Аграрне  Товарне виробництво Приватна, суспільна, 

державна власність 

Розвивається 

платформна інституція 

«ринок» (market place) 

Індустріальне  Конвеєрне виробництво 

(найвища ланка 

розвитку) 

Домінує приватна та 

державна власність  

Розвивається лінійна 

модель виробництва − 

конвеєр  
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1 2 3 4 

Постіндустріа

льне 

Кластерне, платформне, 

екосистемне 

виробництво 

Цифрові технології 

формують можливості 

для створення та 

розповсюдження 

спільної власності 

(відповідно до логіки 

блокчейн) 

Розвиваються 

глобальні цифрові 

платформи (глобальне 

натуральне 

господарство) 

Джерело: складено автором. 

 

Слід відзначити, що платформна модель передбачає створення умов для 

колективного використання приватної власності та формування суспільної 

форми власності (блокчейн-платформи).  

У роботі «Революція платформ. Як мережеві ринки змінюють економіку, 

і як змусити їх працювати на вас» [166] Дж. Паркер із колегами пропонують 

базову структуру платформи для забезпечення ключової взаємодії, яка містить 

«учасників», «одиниці цінності» та «фільтр», де: 

- учасниками є виробники, які створюють цінність, і споживачі, які її 

використовують; 

- одиниці цінності виступають умовою для початку взаємодії на 

платформі. Одиниці цінності створюють виробники. Наприклад, для Instagram 

одиницею цінності є фотографія; 

- фільтр забезпечує передачу одиниці цінності споживачам. Це 

програмний алгоритм для обміну одиницями цінності між користувачами 

платформи. Від якості фільтру залежить актуальність і релевантність даних, 

отриманих споживачами. Недосконалі фільтри унеможливлюють отримання 

оптимальних для споживача одиниць цінності. Звичайний пошуковий запит є 

прикладом діяльності фільтру. 

При аналізі моделі взаємодії в межах цифрової платформи виникає 

питання щодо її повноти та надлишковості. Виходячи із запропонованого 

визначення наявність «учасників» та «одиниці цінності» є беззаперечною. А 

ось безумовна необхідність фільтру, тобто інструменту пріоритизації, 

викликає сумніви. Так, класичні месенджери не використовують фільтрів. 
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Аналогічно блокчейн-платформи також можуть діяти без фільтру. Між тим 

наявність фільтру є бажаною та корисною. 

Максимізація обсягу цінності ключових взаємодій на платформі 

відбувається за рахунок трьох основних функцій: залучення, стимулювання та 

об'єднання. По-перше, платформа потребує залучення виробників і 

споживачів ще до початку налагодження взаємодії між ними. По-друге, 

платформа має стимулювати взаємодію між виробниками та споживачами. 

Правила та інструменти мають створювати необхідні умови для прискореного 

обміну та кругообігу цінностей. По-третє, після залучення та стимулювання 

має відбуватися об’єднання виробників і споживачів для взаємокорисного 

використання інформації один про одного, що також передбачає створення 

відповідних умов на платформі. 

Також з позицій еволюційної теорії економічних змін [147] важливим 

аспектом є не лише залучення, але й вилучення виробників і споживачів із 

платформи, тобто наявність норм й обмежень щодо використання платформи.  

Зазвичай комерційні платформи створюють більше цінності, ніж можуть 

монетизувати та отримати прибутків від їх реалізації. Також існує проблема 

безбілетника («зайця»), коли користувачі платформи не бажають платити за її 

використання, незважаючи на отримання цінності від її діяльності, очікуючи 

лише «безкоштовних» благ від платформи.  

Відповідно до форм створення цінності визначаються шляхи 

монетизації комерційних платформ: стягнення комісії, оплата доступу до 

платформи, оплата розширеного доступу (що включає і рекламу), оплата 

розширеного курирування. До цих форм також слід додати можливість збору 

великих даних та їх подальше комерційне використання.  

Комісійний збір, який утримується з кожної успішно реалізованої угоди, 

є дуже зручним інструментом монетизації діяльності цифрової платформи, 

оскільки, як правило, залишаються задоволеними водночас і виробники, і 

споживачі цінності. Прикладом є платні сертифікати, що видаються слухачам, 

які успішно пройшли курси на освітній платформі Coursera. 
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Дискусійним є питання про розмір комісії. Надвелика комісія призведе 

до зменшення кількості договорів, укладених на платформі, а також до пошуку 

можливостей укладання цих договорів поза платформою. Тому одним із 

важливих завдань платформи є формування додаткових опцій для заохочення 

транзакцій між виробниками та споживачем саме на ній. Це можуть бути різні 

інструменти рейтингування, надання гарантій, юридичного забезпечення 

тощо.  

Наступний метод монетизації ґрунтується на отриманні абонентської 

плати. Головним його недоліком є скорочення кількості потенційних 

користувачів, але при цьому формується досить однорідна група користувачів, 

які насправді зацікавлені в діяльності платформи. Така модель застосовна для 

закритих клубів за інтересами.  

Оплата розширеного доступу дозволяє на безоплатній основі залучити 

всіх потенційних користувачів платформи, потім отримувати кошти лише з 

тих, кому потрібні додаткові опції, запропоновані платформою. Наприклад, на 

платформі для знайомств Tinder за плату можна отримати розширення базових 

(безкоштовних) опцій щодо прояву симпатії у вигляді кількості позначок 

«super like».  

Нерідко платною опцією є обмеження чи усунення реклами зі сторінки 

користувача платформи. Певною мірою учасник платформи, який 

«безкоштовно» користується її послугами, розраховується тим, що дивиться 

рекламу. Прикладом діяльності такої моделі є платформа Android, коли 

позбутися реклами під час використання умовно безкоштовних застосунків 

можливо лише за рахунок внесення певних коштів. Аналогічний підхід 

використовує YouTube.  

Оплата розширеного керування передбачає монетизацію діяльності 

платформи за рахунок надання додаткових послуг у вигляді певних 

консультацій чи комплементарних благ.  

Таким чином, об’єктом монетизації зазвичай виступають не всі 

користувачі цифрової платформи, а лише певні категорії. Наприклад, у 
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соцмережах основним каналом монетизації є реклама, яку замовляють та 

оплачують підприємці.  

Цифрові платформи в контексті ключових характеристик цифрової 

економіки, з одного боку, засновані на IT-інфраструктурі, а з іншого − є 

базисом не тільки електронної комерції та електронного бізнесу, але і всього 

спектру комунікацій у трикутнику «бізнес – споживачі − держава» (табл. 1.2). 

З економічної точки зору цифрова платформа – це впровадження моделі 

багатостороннього ринкового майданчика (multi-marketplace), де 

узгоджуються попит і пропозиція, оптимізуються транзакційні витрати та 

відбувається перехід від уніфікації до тотальної агрегації всіх можливих 

товарів і послуг.  

 

Таблиця 1.2 – Типологія цифрових платформ на основі базових моделей  

комунікацій у трикутнику «бізнес – споживачі − держава» 

 

Суб'єкт 

(виробник 

товарів і  

послуг) 

Об'єкт (споживачі товарів і послуг) 

Бізнес 

«B» 

Споживачі 

(домогосподарства) 

«С» 

Уряд 

«G» 

Бізнес 

«B» 

Модель «бізнес для 

бізнесу» (Business-to-

business: B2B). 

Електронні комерційні 

закупівлі  

Модель «бізнес для 

споживачів» (Business-to-

consumer: B2С). 

Інтернет-магазини 

(Alibaba, Amazon) 

Модель «бізнес для 

уряду» (Business-to-

Government B2G).  

Електронні державні 

закупівлі  

Споживачі 

(домо-

господарств

а) 

«С» 

Модель «споживачі для 

бізнесу» (Customer-to-

business: C2B). 

Контекстна реклама 

бізнесу й електронні біржі 

праці (Google AdSense; 

Work.ua) 

Модель «споживачі для 

споживачів» (Customer-to-

Customer: C2С). 

Цифрові платформи 

спільного споживання 

(BlaBlaCar; Airbnb; eBay) 

Модель «споживачі 

для уряду» 

(Customer-to-

Government: C2G). 

Цифрові платформи 

для подання петицій 

Уряд 

«G» 

Модель «уряд для 

бізнесу» (Government-to-

Business: G2B). 

Державні послуги для 

бізнесу 

Модель «уряд для 

споживачів» (Government-

to-Consumer: G2С). 

Державні послуги для 

громадян 

Модель «уряд для 

уряду» (Government-

to-Government: 

G2G). 

Електронний уряд 

Джерело: складено автором. 
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Модель B2B є типовим базисом для формування цифрової платформи, 

яка забезпечує можливість онлайн-закупівлі товарів, послуг і робіт одним 

бізнесом в іншого. Також прикладом використання цієї моделі є цифрові 

платформи, що забезпечують логістику, наприклад для оптимізації 

перевезень. 

Цифрова платформа для закупівель дає замовнику такі переваги: 

- максимізація кількості постачальників і можливість їх постійного 

розширення без збільшення витрат на їх залучення; 

- оптимізація (мінімізація) витрат на закупівлі; 

- автоматизація вибору постачальника; 

- зниження корупційних ризиків.  

Разом з тим мають місце переваги для постачальників: 

- розширення ринку збуту; 

- зменшення витрат на рекламу і просування продукції; 

- стандартизація правил подання заявок для участі в закупівлях у різних 

замовників; 

- розуміння своєї конкурентної позиції. 

Узагальнюючи перелічені переваги, можна констатувати, що цифрова 

платформа відповідно до моделі B2B знижує транзакційні витрати та 

асиметрію інформації на ринку, що сприяє розвитку конкуренції. 

Модель B2С найчастіше втілюється в цифрових платформах, які діють 

за логікою інтернет-магазину. Найбільш відомими і капіталізованими 

цифровими майданчиками такого типу є Amazon та Alibaba Group. Так, активи 

Alibaba Group станом на 31.03.2016 р. перевищували 360 млрд дол. США [265, 

c. 22]. 

Модель B2G реалізується в цифрових платформах для здійснення 

державних закупівель. У межах цієї моделі бізнес надає послуги, а держава 

платить кошти. 

Модель C2B передбачає створення цінності з боку клієнтів для бізнесу. 

Одним із видів реалізації цієї моделі може бути розміщення контекстної 
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реклами в блогах й інтернет-ресурсах споживачів (Google, AdSense). Разом з 

тим домогосподарства є постачальниками трудових ресурсів для бізнесу. 

Відповідно, цифрові платформи, які агрегують реєстри тих, хто шукає роботу, 

і роботодавців, можна вважати втіленням моделі узгодження потреб бізнесу та 

домогосподарств.  

Модель C2С представлена цифровими платформами спільного 

споживання (Airbnb), а також продажем товарів споживачами один одному 

(eBay). 

Модель C2G передбачає взаємодію домогосподарств з органами 

державної влади, наприклад, для отримання інформації про ставлення до тих 

чи інших ініціатив (платформи для подання електронних петицій). 

Модель G2B реалізується через цифрові платформи з надання 

державних послуг для бізнесу (збір податків, видача дозвільних документів та 

різної інформації тощо), продажу заставного (заарештованого) чи державного 

майна. У межах цієї моделі держава надає послуги, а бізнес – платить кошти. 

Модель G2C передбачає взаємодію домогосподарств з органами 

державної влади, наприклад, для онлайн-сплати податків або отримання 

інформації у вигляді довідок (виписок) із державних реєстрів. 

Модель G2G передбачає комунікацію між державними закладами та 

часто реалізується в контексті електронного уряду. У цьому випадку 

позитивний ефект для національної економіки обумовлений скороченням 

бюджетних витрат на державне управління. 

Підбиваючи проміжні підсумки, можна стверджувати, що використання 

цифрових платформ приводить до збільшення повноти інформації на ринку, 

підвищення довіри між контрагентами через прозорість транзакцій і створює 

можливості для відродження епохи вільної конкуренції на принципово новій 

технологічній основі. Водночас цифрові платформи стають ядрами 

глобальних цифрових інформаційних екосистем (прикладами відомих 

екосистем є  Apple, Google, Microsoft, Amazon, Alibaba та ін.), поєднуючи 

віртуальний і реальний світ. Тобто змінюється парадигма створення та 
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розвитку успішного бізнесу. Наприклад, зміна парадигми розвитку успішного 

бізнесу простежується при порівнянні бізнес-моделі Walmart та Amazon (або 

Alibaba). Amazon від самого початку (1994 р.) був цифровою платформою, а 

лише з часом почав експансію на фізичні активи. Walmart є класичним 

рітейлером, який був заснований у 1962 р., та на цей час має понад 2,3 млн 

співробітників по всьому світу. Натомість Amazon, заснований у 1994 р., має 

0,54 млн співробітників, але вже більший у понад 2 рази за ринкову 

капіталізацію Walmart, тому що застосовує переваги ведення бізнесу за 

допомогою цифрової платформи. Зрештою саме цифрові платформи 

перетворюються на точки зростання соціально-економічних систем. 

Таким чином, тотальна платформізація соціально-економічного життя 

обумовлює переосмислення людської діяльності з позицій економічної теорії 

з урахуванням сучасних технологічних зрушень і зростання впливу цифрових 

платформ. 

Тотальність цифрових платформ простежується на їх впливі на всі сфери 

діяльності людини, які стосуються цифрової праці [289; 296; 381], цифрового 

дозвілля [456] та цифрового побуту [495].  

У дослідженнях цифрових платформ [73; 97; 238; 263; 354; 361; 462; 472] 

пріоритетна увага приділяється великим цифровим платформам (big digital 

platforms). 

Особливістю великих цифрових платформ є те, що вони «потребують 

величезних постійних витрат і низьких граничних витрат» [263, с. 645], а 

також забезпечують мережевий ефект: «чим більше людей або організацій 

приєднуються, тим ціннішою стає платформа» [263, с. 646]. З огляду на 

істотну монополізацію ринків цифровими платформами-першопроходцями, 

такими як, наприклад, Facebook та Аmazon, вихід нових платформ обумовлює 

необхідність значних капітальних вкладень. 

Існують різні підходи до класифікації цифрових платформ. Данські 

вчені з університету Копенгагена А. Ілсоє (А. Ilsøe) і Т. Ларсен (Т. Larsen) 

дотримуються концепції розподілу цифрових платформ на платформи 
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капіталу та платформи праці. Для них ключовий критерій при аналізі 

платформ – це «хто отримує дохід через цифрові платформи». Капітальні 

цифрові платформи забезпечують можливість отримання прибутку з 

капітальних благ (наприклад, Airbnb забезпечує оренду нерухомості). Трудові 

цифрові платформи забезпечують купівлю та продаж послуг (наприклад, 

отримання освітніх послуг) [361, с. 2-3]. Відповідно трудові платформи 

розглядаються як частина ринку праці, а капітальні − як частина ринку 

капіталу. У рамках даного розподілу можна вважати національну цифрову 

платформу частиною ринку праці, де домогосподарства та бізнес отримують 

державні послуги, які оплачують побічно через податки або прямо через 

державні мита. При цьому самі цифрові платформи слід розглядати як 

капітальні блага, які є частиною процесу виробництва на шляху створення 

благ в державному секторі економіки. 

Узагальнюючи підходи до класифікації цифрових платформ (ЦП), 

можна стверджувати, що дослідники виокремлюють:  

технологічні ЦП, функціональні ЦП, інфраструктурні ЦП, корпоративні 

ЦП, інформаційні ЦП, ЦП-маркетплейси, галузеві ЦП [238, с. 30];  

комунікаційні ЦП, соціальні ЦП, пошукові ЦП, ЦП як операційні 

системи, ринкові ЦП (маркетплейси), ЦП для обміну автомобілями, ЦП для 

оренди, ЦП для платіжних транзакцій [462];  

трудові та капітальні ЦП [361, с. 3].  

Аналіз діяльності в сучасному цифровому просторі виконується з 

позицій як методологічного індивідуалізму (австрійська школа економічної 

теорії) [375], так і класичного марксизму [381].  

Прихильники австрійської школи економічної теорії звертають увагу на 

те, що «платформи збільшують можливості для людей вступати в обмін і, 

таким чином, діяти на основі своїх контекстуальних знань способами, які 

раніше для них були недоступними. Діяльні контекстуальні знання 

збільшують потенційну взаємну вигоду за рахунок збільшення вибору акторів 

та забезпечення технологій, що робить обмін простішим та зручнішим» [375, 
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с. 13]. Тобто цифрові платформи підвищують здатність реалізації 

індивідуальних можливостей і здібностей. Між тим цифровій праці 

«притаманні такі чинники, як відсутність вдячності, віддаленість від колег, 

недостатня прозорість і переспрямування працівників, що можуть знизити 

почуття важливості. Однак з урахуванням того, що це характерні елементи 

цифрової праці, … почуття нікчемності, відчуженості та «неважливості» 

можуть мати широкий соціальний вплив» [289, c. 319]. 

Незважаючи на спроби осмислення сучасних процесів платформної 

цифровізації економіки з позицій різних концепцій економічної теорії, 

залишається невирішеною проблема синтезу індивідуальних і колективних 

інтересів через творчу працю на базі цифрових платформ. Таким чином, 

постає завдання обґрунтування ролі цифрових платформ у забезпеченні 

розвитку творчої праці як історичної закономірності.  

Вирішення цього завдання структуровано за такою логікою: 

1) теоретичне обґрунтування суб’єктивної та об’єктивної характеристик 

різних видів діяльності;  

2) дескриптивний аналіз впливу цифрових платформ у контексті видів 

діяльності;  

3) трансформація домінант видів діяльності відповідно до типів 

суспільства.  

Суб’єктивна та об’єктивна характеристики діяльності. Діяльність є 

фундаментальною категорією, яка, наприклад, служить базисом економічної 

теорії австрійської школи [138]. Діяльність можна поділити на три види: 

праця, побут та дозвілля. Сукупності цих видів властива повнота, тобто будь-

яка діяльність людини характеризується в межах одного з цих видів або їх 

сукупності. При цьому демаркації між цими видами діяльності немає. 

Конкретна діяльність, наприклад, може бути одночасно і працею, і дозвіллям.  

У свою чергу, праця поділяється на два підвиди: звичайна та творча. З 

позицій австрійської школи економічної теорії звичайна праця 

характеризується від’ємною корисністю. «Робітник відмовляється від 
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дозвілля та підпорядковується від’ємній корисності праці для того, щоб 

насолоджуватися продуктом або тим, що інші люди будуть готові дати за 

нього. … Однак у деяких випадках виконання праці задовольняє працівника 

безпосередньо. Він отримує безпосереднє задоволення від витрат праці. Його 

дохід є подвійним. З одного боку, він полягає в отриманні продукту, а з іншого 

− в отриманні працівником задоволення від процесу праці» [138, с. 129]. Як 

правило, творча праця, яка, на відміну від звичайної, не приносить від'ємної 

корисності, доступна тільки геніям. «Діяння цих дивовижних людей не 

можуть бути повністю зведені до праксеологічного поняття праці. Вони не є 

працею, оскільки для геніїв вони не засіб, а цілі самі по собі. Генії живуть, 

творячи і винаходячи. Для них не існує дозвілля, тільки паузи тимчасового 

безпліддя і розчарування. Для них стимулом є не бажання досягти результату, 

а сам процес його отримання» [138, с. 131]. З позицій методологічного 

індивідуалізму діяльність людини підпорядкована досягненню 

індивідуальних цілей. Із суспільних позицій діяльність людини спрямована на 

досягнення цілей інших людей. Таким чином, усі види діяльності мають 

одночасно суб’єктивні (індивідуальні, психологічні) та об’єктивні (соціально 

обумовлені, грошові) характеристики. 

Побутова діяльність є необхідною для продовження життєдіяльності 

людини та пов’язана з формуванням умов життя та комфорту. Вона 

здебільшого не приносить безпосереднього задоволення індивіду, тобто 

завдає психологічних збитків. Одночасно ця діяльність потребує значних 

витрат (приносить збитки), які сплачуються звичайними грошима. 

Натомість дозвілля приносить безпосереднє задоволення індивіду 

(психологічний прибуток), але також потребує витрат коштів або, 

щонайменше, позбавляє потенційних прибутків.   

Звичайна праця, як правило, приносить незадоволення (психологічні 

збитки) та одночасно економічну корисність у грошовій або іншій суспільно 

прийнятій формі. І лише творча праця одночасно приносить і психологічне 

задоволення, і кошти. Підприємництво можна розглядати і як звичайну працю, 
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і як творчу − залежно від того, які суб’єктивні оцінки вона викликає у 

підприємця.  

Таким чином, людина здійснює діяльність, яка викликає незадоволення, 

якщо очікує в майбутньому отримати задоволення. Дозвілля є доцільним лише 

за умови, що задоволення від нього буде вищим, ніж незадоволення від 

звичайної праці. Аналогічно звичайна праця має сенс, якщо вона передбачає 

можливість задоволення. Відповідно, індивідуальна корисність дозвілля та 

творчої праці має перевищувати незадоволення від побуту та звичайної праці. 

У рамках даної логіки людина має прагнути у квадрант, де об'єднуються 

грошовий прибуток та індивідуальне задоволення. Безпрограшним варіантом 

є творча праця, але здатність або соціальні умови її забезпечення не завжди є 

в наявності, і протягом більшої частини історії були недоступними для 

більшості людства. Важливо, що спрямованість на домінування творчої праці 

одночасно відповідає ідеалам і соціалістичного устрою, який передбачав 

перетворення праці із страждання (незадоволення) на насолоду (задоволення), 

і методологічного індивідуалізму австрійської школи, оскільки цілком 

узгоджується з інтересами окремого індивіда. Таким чином, кінцева мета в 

межах логіки методологічного індивідуалізму та соціалізму (в широкому 

сенсі) є тотожною – максимальне розширення частки творчої праці. 

Відрізняються лише інструменти досягнення.  

Дескриптивний аналіз впливу цифрових платформ у контексті видів 

діяльності. Розвиток цифрових платформ кардинально змінює всі види 

діяльності людини: побут, дозвілля, звичайну і творчу працю (рис. 1.4). У 

зв’язку з цим доцільно дослідити цей вплив окремо за кожним видом 

діяльності. 

Побут в епоху цифрових платформ. Цифрові платформи дозволяють 

мінімізувати витрати часу індивідів на вирішення побутових проблем. 

Технологія «розумний дім» разом з Інтернетом речей дозволяють швидко та 

ефективно підтримувати комфортні умови всередині будівлі. Завдяки 

цифровим платформам (Amazon, Alibaba, Rozetka та ін.) рітейл перейшов на 
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якісно новий рівень і забезпечує можливості обирати побутові товари 

необхідної кількості та якості за мінімальною ціною. Інші цифрові платформи 

сприяють пошуку хатніх робітниць (OLX, RABOTA.ua тощо) та дозволяють 

швидко замовляти продукти харчування (Zakaz.ua тощо). Отже, цифрові 

платформи вивільняють час для відмінних від побуту видів діяльності. 

 

Звичайна 

праця

Побут Дозвілля

Творча 

праця

Прибуток 
(доходи)

Збиток
(витрати)

Об'єктивна 
(суспільна, 
грошова)
позиція

Задоволення
(суб’єктивний 

прибуток)

Незадоволення
(суб’єктивний 

збиток)

Напрям 
перетворення

Цифрова 
платформа

Сфера 
діяльності

Суб’єктивна 
(психологічна, 
індивідуальна) 

позиція

 

Рисунок 1.4 – Напрями перетворення діяльності із суб'єктивних 

(індивідуальних) та об'єктивних (соціальних) позицій шляхом використання  

цифрових платформ  

Джерело: розроблено автором. 
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Дозвілля в епоху цифрових платформ. Цифрові платформи не тільки 

розширюють можливості для дозвілля, але і підвищують його якість. Уже 

десятки років існують цілі віртуальні онлайн-всесвіти (Second Life, World of 

Warcraft, Entropia Universe), де використовуються власні віртуальні валюти в 

межах певних економічних систем відносин і мільйони користувачів керують 

аватарами. 

Також цифрові платформи значною мірою спрощують і сприяють 

проведенню дозвілля в реальності шляхом розширення можливостей його 

вибору та мінімізації витрат. Наприклад, Airbnb дозволяє мандрівникам 

знайти бюджетне житло в будь-якому куточку світу. Платформа Google Maps 

не стільки дозволяє орієнтуватися на місцевості, скільки об’єднує, з одного 

боку, організації (інформацію про них), а з іншого − клієнтів цих організацій, 

які їх рейтингують та залишають відгуки. Сфера дозвілля постійно 

розширюється.  

Звичайна праця в епоху цифрових платформ. З одного боку, цифрові 

платформи допомагають у працевлаштуванні та створюють умови для 

звичайної праці в дистанційному режимі, а з іншого – цифрові платформи в 

довгостроковій перспективі кардинально змінюють характер звичайної праці. 

Останнє добре помітно на прикладі змін у веденні сільського господарства. 

Як зазначено вище, уже сьогодні сучасні технології дозволяють здійснювати 

повний цикл сільськогосподарських робіт віддалено. Розпочато діяльність зі 

створення цілісної ферми, вільної від робочих рук [401]. Діяльність такої 

ферми демонструє, як звичайна праця (в полі) перетворюється на творчу, яка 

для стороннього спостерігача не відрізняється від комп’ютерної гри.  

Таким чином, можливості для виконання звичайної праці та її 

трансформації у творчу збільшуються, але існує «загроза» заміни звичайної 

праці цілком роботизованою.  

Творча праця в епоху цифрових платформ. Наявність цифрових 

платформ є чинником подальшого розвитку креативних галузей і поширення 

творчої праці. Спеціалізовані платформи сприяють розвитку музичної сфери 
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та кіноіндустрії, виготовленню різноманітних авторських виробів (так званий 

handmade). Освітні цифрові платформи надають можливість кожному 

ділитися знаннями, бути репетитором, коучем, бізнес-тренером, лектором, 

оглядачем та ін. 

Однак найважливішим процесом є зникнення меж між цифровим 

дозвіллям і творчою працею. Це простежується у процесі аналізу діяльності 

соцмереж. Наприклад, коли користувач соцмережі Facebook має 2,5 млрд 

активних користувачів ([332, p. 2]), створює та розміщує контент (наприклад, 

у вигляді тексту), він, з одного боку, розважається, а з іншого − займається 

«літературною», творчою працею, яка «оплачується» популярністю серед 

інших користувачів та може бути опосередковано оплачена через рекламу. 

Аналогічна ситуація із соцмережею Instagram, користувачі якої створюють та 

розміщують фото. На платформі YouTube користувачі створюють і 

розміщують відеоматеріали.  

Діяльність YouTube-блогерів фактично стала професією, яка приносить 

їм стабільний дохід, а відомий журнал Forbes складає рейтинг найбагатших 

YouTube-блогерів. Слід зауважити, що успішними часто є діти шкільного та 

дошкільного віку. Наприклад, YouTube-канали шестирічної Анастасії 

Радзинської мають понад 100 млн передплатників, а її відео за рік 

продивилися понад 40 млрд разів. Forbes оцінює доходи її «медіа-групи» з 

червня 2018 р. по червень 2019 р. у 18 млн дол. США. Інша дитина, 

Райан Каджі, отримав дохід 26 млн дол. США [280]. Ці прибутки формуються 

здебільшого за рахунок реклами товарів відомих брендів, які через ці канали 

отримують доступ до широкої цільової аудиторії.  

Таким чином, творча праця стає все більш доступною і часто може 

поєднуватися з дозвіллям. Це відбувається на тлі зменшення вікових, 

гендерних, соціальних, географічних перешкод. Виконаний огляд доводить 

вплив цифрових платформ на всі види діяльності сучасної людини. 

Трансформація домінант видів діяльності відповідно до типів 

суспільства. Наявність теоретичної моделі розмежування діяльності на види 
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(праця, побут, дозвілля) дозволяє застосувати її до типів суспільства та 

реконструювати шлях, яким відбувалася зміна домінант від первісного 

суспільства до пост- та неоіндустріального, які характеризуються розвитком 

цифрових платформ.  

Первісному суспільству властиве домінування діяльності, пов’язаної з 

побутом і дозвіллям. Власноруч будується житло, готується їжа, 

виготовляється одяг. Товарного виробництва ще не існує. Суспільна 

діяльність спрямована на колективне виживання. Систематичного 

накопичення капітальних благ не передбачається.  

Аграрне суспільство припускає масове поширення звичайної праці у 

сільському господарстві. При цьому побутова діяльність залишається 

переважно в межах родини. Творча праця доступна лише для невеликої 

частини суспільства. 

Перехід до індустріального суспільства (I-IV технологічні уклади) 

певною мірою розширює можливості для творчої (перш за все інженерної) 

праці та виводить побутову діяльність поза межі родини для робітників 

промислових підприємств. Відбувається заміщення індивідуального «побуту» 

громадською «звичайною працею» (масовий перехід від приготування та 

споживання їжі вдома до відвідування закладів швидкого споживання їжі).  

Початок ери постіндустріального суспільства (коли кількість зайнятих 

у промисловості розвинутих країн стала зменшуватися, а кількість зайнятих у 

сфері послуг − зростати) зумовив прискорення переходу від індивідуальної 

(родинної) побутової діяльності до звичайної праці інших людей. 

Продовжують розвиватися креативні індустрії (музична сфера, сфера 

кіноіндустрії). Творча праця та дозвілля стають більш доступними та 

затребуваними суспільством.   

На етапі переходу від постіндустріальної (V технологічний уклад) до 

неоіндустріальної економіки (VI технологічний уклад, економіка побудована 

на базі Індустрії 4.0) відбувається процес відмови від звичайної праці на 
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користь виробництв, які керуються штучним інтелектом і взаємодіють через 

Інтернет речей. Посилюється роль творчої праці. 

На прикладі створення текстів можна продемонструвати зміну 

доступності до одного з видів творчої праці та роль цифрових платформ у 

цьому процесі. До винаходу та впровадження книгодрукування книги були 

коштовними, рівень грамотності населення − низьким, а тексти могли 

створювати лише представники «верхнього» прошарку (духовники та 

шляхта). Після розповсюдження книгодрукування коло осіб, які мали 

можливість створювати тексти, значно розширилося, але залишалася висока 

залежність від думки редакторів, не було прямого доступу автора до читачів. 

Сьогодні за допомогою цифрових платформ будь-яка грамотна людина, у якої 

є доступ до мережі Інтернет, має безпосередній доступ до читачів і відповідно 

можливість перетворити свою творчу діяльність на творчу працю. 

Таким чином, мають місце взаємообумовлені процеси. Роль побуту при 

переході на «вищі» рівні суспільного розвитку зменшується, а роль дозвілля 

при переході від індустріального до постіндустріального типу суспільства 

починає посилюватися. Разом із тим послаблюється роль звичайної праці, а 

творчої – посилюється. Це відбувається завдяки розширенню можливостей 

для такої праці. Сучасна людина за допомогою цифрових платформ здатна 

більш чітко розуміти потреби суспільства, має можливість донести до нього 

результати своєї творчості, а також оптимізувати свою діяльність у сферах 

побуту та дозвілля, що постійно підвищує корисність цифрових платформ для 

окремої людини і суспільства загалом та обумовлює затребуваність їх 

подальшого розвитку.  

Відповідно, 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 роблять 

доступною творчу працю не лише для геніїв, а для переважної більшості 

звичайних людей. При цьому не тільки звичайна праця перетворюється на 
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творчу, але і креативне дозвілля завдяки цифровим платформам набуває ознак 

творчої праці та приносить грошову винагороду. Таким чином, цифрові 

платформи чинять подвійний вплив на забезпечення розвитку творчої праці.  

Перспективним напрямом розвитку цифрових платформ є перехід від 

централізованого адміністрування баз даних на цих платформах до їх 

розподіленого формування й адміністрування відповідно до логіки технології 

блокчейн. І якщо «революція цифрових платформ» вже значною мірою 

відбулася, то «блокчейн-революція» [464] перебуває на більш ранніх стадіях 

свого становлення. Також поява блокчейну узгоджується з концепцією 

створення «Інтернету речей» та його подальшим переходом до «Інтернету 

всього», що потребує відповідного реєстру.  

Безпосередня поява протоколу блокчейн пов’язана з електронною 

валютою (криптовалютою) Біткоїн (Bitcoin), яка з’явилась у 2008 р., а 

протягом останніх років набула суттєвої капіталізації (300 млрд дол. США 

станом на кінець 2017 р.). Час виникнення Біткоїну деякі аналітики вважають 

не випадковим, а певною реакцією на глобальну фінансову кризу. Оскільки 

будь-яка криза є в тому числі кризою довіри між контрагентами, а технологія 

блокчейн є базисом для запровадження смарт-контрактів, які підвищують 

рівень довіри та знижують транзакційні витрати. Навіть пропонуються 

аналогії, згідно з якими винахід блокчейну порівнюється з появою подвійної 

бухгалтерії. І якщо система обліку при подвійному записі Л. Пачолі суттєво 

вплинула на становлення капіталізму та національних держав, то 

впровадження блокчейн-платформ може суттєво змінити класичні форми 

створення й використання капіталу, навіть призвести до послаблення ролі 

суверенної держави.  

Технологія блокчейн являє собою цифровізований, децентралізований 

реєстр подій, який функціонує онлайн у межах єдиної мережі вузлів 

(наприклад, комп’ютерів) та постійно поповнюється новими блоками 

(подіями, транзакціями) у хронологічному порядку без централізованого 

ведення обліку. Для ідентифікації сторін комунікації всередині мережі 
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використовується криптографія. Реєстрація нової події відбувається після 

погодження (консенсусу) всередині мережі за певним правилом. Цей 

консенсус оформлюється у вигляді нового блоку. Кожен вузол отримує копію 

відповідної транзакції, яка завантажується автоматично. Копії ланцюжків 

створених блоків зберігаються незалежно один від одного на всіх вузлах 

мережі. Схематично це зображено як низку послідовних операцій (рис. 1.5). 
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передати права 

власності Б

Транзакція передається в 

мережу і збирається у 
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попереднього блоку
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всім учасниками мережі 

для перевірки

2
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5 4
Якщо перевірка пройшла 
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консенсус, то блок 

додається до попереднього 

ланцюжка блоків

Права 

власності 

перейшли від А 

до Б
 

 

Рисунок 1.5 – Загальна логіка блокчейн 

Джерело: розроблено автором.  

 

Важливим елементом, який забезпечує одночасну приватність і 

публічність окремої транзакції, є хешування. «Хешування – це застосування 

до змісту будь-якого файлу (документа, зображення GiF, відео тощо) 

обчислювального алгоритму, що видає як результат своєї роботи короткий 

рядок символів, за якими не можна обчислити початковий зміст. Але якщо 

потрібно підтвердити зміст, то до файлу застосовується той самий алгоритм 
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хешування, що дає таку саму сигнатуру хешу. Фактично за допомогою хеш-

кодування у блокчейні фіксується точний зміст файлу; таким чином блокчейн 

перетворюється на реєстр документів» [208, с. 101]. 

Новий цифровий реєстр економічних транзакцій можна запрограмувати 

на збереження практично будь-якої цінної та важливої для людини і 

суспільства інформації: свідоцтва про народження, шлюб і смерть, прав 

власності, дипломів про вищу освіту, фінансових звітів, медичних карт, 

звернень за страховими виплатами, голосів на виборах, походження продуктів, 

будь-яких відомостей, які можуть бути представлені у вигляді коду. 

Безпосередньо логіка технології блокчейну реалізується на базі пірингових 

цифрових платформ (peer-to-peer: P2P).  

На мікро- та макроекономічному рівні блокчейн-платформи 

забезпечують підвищення рівня довіри між контрагентами. Якщо розглядати 

довіру як оцінку ймовірності стороною А щодо виконання «контракту» між А 

та Б зі сторони Б, то стає зрозумілою значуща роль попередньої історії 

виконання контрактів, а також те, що результати виконання цього контракту 

теж будуть загальновідомими. 

Припустимо, що оцінка ймовірності стороною А щодо виконання 

контракту Х між А та Б дорівнює α, а оцінка ймовірності стороною Б – β. Тоді 

загальна довіра до контракту Х дорівнює α×β. При зростанні впевненості в 

контрагентах збільшуватиметься загальна довіра до кожного контракту, а 

також середня довіра до всієї системи.  

Логіку поведінки контрагентів у цьому випадку можливо 

продемонструвати за аналогією з поведінкою водіїв на трасі, яка перебуває під 

перехресним цілодобовим відеоспостереженням. Відповідно до записів 

відеокамер, розташованих на трасі, можна встановити якість виконання 

правил дорожнього руху кожним його учасником. Розуміння постійного 

спостереження підвищує відповідальність водіїв. Аналогічно й поведінка 

контрагентів змінюється при розумінні збереження історії їх взаємодії з 
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партнерами. Також виникає можливість позбавитися від усієї інфраструктури 

виконання контрактів (або її більшої частини). 

Завдяки технології блокчейн, у разі її всеохоплюючого застосування, 

може відбутися перехід до цифрової персони (особистості), яка буде 

результатом усіх транзакцій, пов’язаних із фізичною особою від початку її 

народження та записаних у сукупності ланцюжків блокчейну. 

Важливим елементом усієї блокчейн-екосистеми на сучасному етапі її 

розвитку є платформа Ethereum, яка спеціалізується на створенні 

децентралізованих онлайн-сервісів на основі блокчейну, що працюють за 

логікою смарт-контрактів. Концепція цієї платформи була запропонована у 

2013 р., а сама платформа розпочала діяльність у 2015 р.  

Смарт-контракт (Smart contract – «розумний» контракт) – це контракт, 

який виконується автоматично у блокчейн-середовищі при виконанні певних 

умов. Він дозволяє обмінюватися цінністю без посередників. 

Основними характеристиками смарт-контрактів є: 

- автономність (від посередників у вигляді брокера, банку, нотаріуса 

та ін.); 

- надійність (автоматичне виконання, неможливість односторонньої 

ревізії домовленостей, відсутність єдиної точки відмови); 

- безпека (мережеве зберігання контракту, неможливість внесення 

змін «заднім числом»); 

- економічність (мінімізація транзакційних витрат на адміністрування 

та виконання контракту);  

- швидкість (миттєва реакція на зміну умов, пов’язаних з укладанням 

та виконанням контракту); 

- точність (математична точність змісту контракту); 

- 24/7 (функціонування цілодобово в режимі онлайн); 

- відкритість (можливо дізнатися про факт існування чи виконання 

контракту). 
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Прикладом успішного та розповсюдженого використання смарт-

контрактів  можна вважати проведення ICO (an initial coin offering – первинне 

розміщення монет, токенів) або блокчейн IPO. Це засіб обігу з використанням 

криптовалюти, який може бути джерелом первинного капіталу для компаній-

початківців. За рахунок ICO засновники організацій (проєктів) розпродають 

цифрові токени за криптовалюту або фіатні гроші серед інвесторів. У 

подальшому ці токени можливо використовувати на платформі проєкту як 

внутрішню валюту або торгувати ними на біржах. Синонімами ICO є терміни 

«краудсейл» (crowdsale) і «токенсейл» (token sales). 

Обсяг ICO у 2017 р. досяг 4 млрд дол. США, частота проведення 

токенсейлів перевищила 1 на день [214]. Інтеграція ICO з платформами для 

обміну цінностями, такими як Circle, Coinbase, Smartwallet, веде до появи 

розподіленої віртуальної біржі. 

Заява компанії Kodak [355] про проведення 31 січня 2018 р. ІСО та 

випуск власної криптовалюти KodakCoin з метою реєстрації прав 

інтелектуальної власності для фотографів і фотоагенцій привела до 

збільшення ціни її акцій на 45%.  

Перспективним напрямом використання смарт-контрактів стає сфера 

«роботи з майбутнім» (ставок на майбутні події), яка також має потенціал для 

хеджування ризиків. Прикладом такої платформи є Augur. Це платформа 

децентралізованого ринку прогнозів, яка, у свою чергу, працює на блокчейн-

платформі Ethereum. Її діяльність містить ризики для глобального ринку 

букмекерських послуг, який станом на 2016 р. за деякими оцінками складає 

близько 366 млрд дол. США та частка онлайн-сегменту якого становить 11% 

(40 млрд дол. США) [8]. Відповідно потенціал для розвитку цієї та аналогічних 

блокчейн-платформ є дуже великим.  

Блокчейн-платформи на мікрорівні дозволять забезпечити можливість 

аудиту їх діяльності в режимі онлайн. Це стане конкурентною перевагою 

порівняно з компаніями, які публікують звітність щоквартально. До того ж це 

приведе до більш обачливої політики топменеджерів, що знизить ризики 
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неочікуваних банкрутств, як, наприклад, трапилося з Enron Corporation чи 

Lehman Brothers Holdings. Тобто можливий перехід від подвійної до потрійної 

бухгалтерії, де третій запис робиться за логікою блокчейн та має елемент 

публічності, який розширює можливості для впливу акціонерів на менеджерів. 

Також на платформі Ethereum можливо створювати повністю автономні 

децентралізовані організації (decentralized autonomous organization − DAO) без 

єдиного керівника. Робота DAO ґрунтується на наборі смарт-контрактів. 

Програмний код виконує роль статуту та структури традиційної організації. 

Таким чином, відпадає необхідність у людях і централізованому управлінні. 

Володіння організацією реалізується через випуск і розподіл токенів. 

«Концепція розподіленої автономної організації / корпорації (DAO / 

DAC) є ідеалістичним результатом криптотехнологічної революції. Її коріння 

сягає ідей про організаційну децентралізацію, які сформулював О. Брафман у 

книзі «Морська зірка та Павук» (2007 р.), а також про «однорангове 

виробництво», яке точно описав Й. Бенклер («Багатство мереж», 2007 р.). Але 

до цих двох тем нещодавно додався опис технологій, пов'язаних із 

криптовалютою, Д. Ларімером, який зауважив, що Біткоїн – це оригінальна 

DAC, та В. Бутеріним, який розширив цю конструкцію, узагальнивши її як 

DAO. Дерегулювання краудфандингу і розподіл сервісів були двома 

додатковими парними темами, які додалися до цієї пожежі, яка 

роздмухувалася криптотехнологічним рівнем управління технологіями і 

заснованою на довірі автоматизацією, щоб дозволити DAO «працювати без 

участі людини виключно під контролем непідкупного набору бізнес-правил» 

[144, с. 145]. 

Перспективним є створення DAICO-контрактів шляхом поєднання 

концепції DAO та ІСО. В. Бутерін пропонує: «Ідея така: контракт DAICO 

випускається однією командою розробників, яка хоче залучити кошти на 

розвиток проєкту. Контракт DAICO стартує в «режимі пожертвувань», 

описуючи механізм, через який будь-яка людина може відправити на його 

адресу ETH (прим. авт.: криптовалюта Ethereum) й отримати взамін токени. 
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Це може бути голландський аукціон, інтерактивна пропозиція монет … . Як 

тільки термін внесків завершується, користувачі більше не можуть вносити 

ETH. Із цього моменту визначається баланс первинних токенів, після чого 

ними можна торгувати» [292]. 

Окремо слід звернути увагу на те, що смарт-виробництво потребуватиме 

відповідних платформ для реєстрації дій речей та їх комунікацій. Модернізація 

виробництва користувачами децентралізованих блокчейн-мереж призведе до: 

тотальної автоматизації, а отже, підвищення швидкості процесів; вилучення 

посередників із збору масивів великих даних (Big Data); оптимізації 

використання надлишків виробництва; зменшення впливу людського чинника 

через запрограмований дизайн норм і правил; посилення довіри до організації 

через прозорість мережевої архітектури; підвищення відмовостійкості 

виробничої системи; оптимізації витрат і прозорості розподілу прибутків 

вздовж усього ланцюжка створення вартості; підвищення рівня захисту 

особистих даних; підвищення якості прогнозів. 

Таким чином, технологія блокчейн у всій сукупності своєї реалізації 

створює нові можливості для підвищення якості життя населення по всьому 

світу. Блокчейн-цифровий профіль особистості стане інструментом 

підтвердження ділової репутації та відповідно надійності при здійсненні 

фінансових транзакцій чи отриманні кредитів. Це приведе до розширення 

ринку фінансових послуг та відповідно зменшення комісійних за рахунок не 

лише використання криптовалют, але і збільшення кількості клієнтів, тобто 

економії від ефекту масштабу.  

Разом із тим завдяки поширенню використання криптовалют у кожного 

мешканця Землі з’явиться універсальний, надійний інструмент зберігання 

коштів. Малий бізнес, у тому числі у країнах, що розвиваються, одержить 

розширений доступ до фінансових ресурсів. Блокчейн-реєстри знизять 

витрати на підтвердження прав власності, банківське та юридичне 

обслуговування, використання різноманітних залишків. Поширення 

технології блокчейн сприятиме створенню нових бізнесів і забезпеченню їх 
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розвитку шляхом доступу до позикових ресурсів на глобальному ринку 

капіталу. 

Криптовалюти як провідний засіб використання технології блокчейн. 

Наразі криптовалюта відрізняється від традиційних валют, оскільки не 

створюється і не контролюється жодною державою.  

Загальна капіталізація криптовалют станом на початок 2018 р. 

перевищила 700 млрд дол. США, а крипторинок збільшився протягом 2017 р. 

у 34 рази. Найбільш капіталізованою криптовалютою є Bitcoin (на початку 

2018 р. понад 200 млрд дол. США), Ethereum (на початку 2018 р. понад 

100 млрд дол. США) та Ripple (понад 90 млрд дол. США). Важливим 

чинником, який сприяв зростанню вартості криптовалют, став дозвіл з боку 

Комісії з торгівлі товарними ф'ючерсами США щодо торгівлі ф’ючерсами на 

Біткоїн, який вже отримала Чиказька товарна біржа [479]. 

Однак у подальшому, у процесі коригування спекулятивної складової, 

капіталізація крипторинку значно скоротилася: станом на початок червня 2020 

р. вона складала лише 266 млрд дол. США [302]. 

У різних країнах обговорюють упровадження національної 

криптовалюти. Одна з перших криптовалют, яка мала потенціал набути 

статусу національної, − це Auroracoin. Вона була запущена у 2014 р. в Ісландії 

[297], наразі її капіталізація складає близько 16 млн дол. США. Ця 

криптовалюта не стала повноцінною альтернативою ні для ісландської крони, 

ні для Bitcoin. 

Також протягом останніх років з’явилися декілька «територіальних» 

криптовалют із національним забарвленням. Це іспанський аналог SpainCoin 

(ринкова капіталізація становить лише 120 тис. дол. США), голландський 

Gulden (на початку 2018 р. близько 114 млн дол. США), філіппінський Pesobit 

(27 тис. дол. США), німецька Deutsche eMark (2,6 млн дол. США). Але все це 

громадська ініціатива.  

У Китайський Народній Республіці розглядають можливість 

упровадження власної цифрової валюти [403]. Ще у 2014 р. Народним банком 
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Китаю було створено робочу групу з дослідження цифрових валют, у 2016 р. 

блокчейн був включений до ХІІІ п’ятирічного плану КНР, а в січні 2017 р. 

протестовано обмінні платформи цифрових записів. У зв’язку з цим заборону 

торгівлі криптовалютами у вересні 2017 р. можна розглядати не стільки як 

безкомпромісну боротьбу з цифровими коштами, а перш за все як інструмент 

розчищення ринку для впровадження власної національної криптовалюти.  

Незважаючи на певну критику криптовалют щодо їх використання як 

розрахункового механізму при торгівлі наркотиками, зброєю тощо, можна 

стверджувати, що криптовалюти вже посіли суттєве місце на глобальному 

легальному ринку, але їх потенціал ще не вичерпано, і в середньостроковій 

перспективі можливо очікувати поширення їх застосування.   

 

1.3 Проблеми та обмеження цифровізації економіки і використання 

цифрових платформ 

 

Переваги бізнес-моделей, заснованих на цифрових технологіях 

(підрозділ 1.2), стали проявлятися ще більшою мірою в умовах масового 

введення карантинних заходів для протидії поширенню коронавірусної 

інфекції COVID-19 у 2020 р. Однак, незважаючи на позитивні ефекти від 

використання цифрових технологій у глобальній економіці, наростають 

кризові явища, які почали проявлятися ще до настання глобальної пандемії 

2020 р. у вигляді торгових суперечок між Китаєм та США і посилилися в 

умовах обмежень економічної діяльності для протидії пандемії. Таким чином, 

посилюються ризики початку затяжної економічної кризи, а разом із 

зростаючою цифровізацією економіки залишається актуальною проблема її 

циклічності, яка потребує подальшого дослідження.  

Існують екзогенні та ендогенні теорії економічних циклів. Екзогенні 

теорії економічних циклів припускають, що чинники їх походження 

перебувають поза моделлю економічної системи: через відкриття / вичерпання 

природних ресурсів; кліматичні зміни; демографічні хвилі; політичні рішення; 
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технологічні інновації. Останній чинник покладено в основу відомих теорій, 

які запропонували Дж. Кітчін, К. Жугляр, С. Кузнець і М. Кондратьєв. 

Ендогенні теорії припускають ключовий вплив характеру моделі економічної 

системи на її циклічність. Відповідно до цього виокремлюються: кейнсіанська, 

неокейнсіанська і нова кейнсіанська теорії економічних циклів (Дж. Кейнс, 

Дж. Хікс, П. Самуельсон, Дж. Стігліц, П. Кругман), монетаристська теорія 

економічних циклів (М. Фрідман, Е. Фелпс), класична макроекономічна теорія 

економічних циклів (Р. Лукас, Р. Барро), теорія реального ділового циклу (Е. 

Прескотт, Дж. Лонг, Ч. Плоссер), австрійська теорія економічних циклів (Л. 

Мізес, Ф. Хайєк, М. Ротбард, У. де Сото) [366].  

Попри те що теорія економічного циклу австрійської школи не входить 

у мейнстрим сучасної економічної думки і піддається критиці за «уявлення 

про те, що центральні банки або банківські системи з частковим 

резервуванням є єдиними елементами, які слід звинувачувати в періодичному 

існуванні бізнес-циклів» [410, с. 111], на тлі періодично повторюваних криз 

вона залишається затребуваною як інструмент їх пояснення [284; 293; 294; 

396]. Тому невипадково дослідники австрійської школи економічної теорії 

відзначають, що «посилилися інтерес і схвалення австрійської теорії 

економічних циклів з боку неавстрійців як обґрунтованої теорії для пояснення 

таких криз, як та, що сталася у 2007-2008 рр.» [294, с. 21]. 

Розвиток цифрової економіки в рамках логіки австрійської теорії 

економічних циклів досліджується вкрай обмежено. Однак мають місце 

роботи, де намагаються «синтезувати австрійську теорію капіталу із 

загальною теорією систем, щоб проаналізувати, чому цифрові платформи 

мають такий великий і відносно швидкий вплив» [374]. При аналізі 

функціонування цифрових платформ особлива увага приділяється їх 

модульності, що забезпечує утворення гнучких спонтанних порядків і зв'язків. 

«Платформи, що виникають через нижчі транзакційні витрати цифрових 

технологій, розширюють обсяги діяльності, завдяки яким використання 

ринкових процесів для децентралізованої координації створює взаємну 
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вигоду. Тим самим вони поліпшують координацію плану для все більшої 

кількості людей, створюючи багатство та благополуччя в цьому процесі» [375, 

с. 55]. 

Крім того, модульна природа пристроїв і загальна архітектура цифрових 

платформ означає, що системи слабше пов'язані, і окремі особи в системі менш 

залежні та взаємозалежні одна від одної. Платформи розширюють можливості 

участі людей в обміні, а отже, впливу на свої контекстні (неявні, 

невідчужувані) знання способами, які були для них раніше недоступними. 

Платформи здійснюють це шляхом скорочення витрат і забезпечення трьох 

типів наслідків: децентралізована координація для взаємної вигоди, інновації 

та виправлення помилок.  

Бізнес-моделі цифрових платформ вирішують три проблеми 

транзакційних витрат: тріангуляцію, передачу та довіру. Платформи 

використовують цифрові технології, які зменшують операційні витрати, для 

створення децентралізованих ринків, що впливає на організаційну структуру 

фірм та інституційну структуру, у якій працюють платформи [375]. 

Процеси цифровізації економіки з позицій австрійської школи 

економічної теорії трактуються виключно як позитивні − перш за все в 

контексті цифрових платформ як інструмент зниження транзакційних витрат. 

Негативні аспекти та ризики революції платформ із позицій австрійської теорії 

економічних циклів не розглядаються. Без уваги залишаються як причини, що 

спричинили стрімке зростання платформної економіки, так і теоретичне 

обґрунтування сценаріїв подальшого її розвитку. 

Таким чином, важливою науковою проблемою залишається 

обґрунтування причин і перспектив розвитку платформних компаній із 

позицій австрійської теорії економічних циклів. 

Австрійська теорія економічних циклів. Основні ідеї теорії економічних 

циклів в австрійській школі були закладені в першій половині ХХ ст. у роботах 

Л. Мізеса [138; 418] і Ф. Хайєка [242], однак найбільш повно вони розроблені 

У. де Сото у праці «Гроші, банківський кредит і економічні цикли» [235], де 
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детально проаналізовано зв'язок кредитної експансії, відсоткових ставок й 

економічної активності.  

У. де Сото розглядає два види економічних циклів. Початок першого 

обумовлений збільшенням добровільних заощаджень, а початок другого – 

кредитною експансією. Оскільки останні десятиліття здійснюється активна 

емісія світових резервних валют і діє модель часткового резервування, яка 

забезпечує кредитну експансію, саме другий вид економічних циклів є 

релевантним сучасній ситуації та підлягає ретельному розгляду. 

Загальна схема економічного циклу передбачає 5 стадій: експансія, бум, 

криза, депресія, відновлення [235].  

Експансія. Експансія починається з того, що банки нарощують 

кредитування. Це відбувається за рахунок послаблення вимог до норми 

резервування або зниження вимог до позичальника кредиту, або емісії валюти 

центральним банком через надання коштів комерційним банкам (як правило, 

під ставку рефінансування центрального банку через операції РЕПО). При 

цьому ставка відсотка постійно знижується від рівноважного (природного) 

рівня, який був до початку експансії, до нижчого (іноді до 0% річних). 

У результаті зростає вартість капітальних благ і акцій на фондовому 

ринку, а виробнича структура (ланцюжки) штучно подовжується [235, с. 380].  

Бум. Подовження виробничих ланцюжків у секторі виробництва 

капітальних благ потребує більшої кількості працівників, що обумовлює 

зниження рівня безробіття або їх перехід з інших секторів економіки, а також 

зростання ставок заробітної плати. 

Зростання фондових індексів стає загальним явищем, посилюється 

спекуляція з цінними паперами. Додатковий дохід працівників і надприбутки 

підприємців від стрімкого зростання акцій збільшують попит на споживчі 

товари, їх ціни підвищуються. 

Криза. У певний момент часу банки змінюють оцінку ризиків 

неповернення кредитів убік збільшення (це може бути обумовлено 

уповільненням макроекономічного зростання, збільшенням кількості 
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неповернень уже виданих кредитів і банкрутств у реальному секторі тощо) і, 

як наслідок, кредитна політика змінюється вбік посилення. 

Починається зростання відсоткової ставки, зменшується обсяг виданих 

кредитів, на фондовому ринку відбувається обвал цін. При цьому «ціни 

споживчих благ починають зростати відносно швидше, ніж ставки заробітної 

плати, а реальні ставки заробітної плати знижуються», що призводить до 

«ефекту Рікардо: капітальне устаткування замінюється працею людей» [235, с. 

380].  

Депресія. «Попит послаблює ефект Рікардо і витрати збільшуються, 

також зростають ставка відсотка і заробітна плата. Працівників звільняють із 

галузей виробництва капітальних благ. Підприємці закривають помилкові 

інвестиційні проєкти, відбуваються банкрутства і припинення платежів. 

Поширюється песимізм серед інвесторів, підприємців та споживачів. 

Зростає кількість банківських дефолтів. Кредит стискається. 

Працівників знову наймають на стадії виробництва, близькі до споживання. 

Капітал проїдається. Виробнича структура коротшає. Сповільнюється 

виробництво споживчих товарів і послуг. Триває зростання відносних цін на 

споживчі блага. Відбувається зниження реального національного доходу і 

реальних ставок заробітної плати» [235, с. 381]. 

Відновлення. «Після завершення коригування збільшення добровільних 

заощаджень може викликати відновлення, або знову може початися кредитна 

експансія» [235, с. 381]. Без нової кредитної експансії відбувається 

перерозподіл чинників виробництва і формується нова структура економіки, 

відповідна до наявного готівкового попиту. 

Опис теоретичної моделі економічного циклу дозволяє перейти до її 

порівняння з процесами розвитку реальної економіки з урахуванням її 

цифровізації та платформізації.  

Емпірична ілюстрація австрійської теорії економічних циклів на 

прикладі США у 1980-2020 рр. Федеральна резервна система США є 

провідним емісійним центром у світі. Долар США залишається основною 
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резервною валютою, на частку якої припадає понад 60% світових резервних 

активів [255]. Кредитно-грошова політика США багато в чому визначає 

економічну кон'юнктуру глобальної економіки. 

Виходячи з аналізу циклічності глобальної економіки і перш за все 

економіки США, остання масштабна кредитна експансія почалася понад 

30 років тому. У. де Сото щодо кризи початку 90-х років ХХ ст. відзначав, що 

«потрясіння у грошовій і фінансовій сферах, які викликали ту кризу, 

здебільшого були наслідком економічної політики, що здійснювалася в кінці 

1980-х років неоліберальними адміністраціями США та Великобританії», де 

«Великобританія просто-напросто дотримувалася безвідповідального курсу, 

який США почали реалізувати в період другого терміну президентства 

Рейгана» [235, с. 134]. Оскільки і після криз 1997, 2000 та 2008-2009 рр. модель 

не змінилася, чергова криза має відновити структурні диспропорції в 

економіці США та світовій економіці, які накопичувалися близько 40 років. 

Підтвердженням тези про незмінність моделі є аналіз ставки за 

федеральними фондами (Federal Funds Rate, далі − ставка ФРС) США (рис. 1.6) 

і сукупного кредитного портфеля комерційних банків (рис. 1.7). 

 

Рисунок 1.6 – Середньорічна ставка за федеральними фондами у США 

* 2020 р. – 4 місяці 2020 р.  

Джерело: складено на основі [334]. 
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Динаміка на рис. 1.6 свідчить, що під час усіх криз за останні 40 років 

(криза початку 90-х років ХХ ст., «криза доткомів» 2000 р., глобальна 

фінансова криза 2008-2009 рр.) відбувалося зниження відсоткової ставки ФРС. 

У результаті середньорічна ставка по федеральних фондах за 1980-2020 рр. 

скоротилася з 16% на початку 80-х років ХХ ст. до практично нульових 

значень після кризи 2008-2009 рр. Це дозволило забезпечити ліквідність 

економіки і продовження кредитної експансії. Слід звернути увагу, що в 

умовах чергової кризи ефективно застосовувати такий підхід (зниження 

ставки) вже неможливо.  

У той час як ставка ФРС мала стійку тенденцію до зниження, сукупний 

кредитний портфель комерційних банків США демонстрував постійне 

зростання з незначним уповільненням на тлі кризи 2008-2009 рр. (див. 

рис. 1.7). Він збільшився з 1 208 млрд дол. США (станом на 24.12.1980 р.) до 

14 892 млрд дол. США (станом на 29.04.2020 р.), тобто у 12,3 раза, а з часу 

останньої кризи 2008-2009 рр. − на 6 067 млрд дол. США, тобто на 69%. 

Аналогічна ситуація спостерігається і щодо національного боргу, який 

збільшився з 930 млрд дол. США у ІV кварталі 1980 р. до 12 311 млрд дол. 

США у ІV кварталі 2009 р. і 23 201 млрд дол. США у ІV кварталі 2019 р. [335]. 

 

Рисунок 1.7 – Сукупний кредитний портфель комерційних банків США 

(дані на кінець кожного року), млрд дол. США 

Джерело: складено на основі [278]. 
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При цьому в даному періоді стрімко зростали фондові ринки, хоча і 

демонстрували суттєву волатильність. Так, фондовий індекс S&P 500, у кошик 

якого включено акції більше 500 публічних компаній із найбільшою 

капіталізацією на фондових біржах США (розраховується з 1957 р.), за 

10 років (з 01.05.1970 р. по 01.05.1980 р.) підвищився з 76,55 до 111,24 (в 

1,45 раза), а вже в наступні десятиліття − у 3,25 раза − до 361,23 (з 01.05.1980 р. 

по 01.05.1990 р.) і 3,93 раза − до 1420,43 (з 01.05.1990 р. по 01.05.2000 р.). На 

десятиліття з 01.05.2000 р. по 01.05.2010 р. припало дві кризи і в результаті 

індекс S&P 500 знизився до 1169,43. На початку 2020 р. (19 лютого) цей 

фондовий індекс досяг свого історичного максимуму (3386,15), а потім 

знизився до 2930,2 (станом на 01.05.2020 р.) під впливом пандемії COVID-

2019 [442]. Тобто за останнє десятиліття він також збільшився майже втричі. 

Таким чином, середні темпи зростання індексу S&P 500 після початку 

кредитної експансії істотно прискорилися. А надлишкова ліквідність, яка 

активно формувалася у посткризові періоди в рамках різних програм 

кількісного пом'якшення, перемістилася зрештою на фондовий ринок. 

Отже, розпочатий понад 30 років тому кредитною експансією 

економічний цикл із незначними коригуваннями під час криз триває, і 

економіка вже близько 10 років балансує між стадіями буму і кризи. Кризові 

явища купируються постійним збільшенням обсягів ліквідності, яка 

проявляється, з одного боку, у зростанні боргів, а з іншого – у зростанні 

вартості акцій. У результаті стадія буму штучно підтримується. 

Виходячи з положень австрійської школи економічної теорії це означає, 

що структурні диспропорції в економіці наростають, і чим довше триватиме 

ця невизначеність, тим глибшими будуть наступні стадії кризи і депресії.  

Платформні компанії з позицій австрійської теорії економічних циклів. 

Найбільші дивіденди від стадії затяжного буму насамперед отримали 

технологічні компанії, які використовують цифрові платформи як базис своєї 

діяльності. Вісім із десяти компаній із найвищою ринковою капіталізацією у 

світі (станом на початок 2020 р.) є платформними. Країна походження шести 
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з них – це США (Apple, Microsoft, Alphabet (Google), Amazon, Facebook, Visa), 

а двох – Китай (Alibaba, Tencent). 

Вартість акцій ТОП-5 технологічних компаній за ринковою 

капіталізацією зростає значно швидше, ніж фондовий індекс S&P 500 

(табл. 1.3).  

Так, вартість акцій компанії Apple з моменту виходу на IPO 

(12.12.1980 р.) до 01.05.2020 р. зросла в 563 рази. За аналогічний період 

фондовий індекс S&P 500 збільшився «лише» у 21,6 раза. Вартість акцій 

Microsoft за 30 років зросла у 220 разів (індекс S&P 500 збільшився у 8 разів). 

Вартість акцій Amazon за 20 років збільшилася у 38 разів (індекс S&P 500 за 

цей період − лише у 2 рази). Вартість акцій Facebook з моменту первинного 

розміщення до 01.05.2020 р. зросла у 5,3 раза (індекс S&P 500 підвищився за 

цей період у 2,3 раза). Тільки вартість акцій Alphabet (Google) за останні десять 

років зростала зі швидкістю аналогічною цьому фондовому індексу. 

 

Таблиця 1.3 – Вартість акцій ТОП-5 платформних компаній за 

величиною ринкової капіталізації, дол. США 

 

Компанія Рік виходу IPO 01.05.1980  01.05.1990  01.05.2000  30.04.2010  01.05.2020 

Apple 1980 0,51 1,41 4,44 37,30 289,07 

Microsoft 1986 - 0,79 36,72 30,54 174,57 

Alphabet 

(Google) 
2004 - - - 525,70 1317,32 

Amazon 1997 - - 59,94 137,1 2286,0 

Facebook 2012 - - - 
38,23 

(18.05.2012) 
202,27 

Джерело: складено на основі [267; 269; 272; 331; 412]. 

 

Таким чином, великі платформні компанії значно краще залучають 

інвестиції на ринку цінних паперів, ніж у середньому інші емітенти на 

фондовій біржі. Відносно велика частина ліквідності, створеної в рамках 



87 

 

кредитної експансії, зрештою перетікає у вартість акцій великих 

технологічний компаній, які засновують свій бізнес на великих цифрових 

платформах. Цю ліквідність вони використовують для залучення найкращого 

людського капіталу та розширення інвестицій у технологічні інновації.  

У контексті таких тенденцій виникає питання про те, яка частина даного 

прискореного зростання обумовлена перевагами використання цифрових 

платформ, а яка − завищеними очікуваннями публіки або її спробами отримати 

спекулятивний прибуток. Як свідчать результати дослідження (викладені у 

розділі 3), на національному рівні не простежується залежності між рівнем 

цифровізації економіки країни і темпами її економічного зростання. Країни з 

високим рівнем цифровізації не демонструють прискореного економічного 

зростання. Із цього випливає така гіпотеза: платформні компанії не стільки 

створюють цінність, скільки перерозподіляють блага, уже створені в інших 

секторах економіки. Наприклад, головним джерелом доходу для компаній 

Google і Facebook є реклама, тобто основу їх фінансової моделі становить 

отримання частини бюджетів, які витрачаються іншими підприємствами на 

просування своїх товарів і послуг. У свою чергу, Amazon і Alibaba засновують 

свою бізнес-модель на просуванні та логістиці доставки товарів, вироблених 

іншими компаніями.  

Таким чином, платформні компанії через фондові ринки концентрують 

у себе все більше ресурсів, ефективність використання яких залишається 

недоведеною, що може мати негативні наслідки для масштабів спаду 

економіки на стадіях кризи і депресії, а також швидкості відновлення на 

наступній стадії економічного циклу. 

Сценарії розвитку ситуації. Виходячи з фактичних тенденцій економіка 

США, а разом із нею і глобальна економіка перебувають у граничному стані 

між стадіями буму та кризи. Найближчим часом подальший розвиток подій 

може відбуватися згідно з двома сценаріями: 

1) продовження кредитної експансії; 

2) припинення кредитної експансії.  
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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 домінуючих на 

даний час оцінок.  

Виходячи з цього кожен із сценаріїв має два альтернативних варіанти 

реалізації (табл. 1.4). 

 

Таблиця 1.4 – Сценарії розвитку глобальної економіки 

 

Сценарій 
Гіпотеза 

А Б 

1 Подальше зростання економіки, 

засноване на кредитній експансії та 

збалансованій структурі економіки з 

підвищеними ризиками її подальшого 

розбалансування  

Нестійке зростання економіки з 

накопиченням структурних дис-

пропорцій і підвищенням імовір-

ності неконтрольованого «зриву» у 

стан кризи в будь-який момент  

2 Помірне зростання економіки, 

засноване на заощадженнях і 

збалансованій структурі економіки 

«Контрольований» перехід від стану 

буму до стану кризи 

Джерело: складено автором. 

 

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. Сценарій 1 при реалізації 

гіпотези Б передбачає подальше зростання капіталізації технологічних 

компаній із постійним збільшенням структурних диспропорцій і ризиків для 

економіки на стадії майбутньої кризи. 
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Сценарій 2 при реалізації гіпотези А передбачає фіксацію поточної 

структури економіки з мінімальними кризовими проявами, тому що інвестиції 

у платформні компанії виявилися виправданими. Сценарій 2 при реалізації 

гіпотези Б передбачає затяжні та більш глибокі стадії кризи і депресії, ніж при 

сценарії 1 в умовах гіпотези Б, з фундаментальною зміною структури 

економіки. 

Із двох сценаріїв менш ризиковим виглядає сценарій 2, оскільки 

«способів уникнути різкого схлопування буму, викликаного кредитною 

експансією, не існує. Альтернатива обмежена двома варіантами: криза настане 

раніше, як результат добровільної відмови від подальшої кредитної експансії, 

або пізніше − як остаточна і загальна катастрофа грошової системи» [138, c. 

534]. 

Таким чином, якщо економічна ефективність платформних компаній 

сильно завищена, то слід визнати справедливою позицію Л. Мізеса, який 

відзначав, що «ми повинні назвати бум деградацією, а депресію – прогресом. 

У період буму дефіцитні чинники виробництва нерозважливо розбазарюються 

в помилкових інвестиціях, а наявні запаси скорочуються в результаті 

надмірного споживання. Уявне благо оплачується зубожінням. З іншого боку, 

депресія є поверненням до стану справ, при якому всі чинники виробництва 

використовуються для максимально можливого задоволення найбільш 

нагальних потреб споживачів» [138, c. 537]. Однак підтвердити правильність 

або хибність гіпотези А та альтернативної їй гіпотези Б зможе лише чергова 

криза, тому що тільки вона може відповісти однозначно на питання про те, 

якою мірою будуть ефективними інвестиції у платформні компанії, якщо 

(коли) ставка ФРС повернеться на рівень вище 15% річних.  

Аналіз цифровізації економіки та використання цифрових платформ 

(підрозділи 1.1, 1.2) потребує розгляду проблем і ризиків, спричинених не 

лише циклічністю економіки, але й особливостями функціонування самих 

цифрових платформ.   
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Огляд публікацій, присвячених цифровізації економіки, використанню 

цифрових платформ, штучному інтелекту, розвитку Індустрії 4.0 тощо [295; 

323; 342; 345; 364; 427; 448], свідчить, що основними проблемними сферами 

та ризиками є: 

- кібербезпека та кримінальна діяльність із використанням цифрових 

платформ; 

- обмеженість цифрових трансформацій економічними законами; 

- інституційне забезпечення; 

- 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; 

- відсутність цифрової культури. 

Кібербезпека та кримінальна діяльність із використанням цифрових 

платформ. «Високоінтегровані системи вразливі до системних ризиків, таких 

як тотальний крах мережі в разі виходу з ладу однієї з її частин, наприклад, від 

злому або інтернет-вірусів, які можуть повністю вторгнутись в інтегровані 

системи» [427, с. 65]. 

Кількість кіберзлочинів та втрат від них постійно зростає. Як зазначає С. 

Морган, «кіберзлочинність є найбільшою загрозою для кожної компанії у світі 

та однією з найбільших проблем для людства. Про її вплив на суспільство 

свідчать такі дані: «У серпні 2016 р. компанія «Cybersecurity Ventures» 

прогнозувала, що кіберзлочинність обійдеться світу близько 6 трлн дол. 

щорічно до 2021 р., що перевищує 3 трлн дол. у 2015 р. Це є найбільшою 

передачею економічного багатства в історії … та буде вигіднішим, ніж 
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глобальна торгівля всіма основними незаконними наркотиками разом» [421, c. 

2]. 

У доповіді Управління по боротьбі з наркотиками США «Національна 

оцінка загрози наркотиків 2017 р.» слово «Bitcoin» зустрічається 26 разів. 

Основний контекст згадування пов’язаний із відмиванням грошей та 

незаконними міжнародними переказами. Так, у документі зазначено, що 

«віртуальні валюти, такі як Bitcoin, створюють загрози відмивання грошей, 

дозволяють транснаціональним кримінальним організаціям легко передавати 

незаконні доходи на міжнародному рівні» [424, с. viii]. У регіональному 

контексті акцентується увага на тому, що «багато китайських фірм, які 

виробляють товари і використовують схеми відмивання грошей за допомогою 

торгових операцій, перейшли на Bitcoin. Ця криптовалюта користується 

особливою популярністю в Китаї, оскільки її можна застосовувати для 

анонімного виведення коштів за кордон й обходу регуляторів, які 

контролюють рух грошових потоків» [424, с. 130]. Купівля Bitcoin 

транснаціональними кримінальними організаціями через ліцензований бізнес 

з обслуговування грошового обігу або фізичних осіб без додаткових перевірок 

призводить до можливості перетворення «брудних» грошей на Bitcoin і 

подальше «легальне» придбання китайських товарів.  

Таким чином, уже зараз криптовалюти стають фінансовим базисом 

транснаціональної злочинності, фінансування терористичних атак і гібридних 

війн, що викликає необхідність опрацювання можливості наднаціонального 

регулювання обігу криптовалют.  

Обмеженість цифрових трансформацій економічними законами. 

Остання глобальна криза завершилася у 2008-2009 рр. Тому згідно з теорією 

середньострокових циклів ділової активності Жугляра, які тривають 7-

11 років [74, с. 17], можливо передбачити наступну нову кризу не пізніше 2020 

р., що й відбулося на тлі поширення коронавірусної інфекції.  

«Економічне зростання, що спирається на фіктивне (віртуальне) 

розширення попиту, зрештою впирається в реальну нестачу дійсного 
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грошового капіталу або доходу. Коли виявляється, що реальний грошовий 

попит не відповідає представленому віртуальними фінансовими 

інструментами, ринок змушений примусово обмежити розширення дійсного 

капіталу (як це сталося, наприклад, з американською (і не тільки) будівельною 

промисловістю після краху іпотечного ринку у 2008 р.). Тому перетворення 

фіктивного капіталу на віртуальний створює небезпеку значного загострення 

циклічних криз» [23, с. 249-250]. 

Отже, теоретичні положення певною мірою підтверджуються 

емпіричними спостереженнями на макрорівні, але потребують додаткових 

досліджень, оскільки протирічать багатьом успішним прикладам на 

корпоративному рівні.  

Важливими є інституційні перешкоди, які постійно заважають 

поглибленню цифровізації. Основними з них залишаються «неспроможність 

повністю деінституціоналізувати існуючий процес на паперовій основі та 

фізичні підписи» [323, с. 13], а також зміна домінування правил і норм із 

доцифрової епохи на такі, що відповідають цифровим реаліям. Це чітко 

простежується, наприклад, у сфері освіти, де переважають класичні підходи 

до навчання, незважаючи на багаторічне поширення кількості слухачів MOOC 

(Massive open online course). Як наслідок, в умовах пандемії 2020 р. класична 

освіта виявилася недостатньо підготовленою до швидкого та якісного 

переходу в онлайн-режим для продовження навчання.  

У широкому розумінні оцифрування старих «правил гри» є 

безперспективним шляхом. Натомість необхідно створювати нові правила, які 

відповідають суті цифрової економіки.  

Проблема регулювання діяльності цифрових платформ і монополізації 

ринків цифровими платформами. Посилення ролі цифрових платформ у 

глобальному масштабі, перетворення їх на суспільно значуще благо й 

одночасно впливову економічну та соціальну силу, формує проблему доступу 

до цих платформ з боку населення на національному, регіональному та 

індивідуальному рівнях, тобто виникає проблема інклюзивності. Також постає 



93 

 

питання про те, який орган має контролювати або регулювати діяльність 

платформ. 

Google та Facebook фактично займають монопольне становище у своїх 

сегментах ринку протягом більше 10 років. Завдяки своїм масштабам (як за 

кількістю користувачів, так і за фінансовою потужністю) вони можуть 

маніпулювати окремими користувачами та впливати на ринки й уряди. 

Питання забезпечення вільної конкуренції у цифровому просторі потребує 

ґрунтовного дослідження та формування консенсусу на міжнародному рівні. 

Якщо певних потенційних учасників не допускають на цифрову 

платформу або припиняють доступ для її використання, то відразу виникає 

низка питань: хто отримує вигоду від їх виключення; наскільки таке рішення 

є справедливим; яким виявиться його вплив на ринок у довгостроковій 

перспективі; хто має відігравати роль третейської організації при вирішенні 

суперечок.  

Якщо умовний «Global Uber» контролюватиме 100% ринку таксі-

перевезень, то можлива дискримінація через блокування доступу до 

платформи перевізників чи споживачів транспортних послуг. Як скористатися 

сервісом таксі-перевезень особі, яка не має доступу до платформи? Що робити 

потенційному перевізнику, який з певних причин не відповідає умовам 

платформи? Принципово невирішеним є проблема відповідальності цифрової 

платформи за особисті дані користувачів платформ, а також події у фізичному 

просторі, які є наслідком домовленостей на цифровій платформі. 

Наприклад, Європейська Комісія у «червні 2017 р. оштрафувала 

компанію Google на 2,42 млрд євро» [30] за те, що вона під час пошукових 

запитів через пошукову систему Google (частка якої перевищує 90% на ринку 

ЄС) видавала на першу сторінку пропозиції свого власного сервісу Google 

Shopping і таким чином у неконкурентний спосіб розширювала свою частку на 

ринку за рахунок конкурентів, пропозиції яких розміщені на більш віддалених 

сторінках пошуку [30]. У 2018 р. був накладений ще більший штраф (4,34 млрд 

євро) за те, що компанія Google блокувала встановлення і використання інших 
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пошукових систем на Android-пристроях [30]. У 2019 р. Європейська Комісія 

через «порушення антимонопольного законодавства у вигляді зловживання 

домінуючим становищем на ринку інтернет-реклами оштрафувала компанію 

на 1,49 млрд євро» [30].  

Таким чином, сукупний обсяг штрафних санкцій за три роки склав понад 

8 млрд євро. Цей приклад досить добре демонструє одну з проблем 

поглиблення цифровізації та використання цифрових платформ, коли їх 

діяльність приводить не стільки до створення нової доданої вартості, товарів і 

послуг, скільки до перерозподілу наявного ринка.  

Безпека особистих даних. Проблему витоку особистих даних за останні 

роки мали багато відомих компаній (British Airways, Honda, LinkedIn, 

Mastercard, Marriott, Microsoft, Toyota, Uber, Zoom). Постає необхідність 

забезпечення безпеки використання даних, оскільки «люди часто не знають 

про можливі ризики, пов’язані з повним використанням своїх персональних 

даних, особливо коли вони не інформуються про цілі обробки» [330, с. 58]. 

Кожна людина залишає цифровий слід не лише тоді, коли перебуває в мережі 

Інтернет, але і тоді, коли комунікує з різними організаціями. Агрегація 

цифрових даних про людину дозволяє аналітикам організацій (також за 

допомогою штучного інтелекту) формувати профіль людини та іноді краще за 

людину передбачати модель її поведінки. Отже, використання проти індивіда 

інформації про нього може не лише завдати матеріальних збитків, але й 

обумовити втрату суб’єктності.  

Оподаткування цифрових платформ. Важливою суспільною 

проблемою є оподаткування діяльності цифрових платформ. З урахуванням 

глобального характеру провідних цифрових платформ, їх надзвичайно 

великого економічного і соціального впливу на певні галузі та сфери на 

національному й регіональному рівнях виникають такі питання: хто та яким 

чином має отримувати податки від діяльності платформ; де територіально 

мають збиратися податки. Відповіді на ці питання ще не знайдені, але вже 

зрозуміло, що на порядку денному постала проблематика формування системи 
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глобального оподаткування. Наприклад, вона вже розглядається у 

фундаментальній праці Т. Пікетті «Капітал у XXI столітті» [170] у контексті 

впровадження глобального податку на капітал й опрацювання механізмів його 

розподілу між суверенними державами. 

Цифрова платформа є зручним місцем для формування цифрового 

бартеру, коли відбувається обмін цифровими цінностями, які залишаються 

поза обліком національних статистичних служб і фіскальних органів. Це 

створює проблеми для формування справедливої системи задоволення 

суспільних потреб за рахунок податкових надходжень. 

Відповідальність за використання цифрових платформ. На прикладі 

блокчейн-платформ важливим невирішеним питанням є проблема особистої 

відповідальності або колективної безвідповідальності. Наприклад, що 

робитимуть учасники платформи Bitcoin, якщо «сучасний» вірус її повністю 

знищить? Фонду гарантування вкладів у криптовалюті досі не існує. Також 

актуальним є питання про те, хто буде нести відповідальність за невиконання 

смарт-контрактів через програмні збої. Фактично сучасна концепція розвитку 

блокчейну випливає з припущення про те, що таких збоїв не може бути. 

Формування тоталітарного цифрового суспільства. Окремою 

проблемою, хоча вона може виглядати дещо футуристичною, є використання 

цифрових здобутків людства з метою посилення контролю за суспільством з 

боку влади. Використання штучного інтелекту для розпізнавання облич і 

жестів, а також робота з великими даними призводять до формування загроз 

упровадження цифрової диктатури і тотального контролю за суспільством 

[345; 346]. Так, на думку експертів, уже зараз у КНР формується цифрова 

диктатура [19]. Ще у 2013 р. широко обговорювалася проблема збору 

особистих даних з боку Агентства національної безпеки (АНБ) США за 

допомогою шпигунського програмного забезпечення XKeyscore, яке дозволяє 

відстежувати інтернет-активність користувачів у режимі реального часу [345].  

Розповсюдження смарт-пристроїв (перш за все смартфонів, а також 

побутової техніки з датчиками та контролерами), сучасні технології роботи з 
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великими даними, розпізнавання обличчя, біометричного контролю, 

відстеження геолокації, створення роботів-комах тощо – усе це дозволяє 

відстежувати переміщення та діяльність кожної людини в режимі онлайн, що 

можна розглядати як посягання на приватне життя. 

З урахуванням посилення залежності людини від цифрових технологій і 

формування цифрової особистості та кіберсоціуму виникає 

безальтернативність соціального становлення людини поза цифрових 

платформ. 

Якщо вся економічна діяльність здійснюватиметься з використанням 

цифрових грошей, то головним ризиком для «нормального» існування людини 

буде позбавлення доступу до цифрових технологій. Аналогічно щодо 

спілкування через месенджери. Таким чином, формується альтернатива між 

втратою особистого простору та втратою соціальних зв’язків і можливостей 

комунікацій, тобто соціальною ізоляцією. 

Енергоємність інфраструктури забезпечення діяльності цифрових 

платформ. Уся Індустрія 4.0 та діяльність цифрових платформ повністю 

залежать від енергетичної системи. Відключення від енергетичної системи 

автоматично руйнує інфраструктуру для роботи Індустрії 4.0 та діяльності 

цифрових платформ. Тому важливою проблемою є використання занадто 

великої кількості «розрахункових» потужностей і відповідних енергетичних 

витрат при діяльності глобальних цифрових платформ. Наприклад, це 

стосується криптовалюти Bitcoin. Як зазначають експерти, «уся ця 

комп'ютерна енергія, яку можливо було б застосувати для боротьби з раком 

або для подорожей до зірок, міститься в машинах, які нічого не роблять, окрім 

того, що вони здійснюють транзакції Bitcoin» [446]. 

Згідно з розрахунками формування нових блоків для криптовалюти 

Bitcoin (так званий майнінг ‒ від англ. mining) споживає 9 636 ГВт·год. (0,829 

млн. т н.е.1) протягом року [490]. І це лише оцінка нижнього порогу, оскільки 

                                           
1 тонна нафтового еквівалента 
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в мережі ще продовжують працювати більш енерговитратні моделі, ніж ті, за 

якими виконувалися розрахунки.  

Ці витрати енергії є суттєвими, але не критичними. З одного боку, щодня 

Bitcoin споживає стільки ж енергії, скільки 520 тис. канадців або шість 

авіаносців типу «Німіц», а з іншого − це лише 20% електроенергії від однієї 

вугільної електростанції на Тайвані, менше, ніж 17 центрів обробки даних 

Агентства національної безпеки США. При цьому компанія Google у 2015 р. 

споживала у два рази більше енергії, ніж зараз споживає Bitcoin [490]. 

Порівняно з Україною, споживання електроенергії якої у 2018 р. склало 51,2 

млн. т н.е. [119], Bitcoin використовує 1,6% від цього обсягу.  

З урахуванням курсу Bitcoin до долара США його майнінг залишається 

досить прибутковим. Навіть існують спеціальні вірусні програми, такі як 

coinminer.exe, які використовують комп'ютер без згоди та відома власників для 

майнінгу криптовалют. 

Однак не лише криптовалюти споживають електроенергію. Усі дата-

центри потребують великої кількості електроенергії. Із розвитком цифрових 

технологій і зростанням цифрових платформ цієї енергії буде необхідно все 

більше та більше, що приведе до введення нових потужностей або 

переорієнтації використання вже існуючих.  

Несформована цифрова культура перешкоджає не лише розвитку 

інституційного забезпечення, але й отриманню вигоди від цифровізації. 

«Відсутність цифрової культури та навчання є найбільшим викликом, з яким 

стикаються компанії», − відзначили 50% респондентів. Другий виклик − 

незрозуміле цифрове бачення (40% респондентів). Ще однією суттєвою 

проблемою 38% респондентів назвали «незрозумілу економічну вигоду та 

цифрові інвестиції» [342, с. 17]. Отже, відсутність цифрової культури є більш 

значущим чинником, ніж навіть невизначеність щодо економічної 

ефективності.  

Усі наведені проблемні зони і ризики гальмують процеси цифровізації 

економіки та знижують їх соціально-економічну ефективність.  
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1.4 Висновки до розділу 1 

 

1. Феномен цифровізації є тотальним явищем. Віртуалізація економіки, 

яка має довгу історію розвитку (понад 2 тисячі років), у другій половині ХХ ст. 

переходить на цифрову основу. У сучасному світі цифровізація обумовлює 

віртуалізацію економіки. Класична формула руху фінансового капіталу «гроші 

− товар − виробництво – товар* − гроші*» частково перетворюється на іншу: 

«цифровий капітал − цифровий товар − цифрове виробництво − цифровий 

товар* − цифровий капітал*». Розповсюдження цієї моделі на всю суспільну 

діяльність приводить до переосмислення матеріальних процесів із позицій 

потоків даних і виникнення концепції Датаїзму, яка поєднує цифрову, 

віртуальну та матеріальну економіку в межах однієї внутрішньо 

несуперечливої парадигми, де навіть реальна економіка легко описується у 

вигляді потоків великих даних. 

2. В останні десятиліття спостерігається перехід від промислового до 

цифрового капіталу. Мережевий ефект є проявом самозростаючої вартості 

цифрового капіталу, коли кожна додана релевантна одиниця інформації 

підвищує цінність об’єднаної раніше в цифровий капітал інформації. Усе 

більше використання цифрового капіталу приводить до зростання цифрової 

ренти, коли прибутки генеруються за рахунок «великих даних». Фактично 

компанії, представлені брендами Google чи Facebook, уже зараз отримують 

цифрову ренту. При цьому цифрові платформи стають точками концентрації 

цифрового капіталу, знижуючи транзакційні витрати для своїх користувачів, а 

також вирішуючи певною мірою проблему асиметрії інформації. Верхньою 

оцінкою вартості цифрового капіталу може бути ринкова капіталізація 

цифрових платформ.  

3. Постійно посилюється конкуренція ієрархічних і блокчейн-платформ. 

Існуючі криптовалюти створюють конкуренцію класичним банкам і 

компаніям з переказу коштів. Швидко розвивається Ethereum − платформа для 

створення децентралізованих онлайн-сервісів на базі блокчейну. Застосування 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D1%87%D0%B5%D0%B9%D0%BD
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блокчейну дозволяє перейти до нової моделі «шерингової» економіки 

(економіка спільної участі − англ. sharing economy), яка запобігає 

монополізації окремих сегментів ринку. У такий спосіб можна прогнозувати 

зростання конкуренції між діючими цифровими платформами та блокчейн-

платформами. Їх потенціал значною мірою вже є зрозумілим і стосується: 

реєстрації прав власності на землю і нерухомість; обліку свідоцтв про 

народження, шлюб, паспортів, отримання водійських прав чи дипломів про 

освіту; формування однорівневих цифрових платформ (peer to peer platforms − 

P2P) для спільного користування власністю; грошових переказів; монетизації 

власних даних; упровадження смарт-контрактів. Усе це створює умови 

доступу до глобальної інформаційної економіки для окремої людини з будь-

якого куточку світу. 

4. Завдання цифрових платформ полягає у створенні цінності для всіх 

користувачів платформи, обслуговуванні зв'язків між її користувачами та 

сприянні обміну інформацією, цінностями, продуктами, послугами або 

соціальною валютою. Платформи використовують не власні ресурси, а 

ресурси своїх користувачів, тому вони мають можливість для більш швидкого 

зростання, ніж традиційні бізнеси. Оскільки економічну ефективність 

діяльності платформ забезпечують її користувачі, фокус уваги компаній-

платформ змінюється з внутрішнього на зовнішній. Вплив платформних 

бізнесів вже відчувається в готельному бізнесі, ЗМІ, сфері перевезень таксі 

тощо. Відповідно відбувається перехід від класичних push-стратегій (стратегій 

просування товарів і послуг через рекламу, піар, знижки тощо) до pull-

стратегій (у тому числі стратегій залучення нових користувачів за принципами 

віральності2 з використанням ресурсу існуючих користувачів).  

На відміну від провідних бізнесів індустріальної епохи, які робили 

ставку на розширення виробництва, сьогодні домінують бізнеси, які 

                                           
2 Під віральністю розуміється зараження вірусом поширення інформації, 

переносниками якого виступають користувачі продукту або послуги. 
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розширюють клієнтську базу, стимулюючи попит шляхом використання 

мережевих ефектів і розширення можливостей для співпраці на платформі 

виробників та споживачів. 

5. Головною конкурентною перевагою платформних бізнесів є низька 

собівартість за рахунок використання таких позитивних мережевих ефектів: 

відкриття нових джерел ресурсів для створення цінності; трансформація 

моделі створення цінності; зміна підходів та філософії споживання цінності 

шляхом формування нових патернів поведінки користувачів; демократизація 

контролю якості з урахуванням позиції широкого кола користувачів 

платформи; об’єднання різних сегментів ринків; нівелювання впливу 

ієрархічно керованого капіталу в межах однієї організації на створення 

цінності для користувачів платформи. Розуміння цих процесів приводить не 

лише до прискореного розвитку нових цифрових платформ, але і до активної 

переорієнтації діяльності раніше створених бізнесів, таких як, наприклад, 

General Electric. 

6. Необхідна умова створення та діяльності цифрової платформи полягає 

в наявності учасників, одиниці цінності та фільтру. Одиниці цінності є 

найважливішою складовою, тому що без них немає чого запропонувати 

учасникам платформи та відповідно відсутній об’єкт «фільтрування». Якість 

взаємодії учасників при створенні та обміні одиницями цінності, а також при 

використанні фільтру залежить від реалізації платформою трьох функцій: 

залучення якомога більшої кількості релевантних учасників, стимулювання їх 

взаємодії та об’єднання їх інтересів. При розробці дизайну платформи 

необхідно враховувати потенціал усунення перешкод для комунікацій 

користувачів і забезпечення свободи дії для користувачів з метою 

використання їх творчого потенціалу щодо створення нових одиниць цінності 

на платформі. 

7. Усі моделі монетизації функціонування комерційних цифрових 

платформ базуються на відчуженні частини цінності, яку вони створюють для 

її користувачів. Ця монетизація може відбуватися через отримання комісії, 
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абонентської плати, оплати додаткових (порівняно з базовими) послуг тощо. 

Вибір цільової групи, як джерела монетизації, та інструментів її реалізації є 

одним із найбільш важливих та ризикованих питань, які постають перед 

менеджментом будь-якої комерційної платформи. 

8. З урахуванням особливостей платформного бізнесу, з одного боку, 

відбувається посилення конкуренції між платформами, а з іншого − їх 

співробітництво в межах однієї чи декількох цифрових екосистем. При цьому 

співробітництво та співтворчість домінують над безкомпромісною 

конкуренцією на виживання. Корисність від регулювання комунікацій більша 

за корисність від контролю ресурсів. Між тим досить розповсюдженою 

залишається практика злиття та поглинання одних платформ іншими 

(наприклад, соцмережу для обміну фото Instagram поглинула платформна 

компанія Facebook, соцмережу для пошуку та встановлення ділових контактів 

LinkedIn придбала платформна компанія Microsoft − розробник програмної 

платформи родини Windows). 

9. Доведено, що перспективним інструментом трансформації сучасних 

цифрових платформ є технологія блокчейн, яка сприяє підвищенню рівня 

довіри між контрагентами за рахунок: знання історії контрактів кожного 

контрагента; розуміння, що якість виконання поточного контракту буде 

загальновідомою; зниження загального рівня невизначеності через відкриту 

інформацію про всіх контрагентів.  

У результаті переосмислення класичних платформ у межах логіки 

блокчейн обґрунтовано можливість появи нових за архітектурою соцмереж, 

зміни напряму роботи пошукових систем (спрямованість на пошук ланцюжків 

блокчейн) та діяльності цифрових платформ − агрегаторів інформації. Так, 

соцмережі нового покоління можуть перейти від моделі приватної 

(ієрархічної) платформи (наприклад, Facebook), яка одноосібно визначає 

правила приєднання та комунікації користувачів платформи та має 

можливість блокувати «невідповідні» політиці компанії-платформи акаунти, 

просувати (нав’язувати) за гроші інформацію, яка не затребувана іншими 
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користувачами платформи, до моделі, де правила приєднання визначаються 

консенсусом. 

Пошукові системи будуть шукати інформацію в ланцюжках блокчейн, а 

замість платформ − агрегаторів інформації з’являться однорангові платформи, 

де, наприклад, будуть об’єднані власники транспортних засобів, водії та 

пасажири без регулювання їх відносин групою професійних менеджерів, 

метою діяльності яких є збільшення прибутку. Наразі найбільш відомі сучасні 

компанії з економіки спільного користування діють за моделлю агрегації 

даних. Вони агрегують на централізованій платформі інформацію від 

власників вільного майна (автомобіль, обладнання, вільні кімнати) чи вільного 

часу (які мають навички та бажання виконувати ремонт, доглядати за дітьми 

тощо) та продають її зацікавленим сторонам. Також ці компанії безоплатно 

отримують інформацію, яка має можливості для подальшого комерційного 

використання, без урахування інтересів користувачів платформи. 

10. Виявлено проблемні сфери цифровізації економіки та поширення 

діяльності цифрових платформ: обмеженість цифрових трансформацій 

економічними законами; регулювання діяльності цифрових платформ; безпека 

особистих даних; оподаткування цифрових платформ; монополізація ринків 

цифровими платформами; відповідальність за використання цифрових 

платформ; формування тоталітарного цифрового суспільства; енергоємність 

інфраструктури забезпечення діяльності цифрових платформ; кримінальна 

діяльність із використанням цифрових платформ; кібербезпека. Ці проблеми є 

загальними та суттєвими для сталого економічного розвитку, обумовлюють 

необхідність поглибленої перевірки гіпотези про безумовно позитивний вплив 

цифровізації на соціально-економічну сферу на державному рівні. 

11. З позицій австрійської теорії економічних циклів революція 

цифрових платформ відбулася на стадіях кредитної експансії та буму. Отже, 

адекватність поточної значної капіталізації платформних компаній справжнім 

потребам бізнесу і населення можна буде підтвердити чи спростувати тільки в 

умовах припинення кредитної експансії та переходу у стадію кризи. У зв’язку 
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з цим постає завдання аналізу ефективності цифровізації в контексті 

стимулювання соціально-економічного розвитку.  

12. На основі опису феномену цифровізації, цифрових платформ, 

технологій блокчейн, ризиків і проблем цифровізації, а також аналізу цих 

процесів із позицій австрійської школи економічної теорії сформульовано 

завдання перевірки гіпотези про позитивний вплив цифровізації на соціально-

економічний розвиток національної економіки для її подальшого 

стратегування. 

 

Основні наукові положення, викладені в даному розділі, опубліковано в 

роботах [39; 61; 100; 101; 129; 485; 488]. 
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РОЗДІЛ 2 

ТЕОРЕТИКО-ЕКОНОМІЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ 

СТРАТЕГУВАННЯ 

 

2.1 Економіко-теоретичні та світоглядні засади стратегування  

 

2.1.1 Інститут стратегування як базис австрійської школи економічної 

теорії  

Поглиблення цифровізації на тлі циклічності економічних процесів 

(підрозділ 1.3) не лише обумовлює майбутню глобальну економічну кризу, але 

і висвітлює теоретичні та концептуальні проблеми в домінуючій парадигмі 

неолібералізму [21]. Отже, криза може мати системний характер, і для її 

подолання та забезпечення подальшого економічного розвитку знадобиться 

оновлена економічна теорія. Це обумовлює необхідність переосмислення 

альтернативних мейнстриму підходів до побудови економічної теорії, 

обґрунтування економічних законів й основоположних категорій. Як зазначає 

В. Автономов, «... у період криз, викликаних внутрішньонауковими або 

зовнішніми причинами, методологічні основи науки «витягуються із 

запасників» і піддаються інтенсивній рефлексії. В історії економічної науки 

таке траплялося, наприклад, під час маржиналістської революції кінця XIX ст. 

(відома «суперечка про метод») і в 70-80-х роках XX ст., коли криза методів 

державного регулювання економіки призвела до кризи «великого 

неокласичного синтезу» й активізації альтернативних мейнстриму напрямів» 

[1, с. 13]. Однією з альтернатив мейнстриму є австрійська школа економічної 

теорії (АШЕТ), яка має такі методологічні особливості, як дедуктивний метод, 

суб'єктивізм, методологічний індивідуалізм, акцент на споживання, 

неісторичний підхід, відмова від використання математичних методів. 

Напрацювання цієї школи можуть бути затребувані для переосмислення 

поточної економічної ситуації та подолання кризових явищ. 
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З часів отримання Ф. Хайєком у 1974 р. премії Шведського 

національного банку з економічних наук пам'яті Альфреда Нобеля більше 

жоден із представників австрійської школи не був удостоєний такого високого 

визнання. Це опосередковано підтверджує витіснення даного напряму за межі 

мейнстриму економічної думки. 

Незважаючи на те що сучасні вчені регулярно використовують ідеї та 

практичні рекомендації австрійської школи економічної теорії, жодної 

масштабної праці у формі всеосяжного трактату за останні десятиліття так і не 

з'явилося. Тому найбільш фундаментальною працею, де системно викладено 

положення австрійської школи економічної теорії, залишається робота 

Л. Мізеса «Людська діяльність: трактат з економічної теорії» [138]. Сучасні 

дослідження стосуються таких фундаментальних економічних понять, як 

відсоток і зростання [340], теорії кризи [205], економічні цикли [96]. 

Розглядаються методологічні питання, пов'язані з використанням 

феноменологічного підходу [231; 232]. 

Особливе місце посідають роботи, присвячені ролі австрійської школи у 

формуванні теорії економічної еволюції [254] та її зв'язку з інституційною 

економікою [65; 95; 121], тому що вони формують базис для переосмислення 

положень АШЕТ з інших, насамперед інституційних, позицій, які мають 

потенціал подолання обмежень методологічного індивідуалізму. Так, 

А. Ковальов стверджує, що «взаємодія між прихильниками австрійської 

школи й інституціоналізму приведе до збагачення теоретико-методологічних 

поглядів обох шкіл, тому перспективною є організація спільних наукових 

заходів. «Прикордонні» теорії, створюючи конкуренцію мейнстриму, 

неминуче рухатимуть економічну науку до більшої реалістичності передумов 

аналізу і підвищувати її пояснювальну здатність» [121, с. 81]. 

При цьому однією з центральних проблем залишається роль 

цілепокладання на індивідуальному та організаційному рівнях. В. Дементьєв, 

розглядаючи тезу про те, що «тільки індивіди можуть ставити перед собою 

цілі, приймати рішення і діяти», відносно індивідуальної поведінки порушує 
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питання: «яке походження і зміст його цілей, прийнятих рішень, переваг, 

інтересів та ін.» і звертає увагу, що «зміст рішень не є актом свобідної волі та 

вільного вибору індивіда, а відображенням деяких природних та об'єктивних 

законів (механіки, фізики та ін.). Так само і в суспільстві. Так, дійсно, фірми, 

держава, домогосподарства – це не що інше, як комбінації людей. Але ті цілі, 

які ставлять собі люди, є відображенням особливостей тих «комбінацій 

людей», у рамках яких вони діють» [79, с. 30].  

Попри те що «залишається відкритим питання: звідки взявся індивід з 

його цілями, перевагами, ресурсами та ін.» [79, с. 30], можна конкретизувати 

роль інституту стратегування і цілепокладання як базису формування 

аксіоматики АШЕТ і ключових економічних категорій. Тому актуальним 

залишається завдання опису ролі інституту стратегування і цілепокладання в 

аксіоматиці та ключових поняттях австрійської школи економічної теорії. 

Методологічним базисом вирішення даного завдання, з одного боку, є 

феноменологічна редукція [231], яка використовується для встановлення ролі 

цілепокладання у визначенні економічних понять, а з іншого – дедуктивний 

метод, що застосовується для конструювання аксіоматичного і понятійного 

апарату з урахуванням визначеного завдання. 

Інститут стратегування. Існують різні підходи до визначення поняття 

«інститут». У межах даного дослідження з цією метою використовується 

підхід, запропонований Д. Нортом, що є методологічно доцільним, оскільки і 

теоретична частина базується на його розробках. В іншому разі був ризик 

неузгодженості між визначенням категорії «інститут» та порядками 

відкритого й обмеженого доступу.  

За Д. Нортом «інститути – це «правила гри» в суспільстві або, 

висловлюючись більш формально, створені людиною обмежувальні рамки, які 

організовують взаємовідносини між людьми» [153, с. 17] Відповідно 

«організації чи індивіди – гравці, які діють у рамках цих правил» [131, с. 42]. 

Отже, всі гравці знають «правила гри», керуються ними під час взаємодії між 

собою, а також отримують штрафні санкції в разі невиконання цих правил.  
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Подібних до позицій Д. Норта щодо визначення категорії «інститут» 

дотримуються інші дослідники в цій сфері [80, с. 20]. Наприклад, 

Дж. Ходжсон трактує інститут як «нормативний припис, який транслюється в 

суспільстві та відповідає звичаю, або нормативну схильність (disposition), 

таку, що в умовах Х робиться Y» [245, c. 30]. 

Після розгляду категорії «інститут» доцільно перейти до визначення 

інституту стратегування. Порівняльний аналіз таких понять, як стратегія, 

система державного стратегічного планування та управління, процес 

стратегічного управління, інститут стратегування, дозволяє встановити одне 

найбільш загальне з них, яке містить усі інші. Таким є інститут стратегування, 

оскільки він, на відміну від інших, охоплює як формальну, так і неформальну 

частину процесу створення, затвердження, узгодження між собою, виконання, 

моніторингу, актуалізації стратегій та інших документів, які мають 

стратегічний характер. 

Таким чином, інститут стратегування − це сукупність формальних і 

неформальних правил, які характеризують процес створення, затвердження, 

узгодження, виконання, моніторингу, актуалізації стратегій індивідів та 

організацій. Під стратегією розуміється формалізований образ майбутнього 

(онтологічно обумовлений). Держава також є організацією.  

Цілепокладання як базис інституту стратегування. Затребуваність 

стратегування3 в останні десятиліття постійно зростає. «На даний момент 

розробкою стратегій займаються окремі індивіди, домогосподарства, 

організації, муніципалітети, регіональні та національні органи влади, 

транснаціональні компанії і наддержавні структури. І в сучасному світі 

складно знайти організацію, яка б не мала стратегії або не здійснювала спроб 

використовувати стратегічне управління у своїй діяльності» [51, с. 9]. На 

індивідуальному рівні наявність стратегії є необхідною умовою 

                                           
3 Під стратегуванням розуміється процес стратегічного управління, а не тільки 

розробка стратегії. 
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«особистісного зростання». Для комерційних компаній стратегування стало 

частиною корпоративного управління, а для держав – державного управління. 

Як результат, стратегування значною мірою оформилося як інститут, а 

«сучасна структура стратегії практично стандартизувалася та включає такі 

елементи: місія, бачення, цінності (керівні принципи), стратегічні цілі, плани 

заходів щодо їх досягнення, ризики реалізації стратегії» [51, с. 11]. Стратегічні 

цілі займають центральне положення 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. Стратегія, позбавлена цілей, буде по суті 

необговорюваною. А саме «виживання» інституту стратегування протягом 

довгострокового періоду часу вказує на його корисність. Як відзначає 

В. Вольчик, «австрійська теорія припускає, що ті інститути, які збереглися у 

процесі суспільного розвитку, «вижили» тільки завдяки тому, що краще, ніж 

інші, допомагали членам суспільства досягати їх цілей» [65, с. 76]. 

Таким чином, з одного боку, цілепокладання є ядром стратегування, а з 

іншого − стратегування є інституціоналізованим цілепокладанням. 

І хоча Дж. Ходжсон стверджує, що «як у неокласичній, так і в 

австрійській теорії процес формування або визначення цілей під впливом 

соціальних чи інших чинників залишається за межами сфери дослідження. ... 

Самі цілі вважаються заданими, але вибір засобів їх досягнення є предметом 

уважного вивчення. І неокласики, і «австрійці» вважають вибір цілей чимось 

екзогенним для їх теорій» [246, с. 148-149], нижче буде показано більш істотну 

роль цілепокладання в АШЕТ. Це вже стає помітно при аналізі 

основоположної для австрійської школи категорії «діяльність». 

Аксіоматика діяльності та цілепокладання. Характерною рисою будь-

якого індивіда є те, що він діє. Тому один із дослідників методології 

австрійської школи П. Усанов доводить, що «всі поняття економічної теорії та 

теорії діяльності виводяться дедуктивним шляхом з аксіоми діяльності. Сама 
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ж аксіома заснована на феноменологічній редукції та є першофеноменом» 

[231, с. 131]. 

Однак досі не досліджено, наскільки сама аксіома діяльності є 

первинною і що буде, якщо її саму піддати феноменологічній редукції. 

Аксіома «людина діє» передбачає наявність, як мінімум, кількох інших 

передумов, які безпосередньо пов'язані з нею та визначають її існування: 

1) «людина існує», інакше не буде суб'єкта діяльності. Один із головних 

критеріїв існування з часів Декарта виводиться з того, що людина мислить [78, 

с. 317]. Отже, мислення, обумовлюючи існування, передбачає дію. При цьому 

слід відзначити, що аксіома існування індивіда як суб'єкта діяльності не є 

такою самоочевидною, як здається. Наприклад, із позицій соціалізму 

суб'єктом є соціум, на відміну від індивідуалізму австрійської школи; 

2) існування навколишнього середовища (об'єктивної реальності). Без 

навколишнього середовища людина не зможе відповісти на питання «де вона 

існує?» і не буде простору для її діяльності. При цьому суб'єкт обов’язково 

включений у навколишнє середовище, де він може існувати і діяти. Людина 

має бути й усвідомлювати себе частиною навколишнього середовища; 

3) передбачає постійну зміну навколишнього середовища, включаючи і 

саму людину, як його невід'ємну частину; 

4) постійний взаємний вплив навколишнього середовища і людини; 

5) наявність у людини свободи волі та можливості дії для зміни свого 

становища в навколишньому середовищі, самого навколишнього середовища 

і себе. 

Якби передумови 3-5 не виконувалися, то людина в принципі не змогла 

б діяти, тому що навколишнє середовище й індивід не піддавалися б зміні. 

Тільки виходячи з цих передумов можна вивести аксіому можливості 

здійснення діяльності людиною. Разом із тим необхідно ще виділити чинник, 

який впливає на характер діяльності, − обмеженість існування людини в часі. 

Розглянуті передумови мають істотні наслідки. 
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Із того, що людина існує як частина навколишнього середовища і 

людське життя обмежене в часі, випливає, що людина має дві принципові 

можливості − існувати чи ні. Отже, у людини завжди є мінімальний набір 

(вектор) цілей {«існувати»; «не існувати»}. Слід звернути увагу, що кожна 

людина постійно робить вибір між «жити» і «не жити». І цей вибір далеко не 

очевидний. Згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров'я щороку 

від суїциду помирає близько 800 тис. жителів Землі − і це лише зафіксовані 

випадки [264]. 

Людина не може не діяти, вона змушена діяти. З огляду на те що відмова 

від мислення неможлива, реалізація будь-якої мети (навіть «не існувати») 

потребує певних дій. Отже, з того, що людина існує і завжди має мінімальний 

набір цілей і можливість вибору між ними, випливає, що людина діє і 

використовує навколишнє середовище згідно з цілями (тобто доцільно). 

Людина (а також її ідеї) і будь-який предмет із навколишнього середовища 

стають засобом тільки в контексті цілей. 

Таким чином, будь-якій людині можна поставити у відповідність два 

вектори: вектор цілей і вектор засобів. А будь-яка дія зрештою обумовлена 

комбінацією засобів (ресурсів) і цілей. 

Оскільки в адекватно мислячого (психічно здорового) індивіда для 

досягнення цілей є, як мінімум, власне тіло (знання, фізичні здібності, досвід, 

навички тощо), мінімальний вектор засобів досягнення цілей включає 

здатність до праці (цілеспрямованої діяльності). 

У даному контексті простежується взаємозв'язок минулого, сьогодення 

і майбутнього. Засоби досягнення цілей є результатом минулих подій, і не 

принципово, це видобуток надр (природні ресурси), накопичений капітал або 

здобуті знання. Дія – це те, що відбувається в даний момент, тобто пов'язане із 

сьогоденням. А цілі являють собою бажаний стан у майбутньому. Відповідно, 

діяльність (сьогодення) є комбінацією ресурсів (минулого) та цілей 

(майбутнього).  
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І хоча вище відзначено зв'язок між засобами та минулим, цілями та 

майбутнім, однак, виходячи з причинно-наслідкових зв'язків, цілі в певному 

сенсі є первинними по відношенню до засобів, тому що саме цілі визначають 

той предмет із навколишнього середовища, який є засобом. Зміна цілей може 

повністю знецінити раніше затребуваний засіб, перетворивши його на марну 

частину навколишнього середовища.  

Таким чином, цілепокладання здебільшого становить основу діяльності 

та може бути одним з інструментів пояснення ключових економічних понять. 

У цьому контексті показовим є визначення, сформульоване Л. Роббінс ще в 

1935 р.: «Економіка – наука, що вивчає людську поведінку як відношення між 

цілями й обмеженими засобами, які мають альтернативне застосування» [203, 

с. 18]. 

З урахуванням ролі цілепокладання в людській діяльності можна 

розглянути такі ключові економічні поняття: цінність, ціна, обмін, 

виробництво, кооперація, прибуток, збиток, ринок, попит, пропозиція, 

відсоток, праця і капітал. 

Цінність і ціна. Досягнення мети передбачає необхідність «заплатити» 

ціну, тобто відмовитися від певної кількості коштів, а отже, від менш 

важливих цілей, які можна було досягти з використанням цих коштів. Таким 

чином, ціна, як сума витрат, пов’язаних із досягненням мети, з'являється ще до 

розгляду процесу обміну. 

Саме такої позиції дотримується Л. Мізес, стверджуючи, що «цінність – 

це важливість, яку діяльна людина приписує кінцевим цілям» [138, с. 92]. При 

цьому навіть у такому лаконічному визначенні явно надлишковими є 

прикметники «діяльна» і «кінцевим», тому що людина за визначенням є 

діяльною, вона не може не діяти, як обґрунтовано вище. Будь-які цілі можна 

визначити як кінцеві в рамках обмеженого проміжку часу. Отже, цінність 

доцільно визначити як важливість, яку людина приписує цілям. 

Логіка визначення цінності засобів відповідно до цілей для ефективного 

використання інституту стратегування цілком застосовна не тільки для 
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індивідів, але і для організацій із прийнятним рівнем корпоративного 

управління. 

Цінність (у контексті цілей) − необхідна умова обміну, ціна −  

відображення результату обміну. 

Обмін. Важливим інструментом досягнення цілей є обмін, який посідає 

особливе місце в дослідженнях представників австрійської школи. Не 

випадково вченню про обмін присвячено окремі розділи в їхніх роботах [137, 

с. 149-162; 138, с. 184-189]. 

На думку Л. Мізеса, «людей, які торгують на ринку, спонукає не тільки 

бажання отримати їжу, дах і сексуальну насолоду, але і безліч ідеальних 

мотивів. Вони роблять вибір між різними альтернативними варіантами, не має 

значення, класифікуються вони як матеріальні або як ідеальні. На реальній 

шкалі цінностей матеріальні та ідеальні речі безладно перемішані» [138, с. 

220]. Як тільки у людини не вистачає власних коштів для досягнення своїх 

цілей, вона починає шукати додаткові ресурси, які мають або 

розпоряджаються інші люди, які, у свою чергу, мають свої власні цілі та 

шукають можливості їх реалізувати. Наявність інших індивідів, які також 

мають свої набори цілей і засобів, уможливлює доцільний обмін. Таким 

чином, предмети (ідеї, знання), що містяться в навколишньому середовищі, з 

позицій окремого індивіда можна поділити на три групи: 

1) засоби досягнення своїх цілей; 

2) засоби досягнення чужих цілей; 

3) предмети, які не є засобами досягнення ані своїх, ані чужих цілей. 

У свою чергу, засоби досягнення своїх цілей (група 1) поділяються на 

4 підгрупи за їх приналежністю: 

- свої (перебувають у власності індивіда);  

- чужі (перебувають у власності інших індивідів);  

- громадські (перебувають у власності держави, муніципалітету, 

громади, колективу);  

- нічиї (підпадають під режим «невласності»). 
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Оскільки кількість людей на планеті перевищує 7 млрд осіб, друга група 

завжди домінуватиме над першою. А засоби досягнення більшості цілей 

конкретного індивіда перебуватимуть у власності, управлінні, використанні 

або розпорядженні інших людей. І чим глибше розподіл праці, тим таких 

засобів може бути все більше, а залежність індивіда від соціуму все сильніше. 

Відповідно, одним із шляхів отримання більш відповідних для досягнення 

власних цілей засобів є їх отримання в інших людей в обмін на наявні засоби 

досягнення їхніх цілей.  

Таким чином, з позицій цілепокладання обмін має такі характеристики: 

 являє собою окремий вид діяльності, де проміжна мета полягає в 

отриманні відсутніх засобів для досягнення цілей; 

 складається з двох частин. Видима частина обміну – це засоби, які 

безпосередньо беруть участь в обміні; невидима – це наближення до 

досягнення цілей або віддалення (можлива повна відмова); 

 оскільки в процесі обміну відбувається відмова від певного обсягу 

засобів, які можливо було використати для досягнення деяких цілей, то 

зрештою обмінюються менш важливі цілі на більш важливі цілі; 

 без цілей неможливий, якщо є обмін, отже, є і цілі; 

 є добровільною дією, в іншому разі − це вже не обмін, а примусове 

привласнення чужих ресурсів. 

Якщо обмін є взаємовигідним, то він наближає кожного з його учасників 

до досягнення їхніх цілей (не важливо − духовних або матеріальних). Окремо 

слід звернути увагу, що в межах цієї системи міркувань абсолютно не 

використовується категорія «гроші». 

При обміні між двома сторонами «А» і «B» ціна «Р» є результатом 

чотирьох суб'єктивних оцінок цінності засобів (об'єктів обміну) «a» і «b», що 

належать сторонам «А» і «B» відповідно. 

Перша суб'єктивна оцінка з боку «А» стосується цінності засобів, що 

належать «В». Сторона «А» оцінює, наскільки об'єкт обміну «b» наближає 

досягнення цілей «А». Цю оцінку позначимо як «bА». 
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Друга суб'єктивна оцінка з боку «А» стосується того, наскільки власні 

засоби «а» є корисними для досягнення цілей «А». Тобто до досягнення яких 

цілей «А» приводить відмова від засобів «а». Цю оцінку позначимо як «аА». 

Аналогічно сторона «В» формує ще дві суб'єктивні оцінки цінності щодо 

об'єктів обміну «a» і «b», які позначимо «aB» і «bB». 

Обмін має місце, тільки якщо одночасно виконуються дві умови «bА» > 

«аА» і «aB» > «bB»4. У результаті вартість витрат для кожної зі сторін 

об'єктивується у вигляді рівності «аА» = «bB» = «Р». 

При використанні грошей під час обміну або «аА», або «bB» має грошову 

форму, яка передається на ціну «P». 

Заслуговує на увагу також той факт, що знання чужих цілей перетворює 

нічого не значущі для індивіда (організації) предмети на засоби обміну. Отже, 

знання чужих цілей формує цінність для різних предметів. Якщо цілі інших 

індивідів безпосередньо невідомі, то опосередковано вони проявляються в 

попиті на конкретні товари.  

З урахуванням вищенаведеного під обміном розуміється отримання 

чужих засобів досягнення своїх цілей через поступку власних засобів 

досягнення чужих цілей.  

Відповідно важливим кроком уперед в організації діяльності соціуму є 

створення інструменту узгодження цілей. Якщо була б цифрова платформа, де 

містяться цілі індивідів та організацій, то попит би формувався безпосередньо 

на досягнення цілей, а не лише на засоби.  

Виробництво і кооперація. У роботах представників АШЕТ 

виробництво розглядається перш за все з позицій аналізу виробничих витрат 

[13, с. 419-426] і циклічності виробництва [138, с. 536-547]. Феноменологічне 

редукування виробництва для прояснення ролі цілепокладання не 

здійснюється. Категорії «виробництво» і «кооперація» не посідають 

центрального місця в дослідженнях науковців австрійської школи, однак це 

                                           
4 Символ «>» означає знак переваги при виборі, а не строге математичне «більше». 
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дуже важливий для будь-якого індивіда процес із позицій досягнення цілей і 

використання ресурсів. 

Спільна діяльність є іншим способом досягнення цілей по відношенню 

як до індивідуальної діяльності, так і до обміну. Індивідуальна діяльність щодо 

досягнення цілей обмежена наявними в індивіда засобами. Отже, масштаб 

цілей за необхідністю є дуже малим. Прямий обмін, хоча і розширює 

можливості для цілеспрямованої діяльності, але разом з тим має суттєві 

обмеження. Необхідних засобів досягнення цілей конкретного індивіда може 

або не існувати в природі, або інші індивіди не готові поступитися ними на 

прийнятних умовах. У цьому випадку єдиним альтернативним варіантом 

відмови від намічених цілей є створення нових засобів їх досягнення. Якщо це 

неможливо зробити індивідуально, то виникає потреба в узгодженні цілей та 

об'єднанні ресурсів (зусиль) з іншими індивідами для їх досягнення. 

Навіть для найпростішого випадку співпраці двох індивідів існує два 

види узгодження цілей: підпорядкування цілей одного індивіда цілям іншого; 

об'єднання цілей двох індивідів. 

Розвиток зв'язків першого виду приводить до формування ієрархічних 

(вертикальних) організаційних структур, які в підсумку існують у формі 

трастів, корпорацій, синдикатів, картелів, а другого виду − до формування 

горизонтальних організаційних структур, які в підсумку існують у формі 

кооперативів, артілей, «бірюзових організацій» [390], а зрештою − цифрових 

платформ.  

Таким чином, виробництво і кооперація є більш складними, ніж обмін 

інструментами як досягнення своїх власних цілей, так і формування нових 

загальних цілей і засобів їх досягнення. Виходячи з цього можна 

запропонувати такі загальні визначення: 

індивідуальне виробництво – це індивідуальна діяльність щодо 

створення нових засобів досягнення цілей; 

кооперація – це спільна діяльність щодо досягнення цілей. 
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При розвитку товарного виробництва чим вище рівень поділу праці, тим 

більше цілей людина може досягти, використовуючи засоби, створені іншими 

людьми, і тим більшою мірою її діяльність безпосередньо спрямована на 

забезпечення досягнення чужих цілей, і лише опосередковано – власних цілей.  

Прибуток і збиток. Як цінність, ціна і відсоток, прибуток і збиток 

можуть бути описані в рамках логіки цілепокладання без використання 

грошей. Представники австрійської школи йдуть «цілком шляхом тих 

економістів, які вважали за можливе «виводити» прибуток із загальних, а не з 

історичних умов соціального виробництва» [27, с. 121]. На думку Л. Мізеса, 

«Різниця між цінністю сплаченої ціни (зазнані витрати) і цінністю досягнутої 

мети називається виграшем, прибутком або чистим доходом. Прибуток у 

цьому найпростішому сенсі є суто суб'єктивним − це збільшення щастя діючої 

людини, це психічне явище, яке не можна ні виміряти, ні зважити» [138, с. 94]. 

Якщо здійснити подальшу редукцію поняття «прибуток» і відмовитися 

від психологічної складової, то його можна трактувати в такий спосіб: 

прибуток − це наближення до поставленої мети. Збиток – це віддалення від 

поставленої мети. І прибутки, і збитки являють собою результат минулих дій 

і є суб'єктивною оцінкою на певну дату. 

Такі, гранично загальні, формулювання прибутку та збитків із 

суб'єктивних позицій допомагають більш широко і повно розглянути їхні 

класичні визначення, які використовуються в бухгалтерському обліку, де 

базовими поняттями є виручка (дохід) і витрати. Додатна різниця між 

виручкою та витратами називається прибутком, а від’ємна – збитками. Однак 

якщо корумпований менеджмент має на меті довести підприємство до 

банкрутства, тоді об'єктивний збиток від господарської діяльності буде 

суб'єктивним прибутком для цього топменеджменту. 

У процесі досягнення цілей використовуються (витрачаються) ресурси 

(засоби). Отже, витрати – це сукупність засобів, витрачених для досягнення 

мети (одержання прибутку). Обсяг засобів, які планується витратити, можна 

розглядати як складову мети. Тому коли заради певного результату 
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витрачається більше засобів, ніж передбачалося, то мета не досягнута (мета не 

виправдала витрачених засобів). 

Ринок. Перехід від натурального господарства до поставок надлишків 

виробництва невідомим споживачам формує ринок. Такі поставки надлишків 

свідчать про те, що опосередковане досягнення цілей через обмін на ринку 

індивід вважає більш вигідним, ніж безпосереднє використання наявних 

засобів. Виробництво надлишків здійснюється зі сподіваннями, що в 

результаті будуть досягнуті конкретні власні цілі. При цьому і саму поставку 

в деякому роді можна вважати самодостатньою метою. 

Таким чином, ринок – це процес отримання засобів досягнення власних 

цілей в обмін на засоби досягнення чужих цілей. 

У процесі узгодження цілей формуються ринкові ціни. Неринкові ціни – 

це підпорядкування цілей одних людей (їх груп) цілям інших людей. 

Важливим моментом є диференціація ринком індивідів щодо 

розширення можливостей для досягнення цілей. Якщо індивід виходить на 

ринок з одним засобом «праця», то тільки його він і здатен запропонувати для 

обміну (виставити на продаж). Якщо індивід має додаткові засоби для 

досягнення цілей (насамперед чужих), то в нього в ринковому обміні більше 

можливостей для досягнення власних цілей. У цьому контексті цифрові 

платформи також мають суттєве значення, оскільки розширюють обізнаність 

про чужі цілі та сприяють поширенню інформації про наявні ресурси для 

обміну.  

Попит і пропозиція. З позицій австрійської школи попит і пропозиція 

насамперед розглядаються у взаємозв'язку з формуванням ціни [138, с. 370]. 

На думку О. Бем-Баверка, теза «ціни матеріальних благ визначаються 

відношенням між пропозицією і попитом» є справедливою за умови «якщо під 

пропозицією і попитом розуміти не тільки кількість пропонованих і 

необхідних примірників матеріальних благ, але і всю загальну сукупність 

чинників, що впливають на дії продавців, з одного боку, і покупців − з іншого» 

[13, с. 405]. 
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Фундаментальним чинником, який у явному вигляді не враховується, є 

цілепокладання. Воно визначає попит і пропозицію, які є не тільки 

характеристикою ринкового процесу, але і передумовою його існування. 

Отже, слід запропонувати такі визначення: 

попит – це вимога суб'єкта на засоби досягнення власних цілей, які йому 

не належать; 

пропозиція – це готовність суб'єкта відмовитися (через обмін) від 

наявних у нього засобів досягнення чужих цілей. 

Відсоток. Відсоток пов'язаний із часовою перевагою, яка є одним із 

важливих елементів системи австрійської школи. Л. Мізес стверджує, що 

«часова перевага проявляє себе у феномені первинного відсотка, тобто знижки 

на майбутні блага порівняно з нинішніми» [138, с. 489], а сам «первинний 

відсоток є відношенням цінності, що приписується задоволенню потреби в 

найближчому майбутньому, і цінності, що приписується задоволенню потреби 

в більш віддалені періоди майбутнього» [138, с. 490]. 

М. Блауг, аналізуючи австрійську теорію капіталу і відсотка, зазначає, 

що «перспектива опинитися не в змозі насолодитися плодами майбутніх 

доходів унаслідок смерті або фізичної немощі часто змушує людей 

дисконтувати майбутнє, однак можливість втратити джерело доходу лякає 

людей нітрохи не менше, ніж втрата майбутніх насолод, і змушує їх 

дисконтувати сьогодення. ... Із сучасної точки зору немає підстав вважати, що 

більшість людей дисконтують майбутнє, а не сьогодення, однак із 

застереженням: йдеться про суб'єктивні норми дисконту, які ніяк не залежать 

від норми відсотка» [17, с. 466]. 

Таким чином, феномен нетотожності мети самій собі залежно від 

періоду часу породжує розходження в цінності одних і тих самих засобів її 

досягнення в різні моменти часу. Часто має місце перевага більш ранніх цілей 

пізнім, що обумовлює додатне значення відсотка, але в загальному випадку 

може мати місце і зворотна ситуація. Пізніші цілі можуть бути кращими, ніж 

більш ранні (у цьому випадку спостерігається від’ємна ставка відсотка). Отже, 
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відсоток – це відносна цінність мети залежно від чинника часу, яка 

переноситься на засоби її досягнення. При цьому певній меті в момент часу 

Т(0) може надаватися більша перевага, ніж тій самій меті в момент часу Т(1), 

і менша − в момент часу Т(2). 

Капітал, праця та вільний час. АШЕТ не залишає поза увагою питання, 

пов'язані з працею і капіталом. Щодо капітальних благ Л. Мізес зазначає: 

«Основу кожного кроку вперед на шляху до достатку становлять заощадження 

– запас виробів, які дозволяють продовжити середній період часу, що триває 

між початком процесу виробництва і випуском виробів, готових до 

використання та споживання. Вироби, що накопичуються для цієї мети, є або 

проміжними етапами в технологічному процесі, тобто інструментами та 

напівфабрикатами, або благами, готовими до споживання, які дозволяють 

людині замінити, не відчуваючи потреби протягом періоду очікування, менш 

тривалі процеси на більш тривалі. Ці блага називаються капітальними. ... Вони 

– основа людської цивілізації. Без заощадження і накопичення капіталу не 

може існувати ніякої спрямованості до нематеріальних цілей» [138, с. 245]. 

Таким чином, у найбільш феноменологічно скороченій формі капітал являє 

собою сукупність засобів досягнення цілей. 

Праця являє собою лише один із засобів досягнення цілей, тобто 

складову гранично широкого трактування капіталу, де «одним із 

використовуваних засобів є праця діючої людини» [138, с. 15]. 

Позиції австрійської школі відповідає найбільш поширене визначення 

праці як «доцільної діяльності людини, спрямованої на створення за 

допомогою знарядь виробництва матеріальних і духовних цінностей» [253, 

с. 99]. Отже, праця – це доцільна діяльність або діяльність, спрямована на 

досягнення цілей. 

Особливу увагу представники австрійської школи приділяють 

«негативній корисності праці», стверджуючи, що «Досвід вчить нас, що 

негативна корисність праці існує ... Ми бачимо, що люди відмовляються від 

переваг, які вони могли б придбати, працюючи більше, тобто вони готові 
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приносити жертви заради відпочинку. Із цього факту ми робимо висновок про 

те, що дозвілля оцінюється як благо, а праця розглядається як тягар» [138, с. 

65]. «Люди працюють тільки в тому випадку, якщо цінують віддачу від праці 

вище, ніж зменшення задоволення, викликаного скороченням дозвілля. Робота 

передбачає негативну корисність» [138, с. 124]. 

Негативна корисність праці виникає через те, що індивід працює над 

досягненням чужих цілей. Робота над досягненням власних цілей із 

негативною корисністю не ототожнюється. Причому робота над досягненням 

власних цілей відбувається у вільний час від досягнення чужих. Отже, вільний 

час – це час, не зайнятий реалізацією чужих цілей. Постає необхідність більш 

ґрунтовного розгляду процесу стратегування, розуміння його генезису та суті, 

а також пов’язаних із ним понять для розробки теоретико-методологічних 

засад з метою подальшої ефективної імплементації у практичній площині.  

 

2.1.2 Світоглядні засади стратегічного управління 

Використання поняття «стратегія» має прадавнє коріння − з часів 

античності [301]. Однак науково обґрунтовані підходи до стратегічного 

управління, які використовуються сьогодні, були закладені лише на початку 

другої половини ХХ ст. у бізнес-середовищі. З урахуванням того, що 

зародження шкіл бізнесу збіглося за часом із розвитком другої промислової 

революції [343, с. 3], можна стверджувати, що для переходу від класичного 

менеджменту (фордизм, тейлоризм) до стратегічного управління знадобилося 

ледь більше півстоліття. У цей час тематику, пов'язану зі стратегічним 

управлінням, активно вивчають всесвітньо визнані вчені, серед яких Р. Акофф, 

І. Ансофф, Г. Мінцберг, М. Портер, П. Кругман та ін. У результаті за більш 

ніж 50 років сформувалися окремі школи стратегічного управління, які мають 

специфічні відмінності й особливості [139], а застосування стратегічного 

управління та його інструментарію вийшло далеко за межі бізнес-середовища 

і проникло в соціальну сферу та сферу державного (муніципального) 

управління.  
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Дослідженню високорівневої частини стратегії (місія, бачення, цінності) 

присвячено широкий спектр публікацій [389; 395; 402; 431; 443; 445; 268; 492], 

однак проблема узгодження й обґрунтування пріоритетності порядку її 

елементів не знайшла однозначного та загальноприйнятого вирішення.  

На даний момент розробку стратегій здійснюють окремі індивіди, 

домогосподарства, організації, муніципалітети, регіональні й національні 

органи влади, транснаціональні компанії та наддержавні структури. У 

сучасному світі складно знайти організацію чи уряд, які б не мали стратегії або 

не пробували використовувати стратегічне управління у своїй діяльності. 

Відсутність стратегії стає ознакою «дурного тону», і ті організації, в яких 

процес стратегічного управління не впроваджений, намагаються заявляти про 

наявність будь-якої формальної стратегії або її елементів.  

Пошукова системі Google на запит слова «strategy» 17.07.2018 р. 

видавала 793 млн відповідей (посилань), а 22.09.2020 р. − уже 2,27 млрд. Це 

кількісно доводить глибоке проникнення даної тематики у глобальний 

інформаційний простір та постійне зростання її обсягів.  

При цьому системна критика і переконливі докази «некорисності» 

стратегічного управління відсутні. Здійснюється лише критичне 

переосмислення окремих підходів, удосконалення старих інструментів і 

формування нових, більш релевантних сучасності. 

Затребуваність і, як наслідок, широке застосування стратегічного 

управління приводять до його формалізації та стандартизації. У міжнародному 

стандарті ISO 9001, згідно з яким сертифіковано більше 1 млн компаній 

(станом на кінець 2017 р. [468]), зазначається про необхідність забезпечення з 

боку вищого керівництва постановки цілей організації (п. 5.4.1. ISO 

9001:2008) і передбачається, що сама політика у сфері якості «відповідає цілям 

і контексту організації, а також сприяє руху в обраному стратегічному 

напрямі» (п. 5.2.1 ISO 9001:2015). Експерти у сфері стандартизації 

відзначають: «незважаючи на те що в жодному із цих стандартів не йдеться 

про обов'язкове формування місії, бачення (майбутнього) і стратегічних планів 
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організацій, більшість підприємств, які готують свої системи менеджменту 

якості до сертифікації, здійснюють роботу (за рекомендаціями консультантів 

або власною ініціативою) з розробки цих документів» [140, с. 198]. Таким 

чином, розробка місії, бачення, цінностей та інших елементів стратегії являє 

собою не окремий випадок для окремих великих компаній і транснаціональних 

корпорацій, а має масовий і загальний характер. Фактично стратегічне 

управління або, як мінімум, окремі його елементи стали загальним атрибутом 

управлінської діяльності, що обумовлює актуальність вивчення даної 

проблематики, особливо в умовах прискореного переходу до 

постіндустріального суспільства та проникнення логіки постмодерну в усі 

сфери життя. Хоча деякі сучасні філософи, такі як Ю. Хабермас, 

дотримуються позиції, згідно з якою епоха модерну триває та істотних підстав 

говорити про епоху постмодерну немає [240]. 

Як результат, сучасна структура стратегії практично стандартизувалася 

і містить такі елементи: місія, бачення, цінності (керівні принципи), 

стратегічні цілі, плани заходів щодо їх досягнення, ризики реалізації стратегії.  

Стратегія як базис стратегічного управління  

З позицій класичного підходу до менеджменту стратегія є лише 

результатом реалізації функції планування, однією з п'яти функцій управління, 

визначених сто років тому А. Файолем. У той час як чотири інші функції 

(організація, мотивація, координація, контроль) націлені на втілення в життя 

самої стратегії (стратегічного плану).  

Виходячи із сучасних підходів до менеджменту можна виявити взаємно 

однозначну відповідність між стратегією (її реалізацією) та елементами 

управлінських циклів. Наприклад, у циклі СОРД (петля Бойда), який містить 

чотири складові (спостереження − орієнтація − рішення – дія), результати 

перших трьох можуть бути відображені у стратегії, а «дія» безпосередньо 

спрямована на реалізацію стратегії. 
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Аналогічно в циклі Демінга (планувати, діяти, перевіряти, коригувати) 

розробка стратегії є результатом планування. Дія та перевірка забезпечують її 

реалізацію, а коригування – актуалізацію (перепланування) у нових умовах. 

У всіх наведених прикладах планування, тобто створення стратегії, 

посідає перше місце, а відрізняються лише підходи до реалізації стратегічного 

плану.  

Слід відзначити, що планування завжди спрямоване в майбутнє, інші 

функції (елементи, складові) стосуються сьогодення. Стратегічний план 

відповідає на запитання «кого, як і навіщо організовувати, віддавати 

розпорядження, координувати і контролювати?» Але якщо стратегія відсутня, 

то не зрозуміло, що, як і навіщо організовувати, які та для чого віддавати 

розпорядження, кого і для чого координувати, а також відносно чого й навіщо 

контролювати.  

Таким чином, стратегія є необхідним базисом для всієї подальшої 

діяльності організації, і без неї інші елементи багато в чому втрачають сенс. 

Також слід звернути увагу на те, що у «платонівській» традиції всі 

управлінські моделі є рухом від «миру ідей» (планів) до «миру речей» 

(конкретних організаційних дій).  

Саме стратегічне управління як процес можна розглядати за двома 

напрямами: дизайн цього процесу та його операційна ефективність. 

До питань дизайну належать механізм вибудовування стратегії, його 

регламентація, якість поставлених цілей тощо. Сам документ під назвою 

«стратегія» потребує постійної актуалізації: він був прийнятий, але ситуація 

змінилася, і його вже слід змінювати з урахуванням нової інформації, причому 

частота ефективного стратегічного циклу залежить від швидкості зміни 

зовнішнього середовища компанії. 

До операційної ефективності в загальному значенні можна віднести 

ефективність реалізації стратегії та досягнення поставлених цілей. Операційна 

ефективність тісно пов'язана з мотивацією персоналу, який реалізує стратегію. 

Персонал компанії має свої власні цілі, іноді формалізовані в явному вигляді, 
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а іноді − ні. Це дозволяє розглянути й оцінити можливість узгодження 

особистих цілей співробітників і цілей компанії. 

У загальному вигляді стратегія складається з двох частин. Перша 

високорівнева частина стратегії характеризується значним ступенем 

абстрактності формулювань і включає місію, бачення й цінності (принципи). 

Трійку «місія – бачення − цінності» вдало характеризує метафора «ДНК 

компанії», запропонована М. Морганом у 1998 р. [420, c. 95]. Високорівнева 

частина стратегії завжди припускає якісні зміни в діяльності організації та 

найбільшою мірою пов'язана з онтологічною, гносеологічною та 

аксіологічною проблематикою. 

Друга, практична, частина стратегії відрізняється конкретністю і 

прикладним характером. Вона складається із цілей, планів заходів і ризиків 

реалізації стратегії. План заходів у більшості випадків описується в окремому 

документі. Бюджети та проєкти, спрямовані на досягнення стратегічних цілей, 

також описуються окремо. Практична частина стратегії переважно 

характеризується кількісними показниками. 

Тотальність, загальність і стандартизованість стратегічного управління 

обумовлюють гіпотезу про його тісний зв'язок з іншими сферами розвитку 

суспільства, у першу чергу − з парадигмами світосприйняття. При цьому 

первинним елементом процесу стратегічного управління є сама стратегія. 

Згідно з просторово-часовою теорією свідомості, запропонованою 

М. Каку, свідомість людини визначається «як процес створення моделі миру з 

використанням множинних зворотних зв'язків за різними параметрами 

(наприклад, за розташуванням у просторі, часі, стосунками з родичами) заради 

досягнення мети. Людська свідомість – особливий тип, що передбачає 

посередництво між зворотними зв'язками за допомогою оцінки минулого й 

моделювання майбутнього» [106, с. 68]. У рамках цієї теорії людину за її 

природою можна визначити як стратегуючу тварину (ссавця), через що 

загального поширення стратегування можна було очікувати кілька тисячоліть 

тому, однак це відбулося значно пізніше. 
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Отже, в контексті загального розвитку соціуму залишається без відповіді 

низка принципових питань, серед яких «чому стратегічне управління, як 

науково обґрунтована дисципліна і загальноприйнята практика, не виникло 

раніше ХХ ст.?». Потенційно воно мало можливість з'явитися ще за часів 

античності або просвітництва, коли логіка позитивізму активно входила в усі 

сфери життя західного суспільства. Також заслуговує на увагу питання про те, 

як ставлення до Бога або сприйняття простору та часу вплинуло на 

формування стратегічного управління. Такого роду питання обумовлені 

логікою мислення, і відповіді на них можна одержати тільки шляхом розгляду 

стратегічного управління в контексті наявних парадигм мислення. 

Незважаючи на широке обговорення у філософських колах логіки 

постмодерну, стратегія в загальному вигляді в рамках даного дослідження 

визначається згідно з логікою модерну (оскільки однозначної позитивної 

методології постмодерну не існує) як описаний (як мінімум, подумки 

представлений) шлях перетворення наявної дійсності  на цільову реальність у 

довгостроковій перспективі. Однак стратегію не можна розглядати окремо від 

суб'єкта її створення, оскільки в цьому випадку стратегія та стратегічне 

управління перетворюються на чисту абстракцію, що має сумнівний зв'язок із 

практичними реаліями. Зрештою формування стратегії невіддільне від фігури 

індивідуального (колективного) стратега, який розробляє стратегію, а її 

реалізація − від суб'єктів і користувачів (зацікавлених сторін) стратегії. 

Стратег – суб'єкт формування стратегії. Індивід або організація, що 

реалізує стратегію, виступає суб'єктом її реалізації. Чим більше за чисельністю 

організація, тим частіше ролі суб'єкта реалізації стратегії та стратега не 

збігаються. Це простежується як на рівні корпорацій, так і на регіональному, 

національному та наднаціональному рівнях. У корпораціях найчастіше 

формує стратегію окремий структурний підрозділ, а затверджує − наглядова 

рада (рада директорів). Національні та регіональні стратегії розробляє широке 

коло осіб із представників органів влади, бізнесу, учених, суспільних діячів, а 

відповідальність за реалізацію стратегії покладається винятково на органи 
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влади. На наднаціональному рівні ситуація є ще більш неоднозначною, тому 

що стратегії формують наднаціональні організації (наприклад, ООН), а потім 

ведуться переговори щодо їх імплементації на національному рівні. 

Об'єкт реалізації стратегії – внутрішнє і зовнішнє середовище 

організації, включаючи співробітників, споживачів, клієнтів та інших 

зацікавлених сторін. Істотною проблемою багатьох стратегій є неможливість 

суб’єкта реалізації стратегії впливати на об’єкт її реалізації. Наприклад, на 

національному рівні відкриті, малі, сировинні економіки, формуючи цілі 

економічного зростання, значною мірою залежать від світових цін на 

сировинні (біржові) товари, але вплинути на них жодним чином не можуть.  

Об'єктом реалізації стратегії є місія, або місійний простір. Це обумовлює 

аналіз стратегічного управління в контексті логіки основних світоглядних 

парадигм (премодерну, модерну і постмодерну), а також дозволяє оцінити 

формування стратегії через інтерпретацію таких категорій, як суб'єкт, об'єкт, 

простір і час. 

Слід відзначити, що визначені парадигми не можна повною мірою 

вважати незалежними одна від одної. Премодерн і постмодерн осмислюються 

через призму логіки модерну. Перша інтерпретується постфактум, друга – 

прогностично. При цьому з практичної точки зору важливо, що кожній 

парадигмі можна поставити у відповідність певний тип суспільства, визначити 

його географічні та часові межі [128, c. 26]. Загальний набір маркерів, які 

характеризують парадигму в контексті елементів стратегічного управління, і 

чинників, що впливають на них, наведено в табл. 2.1.  

Епосі логіки премодерну (наприклад індійські релігії) відповідає 

первісний, або аграрний, тип суспільства. Згідно з даним світоглядом об'єкт 

може містичним чином перетворюватися на суб'єкт (і навпаки), і його пізнання 

за допомогою аналізу не передбачається.  

Таким чином, розглядати як об'єкт матеріальне середовище немає сенсу, 

тому що стратегія може концентруватися винятково на духовному зростанні 

суб'єкта, а зовнішнє середовище автоматично набуває відповідності до його 
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високого (низького) духовного рівня згідно із законом карми. Як результат, у 

такому суспільстві доцільність формування стратегії позбавлена сенсу. У 

найкращому разі «карму» можна розглядати як дії, що відповідають 

«цінностям». Це формує не стратегічне, а операційне мислення (відірване від 

реальності), де причина (дія згідно із цінностями) і наслідок (переселення в 

краще тіло) пов'язані між собою тільки в уяві.  

 

Таблиця 2.1 – Ключові особливості світоглядних парадигм 

 

Парадигма 

Премодерн 

(індійські 

релігії) 

Премодерн 

(авраамічні 

релігії) 

Модерн Постмодерн 

Суспільство 

Доіндустріальне 

(первісне, 

аграрне) 

Доіндустріальне 

(аграрне) 
Індустріальне 

Постіндустріальне 

(знань, ризику 

тощо) 

Звідки суще? 

(онтологічний 

аспект) 

З небуття Створено Богом 

Самозародження 

матерії (від 

«Великого 

вибуху») 

Не визначено 

(визначити 

неможливо) 

Суб'єкт-об'єктні  

відносини 

(гносеологічний 

аспект) 

Суб'єкт може 

перетворюватися 

на об'єкт, і 

навпаки 

Суб'єкт пізнає 

об'єкт через Бога 

Суб'єкт 

(«гносеологічний 

Робінзон») 

прямо пізнає 

об'єкт 

Існування 

«суб'єкта» і 

«об'єкта» ставиться 

під сумнів. 

Передбачається 

існування  тільки 

тексту і контексту 

або дискурсу 

Час 

Циклічний 

(стиснений у  

точку) 

Лінійний: від 

створення до 

«страшного 

суду» 

Лінійний, 

безперервний, 

незворотний 

Нелінійний, безліч 

траєкторій, 

оборотний.  

Простір 

«Живий» 

(кожній речі 

відповідає 

«тотем»). 

Натуралістичний 

пантеїзм 

Створений 

(Богом). 

Містичний 

пантеїзм або 

теїзм 

Механістичний 

(механістична 

модель). 

Натуралізм, 

позитивізм 

Релятивістський 

(простір 

об’єднаний з часом 

в одну систему), 

віртуальний 

(підлягає 

конструюванню).  

Конструктивізм 

Джерело: складено автором.  
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З урахуванням циклічності та кругової замкнутості часу, згідно з 

логікою премодерну (індійських релігій), неможливе формування цілей для їх 

досягнення у віддаленому майбутньому, тому що майбутнього як такого в 

нашому звичному (лінійному) розумінні немає. Можна припустити, що ця 

світоглядна позиція обумовлена аграрним базисом економіки, коли все життя 

підпорядковане одноманітній зміні сезонів, і з легкістю можна стверджувати, 

що через рік, десятиліття або покоління все буде, як було колись. Відповідно, 

формування стратегічного плану на довгострокову перспективу є абсурдним, 

а становлення організації в часі як чогось принципово відмінного від 

нинішнього моменту неможливо представити та, як наслідок, неможливо 

усвідомлено управляти її розвитком (зміною) з урахуванням стратегічної 

перспективи.  

Схожих висновків можна дійти і виходячи з робіт антропологів, 

наприклад, використовуючи дослідження життя племені Піраха, здійснені 

Д. Евереттом [329, c. 78-79]. Це плем'я не робить ніяких запасів їжі та зовсім 

не опікується майбутнім. Для людей Піраха планування майбутнього є менш 

важливим, ніж насолода кожним сьогоднішнім днем. Вони докладають 

мінімально необхідних зусиль для своєї життєдіяльності. У цьому випадку час 

стиснений у точку (у сьогоднішній день), що унеможливлює в рамках даної 

логіки побудову будь-яких стратегій.  

Аналогічна ситуація спостерігається і в іншому бразильському племені 

Амондава. У його мові немає таких категорій, як час, місяць, рік, а також немає 

зіставлення між часом і рухом у просторі [429]. Така логіка мислення 

(виражена в мові) позбавляє користувачів цієї мови здатності формувати 

стратегію.   

У рамках логіки премодерну в традиції креаціонізму (християнство, 

іслам, іудаїзм) онтологічна суть будь-якої організації як суб'єкта повністю 

визначається Богом. Формування власних, унікальних місій компаніями, 

організаціями й установами було б сприйняте як єресь і замах на монополію 

Бога в онтологічних питаннях і не могло мати масового характеру. Однак є 
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можливість формування місії в контексті реалізації задумів Божих. 

Відповідно, суб'єкт-об'єктні відносини при розробці та реалізації стратегії 

можливі тільки крізь призму існування Бога. Безпосередня (незалежна від 

Бога) реалізація стратегії суб'єктом неможлива. 

У логіці авраамічних релігій, порівняно з індійськими релігіями, в 

розумінні категорії «час» розривається кругова замкнутість. Час набуває 

форми вектора, який задає рух від «створення миру» Богом до моменту 

«страшного суду». При цьому організації не можуть за власним бажанням 

відхилитися від даного напряму руху. Таким чином, загальний вектор 

розвитку для будь-якої організації заданий ззовні Богом, тобто «бачення» 

майбутнього визначене силами поза організацією. Організація може лише 

готуватися до «кінця світу», але ніяк не управляти його наближенням або 

віддаленням.  

Отже, формування стратегії та використання стратегічного управління 

за цілями згідно з принципами свободи волі не вписується в загальну логіку 

креаціонізму. В організації є лише часткова свобода волі в рамках реалізації 

промислу Божого. 

До кінця ХVІІ ст., як відзначає Б. Рассел, відбувається «усунення майже 

всіх слідів анімізму із законів фізики» [198, c. 450]. Саме повноцінний перехід 

до епохи модерну створює умови для формування і масового використання 

стратегічного управління. Індустріальне суспільство підпорядковує собі 

аграрне, а секуляризація обумовлює відчуження функцій Бога вбік індивідів і 

організацій. Онтологічна монополія Бога руйнується. У ХХ ст. створення миру 

археологами та фізиками переміщується на мільярди років у минуле і починає 

обчислюватися від «Великого вибуху». Об'єктивна реальність починає 

сприйматися як даність сама по собі з можливістю її пізнання та зміни 

суб'єктом прямо без участі Бога.  

Стріла часу йде в нескінченність, тому що настання «страшного суду» 

змінюється «тепловою смертю всесвіту», і «кінець історії» відкладається на 

невизначений строк у далекому майбутньому, який багаторазово перевищує 
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тривалість життя організацій, їх співробітників, продуктів і клієнтів. Така 

світоглядна модель створює умови для формування повноцінного 

стратегічного управління. Причому остаточна реалізація цієї можливості 

припадає на період зародження логіки постмодерну або, з іншого боку, на 

момент «занепаду» епохи модерну. Організації знаходять у собі сили масово 

прогнозувати та програмувати своє майбутнє лише тоді, коли парадигма 

модерну виявляється повністю охоплена ретроспективним поглядом і вся 

соціально-економічна система є «зрозумілою» не тільки теоретично 

(«механіцизм Ньютона»), але і практично у вигляді сформованої економічної 

теорії та теорії управління на мікро- і макрорівнях.  

Осмислення майбутнього стратегічного управління в епоху 

постмодерну − це непросте завдання. Хронологічний розрив між зародженням 

основних ідей епохи модерну та становленням індустріального суспільства 

становить, як мінімум, 100 років, а якщо рахувати з часів раннього модерну 

(«нового часу»), то близько 250. Таким чином, складно уявити, як логічні 

побудови постмодерну втіляться (якщо втіляться) в економічне життя 

суспільства. Це буде не відразу, хоча вже зараз усе більше в економіці 

знаходять застосування такі категорії, як вартість бренду, віртуальні валюти, 

креативний клас, кастомізація продукції та послуг, цифрові платформи, 

цифрові бізнес-екосистеми, які можна поставити на противагу типово 

модерним (вертикально інтегрованим) монополіям з їх масовістю, 

стандартизацією, уніфікацією, засиллям «синіх комірців» і товарними 

відносинами). Однак уже зараз очевидно, що з теоретичних передумов 

постмодерну побудова стратегічного управління, включаючи розробку 

стратегії, пов’язана зі значними труднощами. Взагалі осмислення 

стратегічного управління згідно з парадигмою постмодерну є неоднозначною 

проблемою через відсутність позитивної інтерпретації епохи постмодерну. 

Фактично на даний момент є тільки окремі характеристики, за якими помітна 

відмінність від епохи модерну, але однозначно та повністю визначити 

постмодерн неможливо. Нездоланні (на перший погляд) труднощі формування 
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місії виникають через онтологічну специфіку постмодерну. Невизначеність 

суб'єкта та об'єкта унеможливлює виконання класичного стратегічного 

аналізу, формування і реалізацію стратегії. Особливості визначення 

просторово-часового континууму як віртуального простору з безліччю 

оборотних траєкторій часу перешкоджають визначенню бачення та 

стратегічних цілей організації, тому що лінійність змінюється сингулярністю, 

і ризома входить в економічний простір у вигляді катастроф,  шоків і різних 

«чорних лебедів».  

З урахуванням того, що практичний перехід до логіки постмодерну, 

швидше за все, у повному обсязі не відбудеться і в недалекому майбутньому 

пануватимуть перехідні форми, можна сформулювати ряд тенденцій у зміні 

стратегічного управління.  

Теоретичну «неможливість» формування місії стратегії в рамках логіки 

постмодерну не можна розглядати як нездоланну перешкоду для подальшого 

використання стратегічного управління на практиці, особливо враховуючи 

роль місії як способу конструювання реальності й основного інструменту 

мотивації персоналу. У даному контексті можна стверджувати, що стратегічне 

управління уже лежить на перетині логіки модерну та постмодерну. І тут 

доцільно застосувати класичну раціональну логіку Р. Декарта: «Я мислю, а 

отже, я існую» [78, с. 317] і розкрити онтологічну роль організації через її 

гносеологічну «пізнавальну» діяльність. Загальною універсальною метою 

організації можна зробити зміну або формування дискурсу, віртуального 

простору, а «баченням» – напрями таких змін, що певною мірою вже 

реалізовано в діяльності цифрових бізнес-екосистем, коли ядро системи не 

управляє безпосередньо, а лише формує правила гри, тобто простір прийняття 

рішень. 

Віртуальний простір значно більшою мірою, ніж реальний, підлягає 

конструюванню, а отже, спочатку організація повинна не вбудовуватися в 

навколишнє середовище, а сама його змінювати і через це формувати свою 

успішність, що досить співзвучно з концепцією «блакитного океану» [251]. 
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Тільки можливостей для формування цих «блакитних океанів» у вигляді 

принципово нових ринкових ніш набагато більше. Формування дискурсу у 

глобальному масштабі знімає обмеження на «слабкі» стартові позиції суб'єкта 

реалізації стратегії, створює передумови для прискореного подолання сильних 

сторін конкурентів. Таким чином, суб'єкт (індивід, організація) у рамках 

реалізації стратегії буде націлений не на конкретний об'єкт (користувачів 

стратегії, місійний простір), а на формування або зміну дискурсу, який 

одночасно змінює і потенційний об'єкт (споживача та інші зацікавлені 

сторони), і сам суб'єкт (організацію). 

Узагальнення одержаних результатів свідчить, що тільки логіка модерну 

повністю дозволяє сформувати стратегію у звичному (стандартному) для 

бізнесу і суспільства вигляді (табл. 2.2).  

 

Таблиця 2.2 – Можливість формування стратегії в контексті логіки 

світоглядних парадигм 

 

Елемент стратегії 

організації 

Парадигма 

Премодерн  

(індійські релігії) 

Премодерн  

(авраамічні релігії) 
Модерн Постмодерн 

Місія (унікальна) Неможливо 
Умовно*  

можливо 
Можливо 

Частково 

можливо 

Принципи та цінності 
Частково  

можливо 

Умовно  

можливо 
Можливо Можливо 

Бачення та цілі Неможливо 
Умовно  

можливо 
Можливо 

Частково 

можливо 

* Обумовлено існуванням Бога. 

Джерело: складено автором. 

 

У рамках інших парадигм такої можливості щонайменше частково немає 

в різних аспектах. При цьому найменш пристосованою до використання як 

базису сучасного стратегічного управління слід вважати логіку премодерну 

індійського напряму. У логіці креаціонізму концептуалізація стратегічного 

управління теоретично можлива за умови прояву волі Бога в кожному з 

елементів стратегії. Постмодерн, залишаючись значною мірою непізнаним із 
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позитивної точки зору, містить як очевидні обмеження для реалізації 

стратегічного управління, так і потенціал для його вдосконалення. 

Виходячи з одержаних результатів щодо обумовленості стратегічного 

управління логікою парадигм мислення, можна висунути гіпотезу про його 

тісний зв'язок із загальнофілософською традицією, яка виходить за межі 

парадигми модерну у хронологічному плані. У структурі стратегії кожен з 

елементів має фундаментальний базис і являє собою спробу відповісти на 

принципово важливі (у тому числі екзистенціальні) питання для будь-якого 

індивіда й організації.  

Місія є онтологічним елементом стратегії, відповідаючи на питання 

«навіщо і чому існує організація?». Взагалі в контексті онтології місія 

розкриває основи буття організації. Зокрема, стосовно філософської думки у 

ХХ ст. місія являє собою ще й реакцію на проблематику екзистенціальної 

філософії. Екзистенціалізм (філософія існування) [149, с. 420], який активно 

поширювався в Європі у першій половині ХХ ст., свого піку досяг у США 

тільки в 60-х роках, де в цей самий час зароджується сучасний стратегічний 

менеджмент. Із цих позицій місію можна вважати спробою вирішення 

екзистенціальної проблеми індивіда колективним способом на рівні 

організації. 

Бачення містить відповідь на питання про те, що являє собою організація 

в майбутньому. При формуванні бачення здійснюється спроба пізнати 

майбутнє організації, що дозволяє розглядати її в контексті гносеології 

(епістемології). Також у змісті бачення описується «Я» організації, тобто 

закладається її суб'єктність. Разом із цим бачення відображає просторово-

часову сторону стратегії. 

Цінності (керівні принципи) характеризують етичну складову стратегії, 

відповідаючи на питання «які морально-етичні умови відповідають місії 

організації та накладають обмеження на її діяльність у рамках досягнення по-

ставлених цілей?». Або з іншої точки зору: «що є благом для організації та 

соціуму?», або «що є морально-етичним базисом діяльності організації?». При 
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цьому цінності є первинними, а принципи обумовлюються цінностями. 

Наприклад, цінність «життя» обумовлює принцип «не вбий». 

Таким чином, у місії, баченні й цінностях простежується концентрація 

ідей сучасних розділів філософії: онтології, гносеології, аксіології (табл. 2.3), 

які за оцінками деяких дослідників утворюють «філософську трійку» [320, 

c. 4]. 

 

Таблиця 2.3 – Відповідність високорівневих елементів стратегії розділам 

сучасної філософії 

 

Елемент стратегії Розділ філософії 

Місія 
Онтологія (як визначення буття, основ існування людини або 

організації) 

Бачення 
Гносеологія (як пізнання та конструювання майбутнього людини 

або організації у просторово-часовому континуумі) 

Цінності Аксіологія (визначає цінності діяльності людини або організації) 

Джерело: складено автором. 

 

Гносеологічна складова також проявляється на етапі формування 

стратегії та характеризує взаємодію стратега і навколишнього середовища. 

Цілі являють собою деталізацію високорівневої частини стратегії з 

переходом від абстрактних характеристик й образів до конкретних показників, 

забезпечують логічний зв'язок між сьогоденням і майбутнім через діяльність 

організації.  

Організація − це не проста сума індивідів, а колектив, який має 

характеристики спільності, створює синергетичний ефект і має властивості 

емерджентності. Втіленням цієї спільності є високорівнева частина стратегії 

(місія, бачення, цінності). Цілі, плани (заходи щодо досягнення цілей) і ризики, 

сполучені з цілями (включаючи плани щодо управління), мають уже 

безпосередній зв'язок з індивідами як із представниками організації. 

Високорівнева частина стратегії є єдиним і неподільним базисом для всієї 
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організації та окремих її працівників. Прикладна частина стратегії 

декомпозується до рівня окремих співробітників (або їх ролей). 

Окремо можна систематизувати відповідність між ключовими 

елементами стратегії та основним категоріальним апаратом. Це дозволяє 

обґрунтувати універсальність стратегічного управління і можливість 

використання загальної теорії стратегування на різних рівнях управління. 

Ілюстрацією такої систематизації може служити зіставлення елементів 

стратегії та категорій, запропонованих ще Аристотелем (табл. 2.4). Попри те 

що категорії Аристотеля мають швидше лінгвістичну логіку, однак вони 

багато в чому застосовні і для логіки стратегічного управління. 

Місія відповідає категорії «суть», тому що визначає суть організації.  

 

Таблиця 2.4 – Зіставлення елементів стратегії з категоріальним апаратом 

Аристотеля 

 

Елемент стратегії Категорії за Аристотелем 

Місія Суть 

Бачення Становище, місце, час, відношення  

Цінності та принципи Якість (чеснота)* 

Цілі Кількість, володіння, час 

Плани заходів Дія 

Ризики Страждання 

* Цінності та принципи прямо в категоріальному апараті Аристотеля ще не були 

виокремлені, однак чесноти розглянуті в контексті категорії «якість». 

Джерело: складено за [11, с. 51-90]. 

 

Бачення описується в таких категоріях, як становище, місце, час та 

відношення. Воно визначає становище та місце організації в певних часових 

рамках стосовно інших організацій і самої себе на даний момент.  

Цінності визначають якість (чесноти) взаємодії суб'єкта реалізації 

стратегії та об'єкта (зовнішнього середовища).  

Цілі припускають наявність ресурсів (володіння ресурсами). Щоб бути 

реалістичними, цілі мають бути кількісно вимірюваними й обмеженими в часі. 
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Конкретні плани заходів щодо реалізації стратегічних цілей 

передбачають дію, а ризики – можливе «страждання» організації. 

Аналогічні міркування можна застосувати до сучасних (згідно з 

парадигмою модерну) понять (суб'єкт, об'єкт, простір, час) і продемонструвати 

їх зв'язок з основними структурними елементами стратегії (табл. 2.5). 

 

Таблиця 2.5 – Співвіднесення елементів стратегії 

із сучасними філософськими категоріями 

 

Елемент 

стратегії 
Категорія Пояснення 

Місія Об'єкт, простір Місія описує простір клієнтів, продуктів тощо, які є 

об'єктом діяльності організації 

Бачення Суб'єкт, час Бачення описує стан суб'єкта реалізації стратегії 

(організації) у майбутньому, тобто розгортання 

(становлення) суб'єкта (індивіда, організації) в часі 

Цінності Суб'єкт, об'єкт Цінності описують умови суб'єкт-об'єктних відносин 

Цілі, 

плани, 

ризики 

Простір, час, 

суб'єкт, об'єкт 

Прикладна частина стратегії безпосередньо стосується 

суб'єкт-об'єктних відносин у просторово-часовому 

континуумі щодо доцільного використання ресурсів 

Джерело: складено автором. 

 

Практична частина стратегії також відображає суб'єкт- 

об'єктні відносини у просторово-часовому континуумі. Цілі, плани, ризики 

мають часову, суб'єктну, об'єктну та просторову складові.  

У зазначених категоріях місія – це простір об'єктів діяльності організації 

або індивідів; бачення – сама організація (суб'єкт) у майбутньому; цінності – 

правила (умови) взаємодії суб'єкта (організації) та об'єкта (місійного 

простору).  

Саме в місії найбільш чітко простежується логіка модерну. Місія як 

буттєва компонента, відповідаючи на питання, навіщо існує організація, тим 

самим розкриває не тільки її цільову аудиторію – простір об'єктів, але і саму її 

суть/існування, есенцію/екзистенцію. Адже модерн, через його «речність», 

завжди націлений на об'єктну вигоду. Виправданням буття феномена є лише 
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його здатність задовольняти потреби − це повною мірою відображає 

утилітаризм Нового часу, раціоналізм «другої хвилі», згідно з якими у світі 

речей, у світ-системі немає «непотрібних» предметів. Однак при введенні в 

аналіз поняття некомерційних структур і розгляді місії-об'єкта і бачення-

суб'єкта як єдиної системи відбувається часткова відмова від цього пріоритету. 

Таким чином, при дослідженні проблематики стратегування доцільно 

враховувати загальнофілософський контекст, який створює нові можливості 

для розуміння суті діючих стратегій, формування нових стратегій і їх 

узгодження між собою на різних рівнях (від індивідуального до глобального). 

 

2.2 Теоретико-методологічні засади визначення високорівневих 

елементів стратегії 

 

Місія як просторово-онтологічний елемент стратегії. Більшість 

учених при дослідженні місії організації [268; 389; 431; 443; 492]) зазначають, 

що вона відповідає на питання про те, для кого, навіщо і чому існує 

організація. Це дозволяє стверджувати, що місія є онтологічним елементом 

стратегії. Різні науковці дотримуються різних позицій щодо змісту місії. Одні 

вважають, що вона має містити інформацію про цілі свого існування для 

стейкхолдерів, майбутнє компанії та надихати співробітників і менеджмент 

компанії [458]. При цьому зміст місії має наголошувати на соціальній цінності, 

а не на економічній вигоді для самої організації, та фокусуватися на проблемі. 

Додатково до місії деякі компанії розробляють бачення, що описує майбутній 

напрям і цінності, які фіксує «код компанії» при комунікації зі 

співробітниками. При такому підході перетинаються місія та бачення (згідно 

з визначеною в даній роботі термінологією), що не викликає значних проблем 

на практиці. Як приклад можна навести зміст місії та бачення компанії Google, 

що буде більш докладно розглянуто далі. 

Інші вчені, виходячи з аналізу місії у вже існуючих стратегіях провідних 

глобальних компаній, відзначають, що їх зміст в основному стосується 
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клієнтів, продуктів і послуг, ринків, технологій, турботи про продовження 

безперервної діяльності бізнесу, філософії, самоідентифікації, турботи про 

суспільний імідж, турботи про співробітників. Кожній із виокремлених 

компонент можна поставити питання, відповідь на яке дозволяє організації на 

практиці сформулювати власну місію (табл. 2.6). 

 

Таблиця 2.6 – Компоненти формування місії 

 

№ 

з/п 
Компонента місії Питання 

1 Клієнти Хто ваші клієнти? Як ви їм приносите користь? 

2 Продукти або послуги Які основні продукти або послуги ви пропонуєте? У 

чому полягає їх унікальність? 

3 Ринки На яких географічних ринках ви працюєте? 

4 Технології Які основні технології фірми? 

5 Турбота про продовження 

безперервної діяльності 

бізнесу 

Чи схильна фірма до зростання та фінансової 

стійкості? 

6 Філософія Які основні переконання, цінності та філософія 

визначають організацію? 

7 Самоідентифікація  Які сильні сторони фірми, її компетенції або 

конкурентні переваги? 

8 Турбота про суспільний 

імідж 

Чи є фірма соціально відповідальною та екологічно 

чистою? 

9 Турбота про співробітників Як компанія ставиться до своїх співробітників? 

Джерело: складено за [308, c .40-58; 369; 441]. 

 

Наприклад, місія компанії Fedex містить багато з цих компонент: 

«Корпорація Fedex буде надавати чудові фінансові результати своїм 

акціонерам (5), здійснюючи логістичні послуги з високою доданою вартістю 

(7), транспортні та пов'язані з ними послуги (2) через цілеспрямовані 

операційні компанії. Вимоги клієнтів (1) задовольняються найвищою якістю, 

що відповідає кожному сегменту ринку, який обслуговується (3). Fedex буде 

прагнути будувати взаємовигідні відносини з членами своєї команди (9), 

партнерами і постачальниками. Безпека буде першим розглядом у всіх 
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операціях. Корпоративна діяльність здійснюватиметься на основі високих 

етичних і професійних стандартів (6)»5 [304].  

Alibaba Group, як і більшість інших компаній, у формулюванні місії 

наголошує на клієнті та продукті: «Ми даємо можливість компаніям (1) 

перетворити спосіб збуту, продажу та роботи, покращити свою ефективність. 

Ми надаємо технологічну інфраструктуру (2) та маркетингове охоплення (2), 

щоб допомогти продавцям (1), брендам й іншим компаніям (1) 

використовувати потужність нової технології для взаємодії зі своїми 

користувачами та клієнтами і працювати більш ефективно. Наш бізнес 

складається з основної торгівлі, хмарних обчислень, цифрових медіа, розваг та 

інноваційних ініціатив (4). Крім того, Ant Group, неконсолідована пов’язана 

сторона, надає платіжні послуги (2) та пропонує фінансові послуги (2) для 

споживачів (1) і продавців (1) на наших платформах. На наших платформах та 

підприємствах розвинулася цифрова економіка, яка складається із споживачів 

(1), торговців (1), торгових марок, роздрібних торговців (1), сторонніх 

постачальників послуг (1), партнерів із стратегічного альянсу (1) та інших 

підприємств» [266].  

Дані компоненти є релевантними і для українських комерційних 

підприємств. Наприклад, ПрАТ «МТС Україна» заявляє, що «ми працюємо, 

щоб зробити ПрАТ «МТС Україна» кращим оператором (7) для своїх клієнтів 

(1). Ми прагнемо, щоб кожній людині (1), яка приходить до салону, телефонує 

до нашого call-центру, користується послугами компанії (2), подобалося бути 

клієнтом (1) ПрАТ «МТС Україна». А для цього необхідно: надавати надійний 

зв'язок у будь-якому місці та в будь-який час (2); зробити всі сервіси 

сучасними, зрозумілими і простими (2); приділяти увагу побажанням клієнтів 

(1) і надавати максимальну підтримку; намагатися, щоб кожне наше рішення 

приймалося в інтересах користувачів (1) наших послуг (2); пропонувати саме 

те, що потрібно клієнтові (1), і передбачати його бажання. Завдяки надійному 

                                           
5 Цифра в дужках відповідає номеру компоненти в табл. 2.6. 
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зв'язку ПрАТ «МТС Україна» надає клієнтам (1) можливість будувати і 

поліпшувати своє життя, постійно розбудовуватися. Усі ресурси ПрАТ «МТС 

Україна» націлені на те, щоб завдяки послугам компанії життя клієнтів (1) 

ПрАТ «МТС Україна» ставало більш насиченим, цікавим і наповненим 

новими можливостями [143]. 

Аналогічно місія Приватбанку полягає в тому, щоб «надавати банківські 

послуги з кращою якістю обслуговування (2) на прозорих і справедливих 

умовах (6) усім жителям і компаніям країни (1)» [155]. У компанії Кернел: «Ми 

розкриваємо унікальні можливості агробізнесу (2), розбудовуючи потенціал 

наших людей (9)» [12]. 

При цьому слід відзначити, що деякі з компаній-лідерів металургійної 

галузі України («Метінвест» [219]) та агропромислової («Миронівський 

хлібопродукт» [146]) обмежуються винятково формуванням бачення і 

розглядом цінностей, залишаючи місію без уваги.  

Компоненти місії мають або внутрішній, або зовнішній характер. 

Внутрішній характер властивий продуктам (послугам), технологіям, турботі 

про продовження безперервної діяльності бізнесу, філософії, 

самоідентифікації, турботі про співробітників. До зовнішніх компонент 

належать клієнти, ринки і турбота про зовнішній імідж. 

Кожна компонента визначає певний підпростір простору клієнтів, 

продуктів, послуг, технологій тощо, а отже, місія може бути сформована та 

сформульована через опис цих підпросторів. У даному випадку основне 

питання щодо місії «навіщо і для кого існує організація?» трансформується у 

питання «у якому багатовимірному просторі (клієнтів, продуктів  та ін.) існує 

організація?». А сама місія описується як n-мірний простір, у якому діє (існує) 

організація, де n − кількість компонент. 

Повертаючись до змісту компонент, варто зауважити, що довести їх 

повноту − це вкрай проблематичне завдання, а їх демаркація не завжди може 

бути виконана однозначно. Наприклад, «самоідентифікація» може 

перетинатися з компонентами «продукт» або «технологія».  
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Включення в місію компоненти «філософія» є нелогічним. З одного 

боку, здійснюється спроба включити загальне (філософію) в часткове (місію), 

а з іншого − цінності, які розглядаються в контексті філософії, як правило, 

виділяються окремо від місії.  

Однак, незважаючи на обмеженість цього підходу, можна визначити 

набір необхідних компонент, який формується шляхом відповіді на питання 

«без чого не може існувати організація?». При цьому стає очевидною 

невипадковість вибору саме цих компонент місії. Організація не може 

існувати без клієнтів, не надавати послуги або виробляти продукти, не бути 

представленою на конкретних ринках, не використовувати технології, 

постійно генерувати збитки тощо. І залишається тільки визначити фокус 

діяльності організації як результат прояву волі стратега.  

Подальший розгляд місії потребує осмислення поняття «простір» для 

його коректного застосування відносно місії. Існують два підходи для 

визначення простору: ті, що припускають наявність «абсолютного» 

(субстанціонального) простору і «відносного» (реляційного). 

Прихильники абсолютного простору вважають, що простір є особливою 

суттю та його існування первинне. І тільки вже існуючий простір заповнюють 

різні об'єкти. Загалом такої позиції дотримувалися І. Кант, Р. Декарт, 

І. Ньютон та ін. Наприклад, І. Кант доводив, що «простір є необхідним 

апріорним уявленням, що становить основу всіх зовнішніх споглядань. Ніколи 

не можна собі уявити відсутність простору, хоча неважко уявити собі 

відсутність предметів у ньому» [108, c. 66]. І. Ньютон розглядав простір як 

незалежний від тіл й існуючий раніше від них [148, с. 371], а Р. Декарт зводив 

його в ранг сущого, що не потребує для свого існування нічого, крім Бога, який 

є єдиним і єдиною субстанцією [148, с. 371]. 

Інша позиція стосовно простору припускає первинне існування 

предметів (об'єктів), які перебувають у деякому співвідношенні один з одним 

й обумовлюють існування простору. Даної позиції дотримувалися Г. Лейбніц, 

С. Булгаков і А. Ейнштейн. Г. Лейбніц стверджував, що «простір не існує сам 
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по собі, окремо від тіл; поняття простору висловлює лише рядоположність 

фізичних об'єктів, є тільки відносини і порядок співіснування як дійсних, так і 

можливих явищ і речей» [148, с. 372]. На думку С. Булгакова, не життя існує в 

просторі та часі, але просторовість і часовість – це суть форми прояву життя 

[24, c. 46]. Сучасна фізика (теорія відносності) підтверджує релятивістські 

підходи.  

Отже, у контексті цих підходів місія націлена на опис відносного 

простору, у якому організація планує діяти. У системі координат «Я 

(організація) – Інший (зовнішній, місійний простір)» організація намагається 

визначити зміст свого існування через «Іншого» (у термінології Ж. Лакана). 

Незважаючи на проблеми в демаркації та забезпеченні повноти, а також 

на певну значимість усіх компонент, можливо визначити мінімальний набір 

первинних компонент. Це потребує їх попарного зіставлення на предмет 

первинності, що дозволить виокремити ті з них, які обумовлюють формування 

інших компонент. 

Щодо взаємодії з клієнтами ще А. Сміт зазначав, що «ремісник – слуга 

споживача, від якого він отримує засоби до існування» [457, c. 298]. Однак в 

оригіналі тексту6 використовується слово «subsistence», яке українською 

мовою можна перекласти не тільки як «засіб до існування», але й «існування». 

Це цілком закономірно, тому що існування без засобів існування (в 

економічній логіці) неможливе, а ці засоби існування можна одержати тільки 

у споживачів (клієнтів). Отже, клієнт обумовлює існування організації. Але 

щоб одержати ці засоби до існування, організація має запропонувати замість 

нього продукт, який вирішує проблему (задовольняє потребу) клієнта. 

Таким чином, первинними компонентами місії є клієнт і продукт, які 

спочатку обумовлюють один одного, а потім усі інші компоненти (табл. 2.7). 

Ядром внутрішнього простору буде продукт, а зовнішнього – клієнт. 

Пропонується таке трактування: місія – це, як мінімум, простір продуктів і 

                                           
6 «An artificer is the servant of his customers, from whom he derives his subsistence». 
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клієнтів, у якому існує (діє) організація, а формування місії – це процес 

вільного вибору стратегом цього простору. 

 

Таблиця 2.7 – Взаємозв'язок між компонентами місії 

 

№ 

з/п 
Компонента місії Зв'язок з іншими компонентами 

1 Клієнти Клієнт є носієм потреби, яку задовольняє продукт (або 

проблеми, яку вирішує продукт) 

2 Продукти або 

послуги 

Продукт задовольняє потребу (вирішує проблему) клієнта 

3 Ринки Ринок являє собою сукупність клієнтів і правил їх взаємодії з 

виробниками та між собою 

4 Технологія Технологія визначає те, як виробляється продукт, тобто 

технологія – це спосіб створення продукту або його доставки 

клієнтові. Без продукту самостійного змісту вона не має 

5 Турбота про 

продовження 

безперервної 

діяльності бізнесу 

Безперервна діяльність бізнесу націлена на безперервне 

виробництво продукту 

6 Філософія Філософія визначає правила (цінності, принципи) створення 

продукту і комунікації з клієнтом  

7 Само-

ідентифікація  

Самоідентифікація визначає, яким чином організація може 

краще інших виробляти продукт 

8 Турбота про 

суспільний імідж 

Імідж забезпечує позитивне ставлення зовнішнього середовища 

(стейкхолдерів) до продукту та процесу його виробництва 

9 Турбота про 

співробітників 

Турбота про співробітників характеризує внутрішні, 

організаційні умови виробництва продукту 

Джерело: складено автором. 

 

Виокремлене ядро формування місії дозволяє звернути увагу на 

особливості діяльності некомерційних організацій і установ (органів влади). 

Якщо для комерційної компанії вибір продукту та клієнта є результатом 

вільного вибору стратега, то для некомерційних організацій і органів влади, 

які представляють територіальні утворення (країна, місто та ін.), клієнт може 

бути визначений заздалегідь − до формування стратегії.  

Для комерційної компанії первинна наявність клієнта є обов'язковою, 

тому що без клієнта не буде платоспроможного попиту на продукт. У той же 

час обов'язковою є наявність продукту, оскільки нічого буде запропонувати 



144 

 

клієнтові. Для некомерційних організацій необхідною умовою початку 

діяльності є наявність клієнта. Первинна наявність специфічного продукту не 

завжди необхідна. Наприклад, фонд боротьби з раком або товариство 

допомоги глухим можуть бути створені без однозначного розуміння, як саме 

або чим вони допомагатимуть онкологічним хворим або глухим. Тут 

простежується акцент на діяльності у певній сфері, де клієнта заздалегідь 

визначено. В цьому випадку організація пропонує універсальний еквівалент 

продукту (гроші або час волонтерів). 

Для установ (органів влади), що представляють територіальні 

утворення, клієнта визначено заздалегідь (населення села, міста, регіону, 

країни). Отже, підвладним вільному вибору стратега залишається тільки 

продукт. Схожа ситуація спостерігається й у членських організаціях, де 

клієнта в особі членів уже визначено. Для таких організацій (асоціацій, партій 

тощо) початок діяльності закладений у вирішенні колективної проблеми, яку 

вони не можуть розв'язати індивідуально, і клієнтом виступають самі члени 

членської організації, тобто стратегування починається з продукту.  

Бачення як суб’єктно-часовий елемент стратегії. На практиці у 

формулюванні бачення організації міститься відповідь на питання «ким 

прагне стати організація?» або, з позиції самої організації, «як бачить себе 

організація в майбутньому або чого прагне досягти?». У рамках логіки 

відповіді на ці питання бачення визначається через компоненти місії, 

визначаючи майбутніх клієнтів організації та її майбутні характеристики 

(наприклад, обсяг її капіталізації). 

Отже, можна виокремити два підходи до формування бачення. Перший 

стосується образу майбутнього самої організації, а другий – її місійного 

простору. Розгляд образу самої організації є більш методологічно коректним, 

щоб уникнути перетинання місії та бачення. Візійний простір описати в місії 

не можна, але при цьому втілення бачення можливе тільки через місію. Під 

візійним простором розуміється обсяг доходу, позиція в галузевих або 

кредитних рейтингах, вартість бренду тощо. Це ті характеристики, які 
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описують саму організацію як щось ціле та не пов'язані безпосередньо з 

клієнтом і продуктом.  

При формуванні бачення здійснюється спроба пізнати (точніше, 

сконструювати) майбутнє організації, що дозволяє розглядати її в контексті 

гносеології (епістемології). Бачення відповідає позиції конструктивістів, 

згідно з якою «майбутнє можна і треба пізнавати не обов'язково простим 

передбаченням подій, а у формі постановки проблем, цілей, а також можливих 

рішень і їх наслідків» [15, c. 26]. Саме бачення формує суб'єктність організації 

та відображає часову сторону стратегії, створюючи зв'язок між місією та 

цілями. З урахуванням того, що «конструктивізм постулює та нагнітає 

внутрішню активність суб'єкта» [236, c. 123], бачення виступає основним 

мотивуючим чинником для розвитку організації.  

Окремі дослідники визначають сім характеристик, які роблять бачення 

сильним і привабливим: стислість, чіткість, орієнтація на майбутнє, 

стабільність, виклик (надзавдання), абстрактність, здатність надихати [370, 

c. 39]. Критичний аналіз цих характеристик (як і компонент, які входять у 

місію), свідчить, що найбільш принциповою є орієнтація на майбутнє. Акцент 

на стабільність і виклик можна розглядати як бажані, але не критичні для 

формування бачення. Здатність надихати стосується мотивації, важливість 

якої не викликає сумнівів. Однак вплив бачення на його користувачів 

відбувається постфактум, після його прочитання. Інші вимоги (стислість, 

чіткість) стосуються форми, а не змісту. Абстрактність властива й іншим 

елементам високорівневої частини стратегії.  

На відміну від місії, простежується зрушення акценту від розгляду ніби 

відчужених стосовно організації різних внутрішніх і зовнішніх об'єктів і 

суб'єктів до самої організації та її трансформації в часі. У баченні домінує 

категорія «час», а організація розглядається як загальність, відмінна від суми 

її співробітників і підконтрольних ресурсів. У місії фокус уваги 

зосереджується на зовнішньому та внутрішньому просторі (середовищі) 

існування організації, а в баченні – на самій організації в майбутньому.  



146 

 

Становлять інтерес практичні приклади. У компанії Alibaba Group 

бачення сформульоване в такий спосіб: «Ми прагнемо будувати майбутню 

інфраструктуру торгівлі. Ми припускаємо, що наші клієнти будуть (йдеться 

про майбутнє − авт.) зустрічатися, працювати й жити в Alibaba і ми будемо 

(йдеться про майбутнє − авт.) компанією, яка існує, щонайменше, 102 роки» 

[266]. Тут спостерігається переплетіння майбутнього і компонент місії щодо 

клієнтів компанії. При цьому даний приклад є пізнавальним у контексті 

чіткого визначення часового горизонту. Хоча зрозуміло, що 102 роки є не 

результатом якихось аналітичних обчислень, а бажанням компанії заявити про 

те, що вона планує бути (існувати) і в ХХІІ ст. Домінування категорії часу в 

даному прикладі не викликає сумніву. 

Бачення компанії «Метінвест» полягає в такому: «Метінвест прагне 

стати (у майбутньому − авт.) провідним інтегрованим виробником сталі 

(продукт – авт.) у Європі (ринок), який демонструє стале зростання та 

прибуток незалежно від фази економічних циклів інвесторам і забезпечує 

доходи від інвестицій вище середніх галузевих показників (турбота про 

продовження безперервної діяльності бізнесу – авт.)» [219]. Зміст цього 

бачення значною мірою перетинається з компонентами місії, переліченими в 

табл. 2.6. Таким чином, дане формулювання являє собою суміш місії та 

бачення. 

Avon визначає своє бачення як «бути компанією, яка найкраще розуміє 

та задовольняє потреби жінок у продуктах, послугах і самореалізації в усьому 

світі» [426]. Тут акцент зроблено на «найкраще», а також вказуються клієнт 

(жінки) і ринки (увесь світ). 

Подібне до Avon формулювання пропонує компанія Amazon. «Наше 

бачення – бути найбільш орієнтованою на клієнта компанією у світі; створити 

місце, де люди можуть знайти і виявити все, що можуть побажати купити 

онлайн» [306, c. 142]. На перший погляд, його не відрізнити від місії, тому що 

наголошується на клієнтові та технології. Але «бути найбільш орієнтованою 
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на клієнта» припускає і в майбутньому перевершувати конкурентів за шкалою 

«клієнтоорієнтованість» − у цьому і полягає відмітна риса бачення.  

Наведені приклади свідчать про те, що зміст бачення часто містить 

компоненти, віднесені раніше до місії, і це цілком звичайна для практики 

ситуація. Як зазначено вище, єдина істотна відмінність – націленість на 

майбутнє. При цьому на практиці немає причин вважати шкідливим для 

безпосередньої діяльності організацій об'єднання змісту місії та бачення в 

одному формулюванні. І не принципово (з практичної, але не з методологічної 

точки зору), як називатиметься цей конструкт (місія або бачення, або якось 

інакше). 

Отже, бачення являє собою майбутній образ організації в місійному 

просторі.  

Якщо компанія вже лідирує на певному ринку (наприклад за його 

часткою), то їй все одно необхідно докладати зусиль, щоб залишатися на цій 

позиції. Отже, бачення може видатися статичним (і через рік, і через п’ять, і 

через n років бути лідером), однак через постійну зміну місійного простору 

його фактичний стан буде іншим.  

Підбиваючи проміжний підсумок, можна стверджувати, що бачення 

являє собою рух (зміну в часі) організації в місійному просторі. Однак досягти 

бажаного бачення можна тільки через вплив на місійний простір і систему 

цінностей. Наприклад, мета досягти капіталізації 200 млрд дол. США у 

перший рік у рамках бачення стати компанією-«єдинорогом»7 через 5 років 

виглядає цілком відповідною до вимог SMART, однак відповіді на питання 

«що робити вже сьогодні?» вона не дає, що потребує деталізації в конкретних 

заходах. Отже, стратегічні цілі можуть прямо не стосуватися бачення, а 

бачення бути похідним від місії та виражатися умовною формулою Бачення = 

Функція (Місія). 

                                           
7 Компанія з капіталізацією 1 млрд дол. 
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Зворотна формула Місія = Функція (-1) (Бачення) також є корисною для 

організації як інструмент відбору клієнтів, послуг, технологій, які не 

наближають реалізацію бачення.  

Цінності як аксіологічний елемент стратегії. Якщо місія та бачення 

відповідають за матеріальну сторону діяльності організації, то її духовна 

сторона відображається в цінностях, вивченню яких присвячено філософську 

дисципліну «аксіологія». Наявність аксіологічного елемента у стратегії не 

тільки не випадкова, але і необхідна. Дослідження цінностей із філософських 

позицій розкриває «своєрідність ціннісного ставлення, яке породжується 

суб'єктно-об'єктним зв'язком», при цьому «філософія розглядає ціннісну 

ситуацію як форму суб'єктно-об'єктних відносин» [105, c. 51]. Як обґрунтовано 

вище, за опис об'єкта відповідає місія, а суб'єкта – бачення. Отже, цінності 

нормують і регулюють зв'язок між суб'єктом та об'єктом, місією та баченням, 

організацією (індивідом) та зовнішнім середовищем. Можна стверджувати, що 

аксіологія є базисом інституційної економіки.  

Цінності організації є найбільш складним елементом високорівневої 

частини стратегії. Це викликано абстрактністю їх формулювань і труднощами 

з подальшим узгодженням між власниками або співробітниками організації, 

тобто імплементацією в операційну діяльність компанії.  

Одночасно з цінностями (values) часто розглядаються керівні принципи 

(guiding principles), тому що ці поняття тісно пов'язані між собою. Наприклад, 

у компанії «Тойота» використовуються тільки «керівні принципи», без 

формалізації цінностей [347]. Згідно із загальним визначенням цінність – це 

принципи або стандарти поведінки; судження про те, що важливо в житті 

[481]. Принципи трактуються як правила або переконання, що регулюють 

поведінку [432]. Отже, принципи є породженням й інструментом практичної 

реалізації цінностей. Наприклад, цінність людського життя обумовлює 

принцип «не вбий», чесність як цінність породжує принципи «не вкради» і 

«кажи правду» тощо. У рамках цієї логіки цінності виражаються через 

абстрактні іменники, а принципи безпосередньо пов'язані з дією (тому що 



149 

 

поведінка без дії позбавлена сенсу). Однак найчастіше дія має бути 

спрямована на когось, тобто потрібен об'єкт. Часто таким об'єктом виступає 

клієнт (наприклад перший принцип Google − «інтереси користувача понад 

усе»). Отже, у цьому плані цінності припускають передіснування місії, де 

описаний клієнт організації.  

На відміну від місії та бачення, сформувати навіть приблизно базовий 

набір універсальних цінностей для будь-якої організації вкрай складно. Однак 

цінності теоретично дозволяють прискорити і зробити менш енерговитратним 

прийняття управлінських рішень. Саме система цінностей є базисом для 

переходу до управління за цінностями, яке більшою мірою відповідає 

викликам сучасності, ніж управління в ручному режимі. Як відзначив Г. Греф 

після відвідування Силіконової долини, уже «немає конкуренції товарів і 

послуг, є конкуренція моделей управління. Китай краде за один день. Netflix 

прокидається з новою ідеєю, а до обіду Китай уже це відтворює» [150]. Ці 

висновки узгоджуються з результатами раніше здійснених досліджень Дж. 

Коллінза та М. Харсена, викладеними в роботі «Величні за власним вибором». 

Згідно з їх аналізом «компанії-десятикратники»8 завжди вкрай послідовні в 

діях –  вони дотримуються своїх цінностей і цілей, норм виробітку, стандартів 

якості, прийнятих методів» [124, c. 31]. Також відмітними характеристиками 

таких компаній є набір довговічних працюючих правил, які в сукупності 

становлять послідовну і відтворену формулу успіху. Цей рецепт є чітким і 

конкретним, він поєднує всю організацію та спрямовує її зусилля, дає чіткі 

вказівки, що робити, а чого не слід робити. Причому зміна цих правил 

відбувається в чотири рази менш інтенсивно, ніж в інших компаніях із 

контрольної групи. Очевидно, що незалежно від формалізації тих або інших 

цінностей вони існують у будь-якій організації, і саме ними керуються 

                                           
8 Десятикратники – компанії, які в 10 і більше разів перевищують показники у своїх 

галузях. 
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співробітники при прийнятті управлінських рішень щодо досягнення 

стратегічних цілей і здійснення операційної діяльності.  

На практиці цінності можуть бути диференційовані окремо або 

включатися до змісту або місії, або бачення. На думку Ф. Девіда, «чітко 

сформульована місія описує цінності та пріоритети організації» [308, c. 11]. 

Однак відокремлення цінностей від місії та бачення зустрічається частіше та є 

більш методологічно правильним підходом.  

У контексті місії цінності встановлюють правила взаємодії між 

компонентами місійного простору (клієнтами, продуктами, персоналом та ін.), 

а в контексті бачення − обмежують вибір траєкторій руху організацій у 

напрямі обраного вектора розвитку. Таким чином, ціннісний простір є 

стимулом і обмежувачем дій співробітників організації.  

Слід відзначити, що цінності можуть бути абсолютними або умовними. 

Умовні цінності можуть обмежуватися як іншими цінностями, так і змістом 

місії або бачення, що буде більш детально розглянуто при аналізі первинності 

елементів високорівневої частини стратегії (підрозділ 4.4).  

Наприклад, компанія Google визначає 10 принципів (цінностей) [83]:  

1) інтереси користувачів вище понад усе;  

2) краще робити щось одне, але дійсно добре;  

3) чим швидше, тим краще;  

4) ми віримо в демократію в інтернеті;  

5) щоб користуватися інтернетом, не потрібен комп'ютер;  

6) бізнес має приносити користь усім;  

7) інформації більше, ніж здається;  

8) інформація має бути доступною всім;  

9) серйозним можна бути і без краватки;  

10) завжди можна зробити краще.  

Зміст усіх наведених принципів докладно розшифровується та може 

бути однозначно інтерпретований. Однак виникає очевидне питання: «який із 

цих принципів є більш важливим, а який − менш?». Добре, якщо можна 



151 

 

керуватися відразу десятьма цінностями. Але що робити, якщо в конкретному 

випадку цінності суперечать одна одній? Навіть якщо припустити, що 

пріоритетність випливає з порядку їх переліку (перша цінність є більш 

важливою, ніж п'ята), то все одно незрозумілим виглядає порівняння першої 

цінності, з одного боку, і другої, третьої − з іншого. Залишається 

невизначеним, як діяти в умовах жорсткого вибору (або-або) між однією більш 

пріоритетною цінністю і кількома «менш» важливими. Або небагато менш 

важливих цінностей у сумі кращі, ніж одна більш важлива? Однозначного 

вирішення даної проблеми немає. 

Незважаючи на певну неоднозначність використання цінностей для 

управління діяльністю організації, саме вони визначають норми взаємодії 

організації з компонентами місійного простору і фактично накладають 

обмеження на реалізацію бачення. 

Взаємозалежність високорівневих елементів стратегії та сходження 

на прикладний рівень 

Важливим науково-практичним питанням, що також становить інтерес і 

з теоретичних позицій, є таке: «який з елементів високорівневої частини 

стратегії є первинним і чому?». 

З урахуванням існування лише трьох елементів потенційно можливими 

є шість варіантів послідовності їх формування:  

1) місія-бачення-цінності (МБЦ); 

2) місія-цінності-бачення (МЦБ); 

3) бачення-місія-цінності (БМЦ); 

4) бачення-цінності-місія (БЦМ); 

5) цінності-місія-бачення (ЦМБ); 

6) цінності-бачення-місія (ЦБМ).  

Теоретично існує ще сьомий варіант формування високорівневої 

частини стратегії, коли місія, бачення та цінності створюються одночасно (або, 

як мінімум, два елементи створюються одночасно). Саме з цього випадку 

доцільно розпочати розгляд, оскільки якщо він виявиться єдино можливим, то 
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вивчення інших варіантів буде позбавлене сенсу. Однак навіть помислити 

процедуру одночасного створення місії, бачення та цінностей неможливо. 

Завжди має місце певний порядок виникнення думок і їх подальша 

формалізація. Причому цей порядок може бути досить фрагментарним. 

Наприклад, спочатку розробляється частина місії, а потім − окремі цінності. 

Далі − частина бачення і ще кілька цінностей. У кожному випадку 

одночасності бути не може, і кінцевий результат, швидше за все, являє собою 

синтез окремих частин місії, бачення та цінностей. 

Отже, вищенаведені шість варіантів формування ДНК компанії 

переважно можна вважати теоретичною ілюстрацією. У цьому підході 

закладена така апріорна умова: елемент високорівневої частини стратегії 

створюється цілком (повністю), і раніше створена частина стратегії 

обумовлює її наступні елементи. Більш ранній елемент є абсолютним, і 

наступні елементи не впливають на попередні, тобто має місце одностороння 

взаємодія.  

Для кожного з ланцюжків застосовуватиметься двокроковий підхід до 

аналізу: 

крок 1 − перевіряється можливість існування елемента (без опори на вже 

існуючі інші елементи), тобто перевірці підлягає можливість існування місії 

без бачення та/або цінностей, бачення без місії та/або цінностей і цінностей 

без місії та/або бачення. Якщо місію неможливо помислити без бачення, то 

бачення обов'язково передує місії. Аналогічно щодо бачення і цінностей; 

крок 2 − оцінюється вплив раніше створених елементів стратегії на 

наступні елементи.  

1. Місія-бачення-цінності (МБЦ) 

Первинність формування місії можлива, оскільки саме вона вирішує 

екзистенціальну проблему для організації. Нічого не заважає спочатку 

визначити місію або її основну частину (продукт і клієнта), не враховуючи 

горизонт прогнозування і ціннісну базу. У момент формування місійного 
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простору можна абстрагуватися від часу (тобто визначати час як «тут і зараз» 

або «завжди») і цінностей (вважаючи їх універсальними). 

Місія як первинний елемент стратегії відповідає логіці англійської 

філософської школи Нового часу (Локк, Ньютон), яка бере за основу 

реальність (досвід, речовність, об'єкт). У цьому разі місійний простір є 

первинним стосовно суб'єкта (організації).  

Таким чином, можна розглянути три випадки. Випадок МБ описує 

ланцюг «місія-бачення» і передбачає, що місія передує баченню. Аналогічно 

для інших випадків: МЦ – місія-цінності, ЦБ – цінності-бачення. 

МБ − коли спочатку вже є місія, бачення являє собою стрілу часу в 

місійному просторі. У цьому випадку розвиток організації ґрунтується на 

конкретних продуктах, технологіях і припускає взаємодію з певною групою 

клієнтів.  

МЦ − цінності в цьому випадку є умовними. Ні про яку їх категоричну 

імперативність говорити вже не можна. Клієнт визначений, а отже, цінність, 

яка з ним не узгодиться, не може бути включена до стратегії.  

БЦ − аналогічно до випадку МЦ цінності обумовлені, але не елементами 

місійного простору, а образом майбутнього компанії. Наприклад, якщо 

компанія бажає стати через n років «єдинорогом», то обрані цінності 

обслуговуватимуть досягнення цього візійного образу. 

2. Місія-цінності-бачення (МЦБ) 

Якщо місія та цінності вже існують, то бачення просто вписується в цей 

матеріально-етичний простір, тобто цінності обмежені місією, а бачення − 

одночасно і місією, і цінностями. 

Із трьох складових частин другого випадку дві (МЦ і МБ) уже 

розглянуто вище. Залишається тільки досліджувати ЦБ. 

ЦБ − коли цінності передують баченню, майбутнє організації 

формується в раніше визначених етичних рамках. Вектори розвитку 

організації, невідповідні обраним цінностям (принципам), одразу 

відкидаються.  
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У першому та другому випадках, коли місія стоїть на першому місці, 

простежується, з одного боку, її тотальність (позачасовість, тобто домінування 

над часом), а з іншого – підпорядкованість цінностей. У компаніях із такою 

ДНК швидше можливий клієнтоорієнтований підхід, ніж управління за 

цінностями.  

3. Бачення-місія-цінності (БМЦ) 

Несуперечливість первинності бачення обумовлена можливістю 

починати формування високорівневої частини стратегії з горизонту 

стратегування й образу компанії в майбутньому. 

Первинність бачення стосовно місії відповідає логіці Р. Декарта. 

«Мислю, а отже, існую» можна інтерпретувати як «Мислю, а отже, бачу себе 

суб'єктом, який приймає рішення створювати продукт і починати пошук 

клієнтів». При цьому порівняно з першим і другим випадками спостерігається 

принципово інша ситуація, оскільки на першому місці стоїть бачення. Тому в 

даному випадку «термін дії» місії та цінностей обмежений часом, зазначеним 

у баченні (якщо він зазначений). 

Тут можна знайти певні аналогії з феноменологією9. Як відзначає 

М. Гайдеггер, «відмежовують «тимчасово» суще (процеси природи і події 

історії) від «нетимчасово» сущого (просторові і числові співвідношення). 

Дбають про відділення «позачасового» сенсу пропозицій від «тимчасового» 

протікання їх висловлювань. Далі знаходять «прірву» між «тимчасово» сущим 

і «понадчасово» вічним і роблять спроби її подолання. «Тимчасовий» означає 

тут щоразу той же що сущий «в часі» ...» [241, c. 34]. Таким чином, 

використовуючи розподіл існування й буття через тимчасовість першого і 

вічність другого, можна простежити аналогію щодо місії та бачення.  

БМ − якщо місія є первинною, то має місце класичне позачасове або 

надчасове буття. Якщо місія обумовлена баченням, то можна говорити про 

                                           
9 Напрям у філософії XX ст., який визначав своє завдання як апріорний опис досвіду 

і виокремлення в ньому сутнісних рис. 
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тут місію (за аналогією з «тут буттям» за М. Гайдеггером), яка обмежена 

часовими рамками, визначеними в баченні. 

БЦ − аналогічно й цінності набувають часового, тобто підпорядкованого 

часу (закладеному в баченні) характеру. У цьому випадку складно розглядати 

цінності (принципи) як категоричний імператив, тому що є ризик, що та або 

інша цінність буде неактуальною в наступному періоді, визначеному в 

баченні. 

Такий елемент ДНК, як МЦ, розглянуто вище у першому випадку. 

4. Бачення-цінності-місія (БЦМ) 

Цей ланцюжок відрізняється від попереднього тільки первинністю 

цінностей стосовно місії.  

ЦМ − місія стає ціннісно обумовленою, тобто потенційний клієнт, який 

не відповідає цінностям компанії, не буде її клієнтом. Цінності повністю 

відповідають логіці категоричного імперативу.  

5. Цінності-місія-бачення (ЦМБ) 

Даний ланцюжок повністю ціннісно обумовлений і складається з 

елементів ЦМ, ЦБ і МБ, розглянутих вище. При цьому первинність цінностей 

відповідає позиціям кантіанства, коли моральний імператив береться за 

основу. Однак доцільність формування цінностей поза контекстом місії 

викликає сумнів.  

6. Цінності-бачення-місія (ЦБМ) 

Цей ланцюжок може бути повністю охарактеризований виходячи з 

опису частин попередніх, тому що складається з ланок ЦБ, ЦМ і БМ.  

У розглянутих ланцюжках мала місце абсолютизація тих 

високорівневих елементів стратегії, які були створені раніше. І такий 

жорсткий підхід (рис. 2.1 А) в повному обсязі не має місця на практиці, але 

деякою мірою застосовується. Наприклад, громадська організація, яка вирішує 

проблеми глухих людей, вбачає базис формування своєї стратегії саме в 

клієнтові з особливими можливостями і потребами. Аналогічно, для власника 

металургійного заводу продукт багато в чому вже обумовлений. Честолюбний 
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власник, який бачить будь-яку свою компанію лише лідером у галузі, 

починатиме з бачення, а місія та цінності лише забезпечуватимуть цей 

бажаний успіх.  

 

Нехай α, β, γ випадковим чином відповідають місії, візії та цінностям, тоді 

існує два алгоритми формування високорівневої частини стратегії: 

(А) безумовний, (Б) умовний

(А) безумовний алгоритм

(Б) умовний алгоритм

Крок 1

Крок 2

Розробляється α

Фінальна високорівнева 
частина стратегії {α, β, γ}

Розробляється
β, що відповідає α

Розробляється γ, що 
відповідає α та β

Крок 1

Крок 2

Розробляється
(коригується) α

Фінальна високорівнева частина 
стратегії {α, β, γ}

Розробляється
(коригується) β, що відповідає α

Розробляється
(коригується) γ, що відповідає 

α та β

α відповідає
 β та γ?

Так

Ні

β відповідає
α  та γ?

Ні

Так

Крок 3

Крок 4

Крок 3

Крок 4

 

Рисунок 2.1 – Безумовний і умовний алгоритми формування  

високорівневої частини стратегії 

Джерело: складено автором. 

 

Більш зваженим є гнучкий підхід, коли місія, бачення та цінності 

обумовлюють один одного. Тобто має місце ітераційний процес зі зворотним 

зв'язком, у рамках якого, незалежно від спочатку обраного високорівневого 

елемента стратегії (можливо, і випадковим чином), його остаточний вигляд 

буде сформований шляхом узгодження з іншими елементами стратегії 

(рис. 2.1 Б). 
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Наприклад, якщо компанія вирішила здійснювати дослідження у сфері 

оборонно-промислового комплексу, то, швидше за все, цінність таємності 

буде кращою від таких цінностей, як відкритість і прозорість. Однак якщо 

цінності прозорості, публічності, відкритості для компанії є абсолютними, то 

спостерігається очевидний конфлікт між місією та бажаними цінностями. І тут 

необхідно вибирати: або змінювати сферу діяльності, або змінювати цінності. 

Розглянуті ланцюжки стосуються організацій, які вже існують на 

момент формування стратегії. Для організацій, які починають діяльність «із 

нуля», ситуація дещо інша: місія має бути раніше бачення. Образ майбутнього 

продукту або клієнта завжди передує початку діяльності. Розвиток організації 

в майбутньому має припускати її існування, яке описується в місії. Наявність 

продукту формує базис спільної та доцільної діяльності.  

Якщо одержання прибутку є характеристикою лише комерційних 

компаній, то зміст (клієнти та продукти) є відмінною рисою кожної, у тому 

числі некомерційної або релігійної, організації.  

Цінності не можуть задовольнити потреби самі по собі, тому що вони є 

характеристики вже існуючих об'єктів, тобто цінності не можуть бути раніше 

місії та бачення. Наприклад, цінність життя відразу передбачає питання «чиє 

життя?». Принцип «не вбий» припускає питання «кого не вбий?». Таким 

чином, цінності та принципи виконують роль предиката і передбачають 

наявність суб'єкта, який міститься в місії. Цінності самі по собі без місії 

позбавлені змісту, тому що вони обумовлюють дії в рамках місійно-візійного 

простору, а якщо такого простору ще немає, то обумовлювати (нормувати) їм 

ще нічого. Можна навести грубу аналогію з моделлю створення Всесвіту з 

«великого вибуху». До того, як всесвіт з'явився з «великого вибуху», тобто до 

початку сущого, у принципі говорити про категорії «час» і «цінності» 

неможливо. 

Однак на практиці, коли організація вже працює (тобто діє та певний 

місійний простір уже є), цінності можуть не враховувати місію, приймаючи її 

як даність.  
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Отже, простежується така послідовність формування ДНК компанії «з 

нуля» на першій ітерації:  

1) формування суті діяльності (місія); 

2) самоусвідомлення свого існування й розвитку в часі (бачення); 

3) формування правил (інститутів, нормативів) комунікацій у місійно-

візійному (просторово-часовому) континуумі.  

Якщо компанія вже існує, то ланцюжок формування ДНК на першій 

ітерації може бути будь-яким. 

Узгодженість місії, бачення та цінностей на практиці. Для перевірки 

відповідності реаліям послідовностей ДНК компаній використано підхід, який 

припускає їх розгляд на конкретних прикладах. Для аналізу відібрано 

компанії, які входять у ТОП-3 найдорожчих за ринковою капіталізацією 

компаній у світі: Apple, Google, Microsoft (станом на 2019 р.). Їх місії, бачення 

та цінності становлять відповідну базу для аналізу. 

Місія, бачення та цінності компанії Apple (табл. 2.8) мають певною 

мірою еклектичний характер, тому що ніколи не були викладені в одному 

документі. Місія та цінності розміщені на сайті, а бачення звичайно цитується 

з інтерв'ю Т. Кука, генерального директора Apple. Виходячи з цього можна 

дійти висновку, що усвідомленого аналізу відповідності цих дефініцій на 

узгодження одна з одною не виконувалося.  

Місія Apple зосереджена на продуктах компанії. У той же час перша 

пропозиція у змісті бачення Apple сконцентрована на існуванні, що зміщує 

його зміст убік місії. Також у баченні акцент робиться на технологіях і 

співробітниках.  

Таким чином, зміст місії та бачення вказують на домінування логіки 

формування місійного простору. Категорія «час» взагалі залишається без 

уваги. Запропоновані цінності є характеристиками / нормативними 

орієнтирами для продукту (конфіденційність) або пов'язаними з доступністю 

для клієнта, або універсальними цінностями (освіта, навколишнє середовище, 

включення і різноманітність, відповідальність постачальника). 
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Таблиця 2.8 – Місія, бачення та цінності Apple 

 

Місія Бачення Цінності 

Apple розробляє 
Mac, кращі персо-
нальні комп'юте-
ри у світі, а також 
OSX, ilife, iwork і 
професійне про-
грамне забезпе-
чення. Apple здій-
снила революцію 
в цифровій музиці 
за допомогою 
своїх iРod й 
інтернет-магазину 
Itunes. Apple зано-
во винайшла 
мобільний теле-
фон із його 
революційним 
iphone і App Store, 
а також визначає 
майбутнє мо-
більних медіа та 
комп'ютерних 
обладнань із iРad 

Ми віримо, що існуємо на Землі для того, 
щоб виробляти великі продукти, і це 
незмінно. Ми постійно фокусуємося на 
інноваціях. Ми віримо у прості речі − не 
в складні. Ми віримо в те, що нам 
необхідно контролювати найважливіші 
технології, які становлять основу наших 
продуктів, і бути тільки на тих ринках, де 
ми можемо принести вагомий внесок. 
Ми віримо в необхідність відмовля-
тися від тисячі проєктів, щоб 
максимально сконцентруватися тільки 
на деяких дійсно важливих і значимих 
для нас. Ми віримо в тісне 
співробітництво та взаємне збагачення 
наших фахівців − це дозволяє нам 
здійснювати інновації в такий спосіб, 
яким не можуть інші. І якщо бути 
чесними, то ми не згодні на менше, ніж 
перевага в будь-якій групі компанії, ми 
визнаємо свої помилки та відкриті для 
змін. І я переконаний, незважаючи на те, 
хто ти, на якій посаді, ці цінності так 
вбудовані в компанію, що справи в Apple 
будуть йти чудово 

Доступність: ми вважаємо, 
що технології мають бути 
доступними для всіх. 
Освіта: надання продуктів, 
підтримки і можливостей 
школам, які їх потребують 
найбільшою мірою. 
Навколишнє середовище: 
щоб запитати менше про 
планету, ми запитуємо 
більше про себе. 
Включення і різноманіт-
ність: людство різноманіт-
не, а не однакове. Кращий 
спосіб глобальної взаємодії 
припускає включеність 
кожного і не припускає 
виключення будь-кого. 
Конфіденційність: 
продукти Apple призначені 
для того, щоб виробляти 
дивні речі. І призначені для 
захисту вашої 
конфіденційності. 
Відповідальність поста-
чальника: продукти вплива-
ють на світ і людей, які їх 
створюють 

Джерело: складено за [282; 356]. 

 

На основі винятково змісту розглянутих цінностей однозначно 

встановити, який продукт виробляє або планує виробляти компанія в 

майбутньому, неможливо. Отже, формування цінностей відбувається після 

формування місії. 

Відсутність акцентів на чиннику часу та майбутньому організації 

свідчить, що компанія спирається на гіпотезу, згідно з якою її місія та цінності 

є «вічними»; організації немає сенсу трансформуватися в часі, а треба 

залишатися такою ж просунутою та інноваційною завжди. Якщо компанія вже 

«номер один», то немає сенсу говорити, що є бажання бути ще вище.   
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Таким чином, ДНК Apple відповідає модель МЦ, тобто місійний простір 

є первинним, цінності обумовлені цим простором, а бачення не враховується.  

Місія компанії Google (табл. 2.9) визначає свій продукт («упорядкування 

інформації»). Бачення націлене на поліпшення продукту в майбутньому 

(«забезпечити доступ до світової інформації одним кліком»). Google, як і 

Apple, не торкається питання, якою буде сама організація в майбутньому.  

 

Таблиця 2.9 – Місія, бачення та цінності Google 

 

Місія Бачення Цінності 

Упорядкувати 

всю наявну у 

світі інформацію 

та забезпечити 

швидкий і 

зручний доступ 

до неї  

Забезпечити 

доступ до світової 

інформації одним 

кліком 

1. Інтереси користувачів вище понад усе. 

2. Краще робити щось одне, але дійсно добре. 

3. Чим швидше, тим краще. 

4. Ми віримо в демократію в інтернеті. 

5. Щоб користуватися інтернетом, не потрібен 

комп'ютер. 

6. Бізнес має приносити користь усім. 

7. Інформації більше, ніж здається. 

8. Інформація має бути доступною всім. 

9. Серйозним можна бути і без краватки. 

10. Завжди можна зробити краще 

Джерело: складено за [83; 247; 470]. 

 

Цінності Google стосуються клієнтів (інтереси користувачів вище понад 

усе; бізнес має приносити користь усім), продукту (краще робити щось одне, 

але дійсно добре; чим швидше, тим краще; щоб користуватися Інтернетом, не 

потрібен комп'ютер; інформації більше, ніж здається; інформація має бути 

доступною всім; завжди можна зробити краще), технології (ми віримо в 

демократію в інтернеті), співробітників (серйозним можна бути і без 

краватки). 

Отже, цінності Google переважно є продуктоорієнтованими, і їх ДНК 

записується ланцюжком МЦ. 

Місія компанії Microsoft передбачає забезпечення можливості для 

кожної людини та кожної організації на планеті досягти більшого, а бачення − 

допомогти фізичним і юридичним особам реалізувати свій повний потенціал. 
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Отже, і місія, і бачення націлені на опис клієнта, до якого належать усі люди й 

організації на планеті.  

Цінності являють собою предикати, що характеризують саму компанію 

Microsoft (інноваційність, КСВ, філантропія), а також елементи місійного 

простору відносно клієнта, співробітників, технологій − різноманітність і 

включеність, навколишнє середовище, надійні обчислення (табл. 2.10). 

 

Таблиця 2.10 – Місія, бачення та цінності Microsoft 

 

Місія Бачення Цінності 

Надати 

можливість 

кожній 

людині та 

кожній 

організації 

на планеті 

досягти 

більшого 

Допомогти 

фізичним і 

юридичним 

особам 

реалізувати 

свій повний 

потенціал 

Інноваційність: маючи більше 1000 дослідників у наших 

лабораторіях, наша дослідницька організація комп'ютерних 

наук є однією з найбільших у світі. 

Різноманітність і включеність (інклюзивність): ми 

максимізуємо внесок кожної людини − від наших 

співробітників до наших клієнтів, так що спосіб, яким ми 

впроваджуємо інновації, природно, містить різноманітні 

думки. 

Корпоративна соціальна відповідальність: ми працюємо, щоб 

бути відповідальним партнером для тих, хто довіряє нам, вести 

бізнес таким чином, який є всеосяжним і прозорим відносно 

прав людини. 

Філантропія: ми надаємо людям можливість інвестувати 

технології, гроші, таланти співробітників і голос компанії у 

програми, які сприяють цифровій інклюзивності. 

Навколишнє середовище: ми керуємося засадами стійкості та 

використовуємо наші технології, щоб мінімізувати вплив 

наших операцій і продуктів. 

Надійні обчислення: ми надаємо безпечний, конфіденційний і 

надійний комп'ютерний досвід на основі «розумної» ділової 

практики 

Джерело: складено за [391; 413; 414]. 

 

Аналогічно до Apple і Google, ДНК Microsoft можна охарактеризувати 

як МЦ. 

Щодо вітчизняних компаній, то спостерігається схожа ситуація. Аналіз 

змісту місії та бачення компанії ДТЕК (табл. 2.11) свідчить, що місія зосеред-

жена на встановленні продукту (енергія), бачення визначає цільовий ринок 
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(європейський) і бажання зайняти на ньому лідируючі позиції, а також 

акцентує увагу на людях (співробітниках) і технологіях.  

 

Таблиця 2.11 – Місія, бачення та цінності компанії ДТЕК 

 

Місія Бачення Цінності 

Ми 

працюємо 

заради 

прогресу та 

процвітан-

ня суспіль-

ства. Наша 

енергія 

несе людям  

світло і 

тепло 

Ми – 

українська 

компанія, яка 

динамічно 

розвивається, 

прагнемо до 

лідерства на 

європейських 

енергетичних 

ринках. В 

основі нашого 

успіху – люди, 

ефективність, 

передові 

технології 

Професіоналізм: наші співробітники мають глибокі професійні 

знання, відповідально ставляться до своїх обов'язків, якісно 

виконують поставлені завдання. Ми прагнемо до досягнення 

найкращих результатів, оптимально використовуючи людські, 

природні та фінансові ресурси. 

Згуртованість: ми цінуємо командний дух, єдність і 

згуртованість. Тільки в команді ми можемо досягти високих 

результатів. Разом нам цікаво і працювати, і відпочивати. 

Багатогранність досвіду та знань кожного створює загальний 

потенціал розвитку компанії. Усіх співробітників компанії 

поєднують ідея та мета, до якої ми прагнемо рівною мірою, 

розуміючи і підтримуючи один одного.  

Відповідальність: ми будуємо свою діяльність на розумінні 

того, що всі наші зусилля мають відповідати інтересам 

суспільства. Ми відповідаємо за якість роботи і дотримання 

корпоративних норм, за виконання своїх зобов'язань, ощадливе 

використання ресурсів і чистоту навколишнього середовища. 

Ми відповідальні за тих, хто робить нашу компанію успішною, 

– наших співробітників. 

Відкритість: ми відкрито інформуємо наших співробітників, 

партнерів, акціонерів та інші зовнішні зацікавлені сторони про 

важливі питання розвитку нашої компанії, створюючи основу 

для довірчого співробітництва. Ми здійснюємо свою діяльність, 

виходячи з принципів, зрозумілих нашим співробітникам і 

партнерам. 

Прагнення вдосконалюватися: ми створюємо умови для 

розвитку талантів і здібностей наших співробітників, 

упроваджуємо найбільш перспективні технології, 

удосконалюємо виробничі й управлінські процеси. 

Розбудовуючи бізнес, ми вселяємо впевненість у наших 

співробітників і робимо внесок в успішний розвиток України 

Джерело: складено за [142]. 

 

 

Цінності характеризують лише співробітників (професіоналізм, 

згуртованість, відповідальність, прагнення вдосконалюватися) та комунікації 

зі стейкхолдерами (відкритість).  

Таким чином, бачення більш акцентовано виражене, ніж у 

вищенаведених прикладах, але оскільки лідерство передбачається на 
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конкретному ринку (європейському), а ринок − це елемент місійного простору, 

то місія має бути раніше бачення. Аналогічно переважна більшість цінностей 

характеризує елемент місійного простору «люди» (співробітники), який 

міститься у формулюванні бачення. Отже, ДНК компанії ДТЕК виражається 

послідовністю МБЦ.  

Підбиваючи проміжний підсумок, можна констатувати, що 

запропонований підхід до формування ДНК компанії доцільно застосувати для 

аналізу практичних прикладів. 

Після визначення високорівневої частини стратегії доцільно перейти до 

її практичної реалізації.  

Стратегічні цілі як проєкція ДНК організації. Основне завдання 

стратегічних цілей − забезпечити перший крок сходження від абстрактної 

високорівневої частини стратегії до конкретних дій. Отже, стратегічні цілі 

мають відповідати місії, баченню, цінностям або окремим їх частинам. 

Точніше, вони мають бути спрямовані на зміну місійного і ціннісного 

простору.  

Питанням розробки цілей присвячено багато наукових публікацій. 

Загальноприйнятим є підхід до формування цілей за методологією SMART. 

Існують різні розшифрування цієї абревіатури, але одне з класичних 

формулювань, запропоноване Дж. Т. Дораном [319, c. 35-36], передбачає, що 

цілі мають бути: конкретними (призначені для конкретної сфери), вимірними 

(кількісні), із призначеними відповідальними (зазначено, хто це зробить), 

реалістичними (зазначено, які результати можуть бути досягнуті реалістично, 

з урахуванням наявних ресурсів), обмеженими в часі (коли результат 

може бути досягнутий). У підсумку «цілі представляють унікальні 

переконання і філософію керівників», описані у високорівневій частині 

стратегії.  

Вимоги вимірності, конкретності та реалістичності обумовлюють 

перехід від якості до кількості, від абстрактного до конкретного. Завдяки 
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наявності відповідальних за досягнення можливий зв'язок цілей організації та 

особистих цілей. Критерій «обмеженість у часі» є деталізацією бачення.  

Отже, виконання критеріїв SMART стосовно цілей достатньою мірою 

забезпечує зв'язок високорівневої частини стратегії з операційною діяльністю 

організації (табл. 2.12). 

 

Таблиця 2.12 – Відповідність Smart-критеріїв постановці цілей  

ДНК організації 

 

Smart-критерій Роль критерію для зв'язку цілей з іншими елементами стратегії 

Specific 

(конкретний) 

Визначається конкретна сфера місії, бачення або цінностей. Це 

може бути конкретизований клієнт, продукт тощо  

Measurable 

(вимірний) 

Можливість переходу на операційний рівень; вхід у цикл 

«спостереження – орієнтація – рішення – дія» 

Assignable 

(зазначено, хто це 

зробить) 

Зв'язок із відповідальними, які в подальшому можуть бути 

«спонсорами» проєктів щодо досягнення цілей 

Realistic 

(реалістичний) 

Зв'язок із планами, заходами, ресурсами 

Time-bound 

(обмежений у часі) 

Зв'язок із баченням через категорію «час»  

Джерело: складено автором. 

 

Набір цілей можна вважати достатнім, якщо він покриває (характеризує) 

всі елементи місійного простору. Декомпозиція одного лише бачення є 

безрезультатною, тому що образ майбутнього може не бути пов'язаний із 

конкретною діяльністю. Наприклад, декомпозиція бачення «стати компанією 

з капіталізацією 1 млрд дол. через 5 років» у мету «стати компанією з 

капіталізацією 0,5 млрд дол. через 3 роки» не наближує до визначення 

конкретних дій відносно конкретних об’єктів, тобто така мета не забезпечує 

переходу від абстрактного образу до конкретної дії.  

Плани заходів щодо реалізації цілей. Реалізація стратегічних цілей 

залежить від їх втілення у планах заходів. Плани заходів реалізуються або в 

рамках існуючих бізнес-процесів, або через окремі проєкти. 
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Загальним для проєктів і бізнес-процесів є наявність замовника (клієнта) 

і продукту, який задовольняє певну потребу клієнта або вирішує його 

проблему. Продукт виробляється в рамках процесу або за результатами 

проєкту і передається замовникові (клієнтові). При реалізації проєкту або в 

рамках бізнес-процесу мають використовуватися цінності, відповідні всій 

організації. Отже, проєкт і процес багато в чому являють собою декомпозицію 

високорівневої частини стратегії. 

Слід зауважити, що частина проєктів і бізнес-процесів націлена не на 

«місійного» клієнта, а на забезпечення продовження діяльності організації 

(business continuity), тобто її існування. Для цих процесів і проєктів клієнтом є 

сама організація, що забезпечує їх первинний зв'язок із баченням, а не з місією.  

Таким чином, кінцевий клієнт і продукт переходять із місії організації 

на операційний рівень. Формуються клієнто-продуктові ланцюжки, що 

являють собою набір клієнтських рядів і мають внутрішню та зовнішню 

частини. При цьому «крайній» внутрішній клієнт має бути пов'язаний із 

зовнішнім клієнтом або безпосередньо відповідати за існування організації.  

Ризики у стратегії. Ризики у стратегії належать як до високорівневої 

(абстрактної), так і до операційної (прикладної) частин стратегії. 

Згідно з останніми напрацюваннями Комітету організацій спонсорів 

Комісії Тредвея (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 

Commission − COSO), викладеними в документі «Концептуальні засади 

управління ризиками організації: інтеграція зі стратегією та управлінням 

діяльністю», «кожен вибір, який ми здійснюємо для досягнення цілей, має свої 

ризики» [326]. 

Останні рекомендації у сфері управління ризиками фокусуються на 

таких компонентах:  

1) управління і культура;  

2) стратегія та постановка цілей;  

3) виконання;  

4) огляд і перегляд практики підвищення ефективності організації;  
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5) інформація, зв'язок і звітність [326, с. 6].  

Перша компонента співвідноситься з місією, баченням і ключовими 

цінностями, друга − зі стратегічними цілями, установленням ризик-апетиту, 

третя відповідає за операційний рівень, четверта та п’ята є крос-

функціональними та стосуються звітності й комунікацій.  

Згідно з COSO ERM (2004 р.) [460] існує чотири методи управління 

ризиками: 

1) ухилення від ризику;  

2) скорочення ризику;  

3) перерозподіл ризику;  

4) прийняття ризику.  

«Ухилення від ризику. Припинення діяльності, яка призводить до ризику. 

Ухилення від ризику може включати закриття виробництва певної лінії 

продукції, відмову від виходу на нові географічні ринки або рішення про 

продаж підрозділу. 

Скорочення ризику. Вживаються заходи щодо зменшення ймовірності 

та/або впливу ризику, що, як правило, потребує прийняття великої кількості 

оперативних рішень, пов’язаних з організацією діяльності. 

Перерозподіл ризику. Зменшення ймовірності та/або впливу ризику за 

рахунок перенесення або іншого розподілу частини ризику. 

Розповсюдженими способами перерозподілу ризику є придбання страхових 

полісів, проведення операцій хеджування і передача відповідного виду 

діяльності сторонній організації. 

Прийняття ризику. Не вживається жодних заходів для того, щоб 

«знизити ймовірність або вплив події» [460]. 

Якщо розглянути ці методи в контексті високорівневої частини стратегії, 

то можна помітити ряд особливостей (табл. 2.13).  

Відхилення від ризику припускає звуження місійного простору, тому що 

відмова від діяльності – це або припинення виробництва певного продукту або 

вихід із певного ринку. Скорочення ризику припускає зміну процедур або 
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технології виробництва продукту, що впливає на місійний простір. 

Перерозподіл ризику припускає розширення клієнтського ряду (зовнішнього 

середовища) за рахунок організацій, яким передається ризик. Прийняття 

ризику припускає збереження місійного простору без змін.  

 

Таблиця 2.13 – Вплив методів управління ризиками на місію 

 

Метод управління ризиками Вплив на місію 

1) відхилення від ризику Звуження місійного простору 

2) скорочення ризику Зміна місійного простору 

3) перерозподіл ризику Розширення місійного простору 

4) прийняття ризику Збереження місійного простору 

Джерело: складено автором. 

 

Таким чином, управління ризиками повною мірою базується на процесі 

стратегічного управління та є його гармонійним доповненням.  

 

2.3 Роль поведінкових особливостей стратега у стратегічному 

управлінні  

 

Роль психології у стратегуванні. Вищевикладений аналіз заснований на 

формальній логіці. Людина − творець стратегії та головна персона, яка втілює 

її в реальність, залишається в тіні. При цьому істотна роль психології в 

управлінні на бізнесовому та державному рівнях не викликає сумнівів. 

«Сучасні теорії організації в багатьох аспектах базуються на моделі людської 

поведінки» [162]. Уже дістав загального визнання вплив психологічних 

чинників на економічні процеси. Це підтверджують результати досліджень 

Д. Канемана [107] і В. Сміта [215], удостоєних Нобелівської премії з економіки 

у 2002 р. за застосування психологічної методики в економічній науці, 

особливо при дослідженні формування суджень і прийняття рішень в умовах 

невизначеності. А в 2017 р. Р. Талер [469] отримав Нобелівську премію з 

економіки за внесок у дослідження поведінкової економіки.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/2002_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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Наявність стратегії дозволяє людям подолати екзистенціальний страх. 

Коли людина не здатна скласти для себе якусь чітку картину, вона почувається 

не тільки роздратованою та незадоволеною, але і нещасною. Віра в те, що 

смисл розшифрований, незмінно несе із собою відчуття контролю. Навіть 

якщо відкрита людиною значеннєва схема містить уявлення про її слабкість, 

безпорадність або незначність, вона все-таки є більш комфортною, ніж стан 

невідання [259]. Однак у процесі стратегування психологічним чинникам не 

приділяється потрібної уваги. Домінування досліджень щодо стратегічного 

управління без урахування психологічних особливостей індивідуального або 

колективного стратега, який розробляє та затверджує стратегію, призвело до 

формування загального теоретичного шаблону, який далеко не завжди 

коректно описує реальність й адекватно застосовується на практиці. Отже, 

залишається актуальною проблема оцінки впливу на формування стратегії 

психологічної установки стратега.  

У рамках даного дослідження під «стратегом» розуміється особа або 

група осіб, які безпосередньо розробляють і затверджують стратегію розвитку 

території, бізнесу, організації, установи або особисту стратегію для індивіда. 

У великих компаніях, організаціях й установах домінує колективний стратег у 

вигляді наглядової ради, ради директорів, опікунської ради, уряду тощо. 

Індивідуальні стратегії залишаються прерогативою окремих людей.  

Одним із відомих і широко застосовуваних у психології підходів до 

категоризації поведінкових типів особистості є модель, заснована на інтро- та 

екстраверсіях. Існують інші моделі, однак дане дослідження не має на меті 

забезпечити повноту їх розгляду, є намір тільки показати можливий вплив на 

прикладі однієї з них.  

Вплив психологічної установки стратега на реалізацію стратегування 

здійснюється з точки зору екстравертного й інтровертного підходів. Поняття 

«екстраверсія» та «інтроверсія» були введені психологом і філософом 

К. Юнгом [258]. У рамках даної роботи вони розглядаються стосовно стратега, 

стратегії та процесу її створення як базові установки. Як робоча гіпотеза 
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дослідження передбачається, що зміст стратегії значною мірою залежить від 

психологічного типу стратега; мета − обґрунтування відмінностей та 

особливостей формування стратегії залежно від екстравертної або 

інтровертної установки стратега, а також їх практичне використання при 

стратегічному управлінні. 

Визначення екстравертного й інтровертного типів стратега. 

Екстравертний тип стратега при формуванні стратегії орієнтований передусім 

на зовнішні чинники: для нього прийняття важливих рішень і здійснення дій 

обумовлене не суб'єктивними поглядами, а об'єктивними обставинами, 

інформація про які завжди приходить до нього ззовні. При екстравертному 

типі формування стратегії траєкторія переходу із сьогодення в майбутнє 

встановлюється через аналіз об'єктивної зовнішньої реальності, і сам образ 

майбутнього (бачення) формується аналогічно.  

Отже, ураховуються конкурентні позиції та відповідні їм наявні ресурси. 

Організація намагається вбудуватися в існуючу дійсність, зайняти нішу на вже 

сформованих ринках, виокремити аналітичним чином перспективні ринки, 

задовольнити існуючі потреби, використовувати апробовані технології та 

джерела ресурсів, тобто діяти в місійному просторі, що має місце на даний 

момент. У цьому випадку стратегія націлена на реалізацію наявного 

потенціалу організації чи територіального утворення або, згідно з 

термінологією Г. Гегеля, на перехід організації зі стану «в собі буття» у стан 

«для себе буття», що повною мірою узгоджується з логікою епохи модерну. 

Екстравертний підхід до стратегування відповідає початковій розробці місії 

(виходячи з наявних клієнтів, продуктів тощо), а потім − бачення.  

Суть інтровертного підходу полягає в первинному формуванні 

стратегом суб'єктивного образу майбутнього. Цей образ створюється 

всередині самого стратега і може ніяк не узгоджуватися з поточною 

зовнішньою реальністю. Таким чином, спочатку не враховуються конкурентна 

позиція, наявні ресурси та інші обмеження. Це обумовлює потенціал 

створення унікальної стратегії, здатної забезпечити проривний розвиток 
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компанії (організації), і формує ризики швидкого та повного фіаско. При 

стратегічному плануванні інтровертного типу спочатку народжується образ 

майбутнього, найчастіше розмитий, не до кінця зрозумілий зовнішнім 

зацікавленим сторонам й іноді самому стратегу, а потім починається його 

кристалізація при формуванні стратегії та її реалізації. Такий підхід здатен 

вловити архетиповий тренд, який може бути непомітним у рамках 

екстравертної логіки. Інтровертний підхід до стратегування також відповідає 

первинній розробці місії, а потім − бачення. Але тут за основу береться місія з 

майбутнього (потенційний клієнт, продукт та ін.). 

Певною мірою формування стратегії інтровертним чином припускає її 

реалізацію в рамках логіки постмодерну за рахунок конструювання 

реальності, а не вбудовування в неї. Це наділяє організацію істотними 

можливостями в умовах поглиблення інформатизації економіки, розширення 

сфери віртуальних послуг і відповідно формування гіперринків і гіпертоварів 

[18, c. 105]. Прикладом реалізації таких стратегій може служити створення 

принципово нових продуктів, що раніше не існували, або потреб, які мають 

характеристики симулякра й існують тільки в гіперреальності, але разом із тим 

мають цінність, підкріплену платоспроможним попитом у реальності. 

Ілюстрацією такого продукту є комп'ютерні ігри й інші інформаційні 

продукти. 

Як успішного колективного інтровертного стратега можна розглядати 

С. Джобса. Експерти відзначають, що «Стів Джобс − непересічна особистість, 

як і всі генії. Розібрати логіку його вчинків неможливо, тому що, ймовірно, і 

не було логіки ... Причому сам він нічого не створював, а лише стимулював 

процес створення революційних продуктів» [70, c. 25]. З урахуванням того, що 

він «сам нічого не створював», можна стверджувати, що це приклад саме 

колективного інтровертного стратега. 

У загальному випадку, якщо перенести логіку одного з ключових питань 

філософії, яке полягає у вирішенні протиріччя між твердженнями «буття 

визначає свідомість» і «свідомість визначає буття», у контекст даного 
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дослідження, то одержимо таку пару взаємно протилежних тез: «зовнішнє 

середовище обумовлює реалізацію стратегії» та «реалізація стратегії 

обумовлює зовнішнє середовище». Екстравертний стратег дотримуватиметься 

першої тези, а інтровертний – другої. У рамках такої логіки ці питання 

переходять у площину первинності місії або бачення.  

Націленість на конструювання реальності властива й екстравертному 

підходу до стратегічного управління, але в його межах вона не є домінуючою 

характеристикою. У той же час інтровертний стратег не буде спочатку шукати 

можливість вбудуватися в зовнішнє середовище (наявний місійний простір) 

(рис. 2.2). 

 

Інтровертний

Екстравертний

Конструювання 

зовнішнього середовища

Вбудовування 

в зовнішнє середовище

Тип стратега Спрямованість стратегії

 
 

Рисунок 2.2 – Спрямованість стратегії залежно від типу стратега  

Джерело: складено автором. 

 

Проілюструвати логіку екстравертного й інтровертного підходів можна 

на прикладі експериментів із мухами дрозофілами. Протягом 20-хвилинного 

періоду навчання мухи піддалися двом або трьом спалахам світла – два 

спалахи збігалися з енергійним струшуванням, яким управляли, поміщуючи 

електричну зубну щітку поруч із коробкою, де були мухи. Після короткого 

відпочинку мух повернули в коробку і показали їм світлові спалахи. 

Незважаючи на неприязнь до струшування, більшість мух не змогли навчитися 

асоціювати негативний стимул із кількістю спалахів [449]. Однак через 40 

поколінь піддослідні мухи [480, с. 7] уже могли відрізняти апріорі два спалахи 
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світла, які супроводжувалися негативним роздратуванням, від трьох спалахів, 

які нічим не супроводжувалися.  

Таким чином, якщо перед гіпотетичною дрозофілою-стратегом 41-го 

покоління стає вибір рухатися в напрямі «двох спалахів» або «трьох спалахів», 

то можна визначити два варіанти можливої поведінки залежно від типу 

стратегування. Так, дрозофіла-стратег інтровертного типу вибере рух убік 

«трьох спалахів», і це буде абсолютно правильний вибір, який неможливо 

пояснити в рамках раціональної логіки. При цьому дрозофіла-стратег 

екстравертного типу в рамках раціональної логіки у 50% випадків прийме 

рішення рухатися вбік або «двох спалахів», або «трьох спалахів». Імовірність 

як правильного, так і неправильного рішення дорівнюватиме 50%, і для 

зовнішніх користувачів на момент затвердження стратегії будь-яке рішення 

буде однаково обґрунтованим. Слід відзначити, що вибір стратега інтроверта 

є правильним, якщо не змінилися правила гри (місійний простір і цінності).  

«Стратег – стратегія – користувачі стратегії». Розглядаючи підходи 

до побудови стратегії в рамках тріади «стратег – стратегія – користувачі 

(споживачі) стратегії», можна продемонструвати їх залежність від періоду 

часу, з якого починається побудова стратегії. 

В екстравертному випадку спочатку стратегія починає формуватися на 

етапі комунікацій «стратега» із зовнішніми «користувачами стратегії» (етап 

t0), тобто з агентами зовнішнього середовища, оцінкою їх очікувань, 

моделюванням їх поведінки тощо (рис. 2.3 А). 

В інтровертному випадку стратегія є продуктом діяльності стратега без 

первинного врахування очікувань користувачів стратегії (рис. 2.3 Б). Отже, на 

етапі актуалізації стратегії (для екстравертного підходу даному етапу 

відповідає період t3, а інтровертному – t2) інтровертний тип стратегування 

може перетворитися на екстравертний. Таким чином, зрушення інтровертного 

підходу на період «назад» переводить його в екстравертну площину, що можна 

розглядати як теоретичне обґрунтування для практичного узгодження 

кожного з підходів у рамках єдиної системи стратегічного управління. 
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Рисунок 2.3 – Етапи формування та актуалізації стратегії в рамках тріади 

«стратег – стратегія – користувачі стратегії» 

Джерело: складено автором. 

 

Дана логіка дозволяє сформулювати основні етапи побудови, реалізації 

та актуалізації стратегії екстравертним й інтровертним чином. 

Загальна послідовність при екстравертному підході має такий вигляд:  

1) аналіз зовнішнього середовища або місійного простору (етап t0); 

2) формування стратегії (етап t1); 

3) реалізація стратегії шляхом переформатування внутрішнього 

середовища компанії під зовнішні запити користувачів (споживачів) стратегії 

або задоволення прихованих запитів (етап t2); 

4) актуалізація стратегії за результатами зворотного зв'язку від 

користувачів стратегії (етап t3). 

При інтровертному підході визначено такі етапи: 

1) виявлення архетипового цільового образу майбутнього стратегом 

(етап t0). Образ може стосуватися як продуктів (послуг), так і оригінальних 

технологій їх створення або просування на ринки збуту товарів і послуг, а 

також його мінімально необхідної формалізації; 

2) реалізація стратегічного плану у вигляді формування (зміни) спожив-

чих ринків, способів виробництва, інструментів просування товарів і послуг 

(етап t1); 
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3) актуалізація стратегії за результатами зворотного зв'язку від 

користувачів стратегії (етап t2). 

У результаті зовнішнє середовище переформатується під внутрішнє 

бачення стратега і організація одержує доступ до «блакитних океанів» і 

надприбутку або фіаско у вигляді ліквідації підприємства або зміни власника. 

Екстравертний та інтровертний підходи в контексті шкіл 

стратегічного управління. При розгляді підходів до формування стратегій у 

контексті шкіл стратегічного управління, визначених Г. Мінцбергом [139], на 

перший погляд логічною є побудова аналогії між школами, які наказують, й 

екстравертним підходом, з одного боку, і між школами, які описують, й 

інтровертним підходом – з іншого. Однак це цілком правильно стосовно шкіл, 

які наказують, і лише частково – стосовно тих, які описують. Слід відзначити, 

що екстраверсія або інтроверсія даних шкіл є лише домінуючою 

характеристикою, і кожній із них певною мірою властиві елементи як одного, 

так і другого підходу.  

Школи стратегічного управління, які наказують (дизайну, планування і 

позиціонування), консолідують зусилля на формуванні чіткого, однозначного 

плану, заснованого на зовнішній інформації, а потім − на його реалізації. Цим 

обумовлюється їх екстравертна спрямованість, що визначає такі позитивні 

сторони: чіткість процесу вибудовування стратегічного управління; високий 

ступінь формалізації стратегічного плану, який може бути легко 

презентований зовнішнім зацікавленим сторонам (наприклад, для залучення 

інвестицій або іншого роду фінансування); однозначний розподіл ролей і 

відповідальності, що дозволяє встановити чіткий контроль за реалізацією 

стратегії. При цьому школам, які наказують, властивий і ряд недоліків: суттєво 

обмежена гнучкість при реалізації; недостатнє врахування якісних чинників; 

ілюзія контролю за зовнішнім середовищем; фокусування уваги на поточному 

порядку речей (галузі, продуктовій лінії) і переважно лінійній екстраполяції 

наявних тенденцій. Скрупульозно розроблені стратегії в рамках методології 
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шкіл планування, дизайну і позиціонування дуже швидко застарівають, а їх 

розробка припускає витрати значної кількості ресурсів.  

Школи, що описують (підприємництва, когнітивна (пізнання), навчання, 

влади, культури, зовнішнього середовища), наголошують на описі процесів 

розробки і реалізації стратегій, максимально наближених до практики. До 

переваг процесу стратегічного управління в рамках цих шкіл слід віднести 

гнучкість й адаптивність при реалізації, а також урахування психологічних 

аспектів формування стратегії та якісних чинників. Із логікою шкіл, що 

описують, узгоджується думка про те, що стратегічне управління має бути 

націлене на мінімізацію потреб у точних прогнозах, оскільки в умовах 

непередбачуваності найкращим може виявитися таке рішення, для якого 

прогнозування не має вирішального значення [422, c. 82].  

Основним недоліком є низький рівень формалізації, який не дозволяє 

поширювати та презентувати стратегічні плани, виконувати контроль за їх 

виконанням. Серед шкіл, що описують, до екстравертних належать школа 

влади (логіка цієї школи побудована на владних взаємодіях, які мають 

зовнішню орієнтацію стосовно стратега) і зовнішнього середовища (назва 

говорить саме за себе), які відображають об'єктивне розміщення сил. Решта 

шкіл, які описують, крім школи навчання, входять у групу інтровертних: 

школа підприємництва (базовий процес побудований на основі передбачення 

і є інтуїтивним), когнітивна школа (припускає, що оточення конструюється 

всередині організації [139, c. 159]) і школа культури (стратегія набуває форми 

перспективи, яка вкоренилася в колективних устремліннях, не обов'язково 

явно виражених [139, c. 243]). 

Логіка школи навчання описується взаємно обумовленою зв'язкою 

«питання-відповідь», у рамках якої відбувається навчання компанії. Первинна 

постановка питання може бути здійснена як екстравертним, так і інтровертним 

чином, а відповідь завжди приходить із зовнішнього середовища. Отже, дана 

школа є екстравертно-інтровертною з домінуючою екстраверсією. 
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Окремо виділяється школа конфігурації, яка розглядає стратегічне 

управління як діяльність щодо забезпечення трансформації організації з 

одного відносно стійкого стану в інший в умовах визначеної конфігурації 

(комбінації структури організації та зовнішнього контексту). Ця школа 

визначає набір конкретних архетипів або категорій стратегічної поведінки 

організації. У ній простежується інтроверсія стосовно моделі поведінки 

(перетворення) та екстраверсія стосовно націленості змін компанії в контексті 

зовнішнього середовища, а не самого зовнішнього середовища. 

Отже, усі школи стратегічного управління піддаються систематизації 

щодо психологічної установки стратега, що дозволяє враховувати результати 

досліджень, одержані в контексті цих шкіл для аналізу та порівняння 

екстравертного й інтровертного підходів. Слід відзначити, що екстравертний 

тип дещо домінує над інтровертним за кількістю шкіл, які можуть бути 

віднесені до кожного з них (5 проти 3 і 2 змішаних типів). Це можна 

«арифметично» розглядати як додатковий чинник на користь підходу до 

формування стратегії, згідно з якою місія є базовим елементом.  

Порівняльний аналіз екстравертного й інтровертного підходів до 

стратегування. При порівнянні екстравертного та інтровертного підходів до 

стратегування з точки зору максимізації корисності й мінімізації ризиків 

визначено загальні переваги та недоліки кожного з них. 

Мінімізація ризиків при стратегічному плануванні екстравертного типу 

забезпечується однозначною формалізацією дизайну даного процесу. У цьому 

випадку досягається максимальна простота і чіткість при розробці стратегії, 

оскільки кожен співробітник і структурний підрозділ знають свою роль. Для 

«чорних скриньок», із яких з’являються нетрадиційні ідеї, тут немає місця, але 

й обслуговування їх реалізації не споживає ресурсів.  

Основні ризики стратегій екстравертного типу полягають у необхідності 

їх реалізації в жорсткому конкурентному середовищі, а чітко прописані цілі 

знижують маневреність при їх реалізації (табл. 2.14). 
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Таблиця 2.14 – Загальні переваги та недоліки екстравертного підходу  

до стратегічного планування 1 

 

Переваги Недоліки 

1. Простота і чіткість розробки 

стратегії (підвищення ймовірності 

досягнення цілей). 

2. Концентроване врахування 

економічних, соціальних, політич-

них і  культурних реалій 

зовнішнього середовища. Глибокий 

конкурентний аналіз (підвищення 

ймовірності досягнення середнього 

рівня вигід). 

3. Однозначна і зрозуміла роль кож-

ного співробітника у процесі 

стратегічного планування (підви-

щення ймовірності досягнення). 

4. Простота і прозорість здійснення 

контролю за виконанням стратегії 

(підвищення ймовірності досягнен-

ня цілей). 

5. Стратегія може бути легко 

представлена зовнішнім користу-

вачам. Наприклад, для залучення 

фінансових та інших ресурсів 

(збільшення швидкості досягнення 

цілей) 

1. Мінімальна гнучкість при реалізації стратегії 

(зниження ймовірності досягнення цілей). 

2. Найчастіше стратегічне планування зводиться до 

екстраполяції наявних даних (спрощення 

реальності збільшує імовірність неправильних 

прогнозів). 

3. Недостатньо враховуються якісні чинники, що 

призводить до викривлення реальності (зниження 

ймовірності досягнення цілей). 

4. Створюється ілюзія порядку зовнішнього 

середовища і контролю за ним (зниження 

ймовірності досягнення цілей через недооцінку 

ризиків). 

5. Гіпертрофована аналітична складова розробки 

стратегії (надлишкові витрати ресурсів на етапі 

планування).  

6. Суб'єктні можливості організації зменшуються з 

урахуванням того, що зовнішнє середовище просто 

задає певні загальні правила гри і накладає 

обмеження (заниження потенційних можливостей 

компанії, тобто обсягів потенційних вигід). 

7. Мінімізується відмінність від стратегій 

конкурентів, втрачається унікальність компанії 

(зниження ймовірності досягнення цілей) 
1 Переваги та недоліки оцінюються з точки зору максимізації-мінімізації ризиків і 

вигід, імовірності їх досягнення. До вигід також належить скорочення обсягу 

використовуваних ресурсів.  

Джерело: складено автором. 

 

Націленість на максимізацію корисності в екстравертному стратегуванні 

випливає з використання вже існуючих можливостей через урахування 

економічних, соціальних, політичних і культурних реалій зовнішнього 

середовища шляхом виконання поглибленого конкурентного аналізу. Це 

дозволяє виявляти незадіяні ресурси, незайняті ніші, просувати раніше 

створені, але не запущені у виробництво товари і послуги. Однак сам процес 

стратегування потребує значних ресурсів в умовах постійно зростаючих 

обсягів зовнішньої та внутрішньої інформації. Практично ця проблема має 

вирішення шляхом повноцінного розгортання Індустрії 4.0.  
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Екстравертно створені стратегії характеризуються умовною 

мінімізацією ризиків за рахунок відмови від принципово нових шляхів 

одержання надприбутків. Очевидним недоліком екстравертного підходу до 

стратегічного планування є повне залучення стратега до зовнішніх об'єктів і, 

як наслідок, втрата унікальності компанії, яка може бути створена 

«внутрішнім баченням» стратега. З іншого боку, одержуючи інформацію 

ззовні, результат легко презентувати на зовнішню сторону. 

Використання інтровертного підходу передбачає можливість більш 

значних вигід (табл. 2.15) порівняно з екстравертним, оскільки їх масштаби в 

окремих випадках складно оцінити, тому що потенційно вони не обмежені. 

 

Таблиця 2.15 –  Загальні переваги та недоліки інтровертного підходу до 

стратегічного планування 

Переваги Недоліки 

1. Гнучкість й адаптивність при реалізації 

(підвищення ймовірності досягнення 

цілей). 

2. Акцент робиться не на побудові стратегії, 

а на пошуку нових можливостей, активно 

використовується творче мислення 

(підвищення верхньої межі корисності). 

3. Рух уперед незалежно від невизначеності 

збільшує потенційні вигоди (підвищення 

верхньої межі корисності). 

4. Відсікання надлишкової інформації 

(зменшення обсягу витрат ресурсів). 

5. Ураховується вплив на розвиток таких 

явищ, як «осяяння» бізнес-ідеєю 

(підвищення верхньої межі корисності). 

6. Можливість залучення співробітників 

усіх рівнів ієрархії до творчих пошуків 

нових стратегічних перспектив 

(збільшення ймовірності досягнення цілей 

через підвищення мотивації). 

7. Можливість створення принципово 

нових продуктів або використання 

принципово нових інструментів для 

завоювання / утримання ринків 

(підвищення верхньої межі вигід) 

1. Рух уперед незалежно від невизначеності 

(збільшення ризиків втрат). 

2. Украй проблематично (іноді неможливо) 

передати знання у формалізованому 

вигляді (зниження ймовірності 

довгострокового, безперервного існування 

компанії). 

3. Доля компанії тісно пов'язана з долею 

керівника або ядром колективного стратега 

(зниження ймовірності довгострокового, 

безперервного існування компанії). 

4. Важко аргументовано (за допомогою 

розрахунків) довести вибір напряму 

стратегічного розвитку. Тому складно 

формалізувати стратегію для зовнішніх і 

внутрішніх користувачів (зниження 

ймовірності досягнення цілей унаслідок 

складності залучення інвестицій або 

партнерів). 

5. Реалізація стратегії слабко піддається 

контролю (підвищення ризиків при 

досягненні цілей). 

6. Важко застосовувати та недостатньо 

використовуються кількісні методи аналізу 

(підвищення ризиків при досягненні цілей) 

Джерело: складено автором. 
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Мінімізація ризиків при стратегічному плануванні інтровертного типу є 

надскладним завданням. Ризики зовнішнього середовища враховуються 

недостатньо та, як наслідок, управляти ними непросто через труднощі, які 

виникають уже на етапі їх ідентифікації. При цьому створюється потенціал 

одержання вигід через можливість виходу за існуючі рамки. Отже, основні 

переваги інтровертного підходу зосереджені в теоретично необмеженому рівні 

потенційних вигід, а властиві йому високі ризики знижують імовірність 

одержання вигід і належать до головних недоліків (табл. 2.15). 

Загальну схему, що відповідає екстравертному й інтровертному типам 

стратегії у вимірі «вигода-ризик», наведено на рис. 2.4. Зона екстравертного 

підходу у вимірі «вигода-ризик» характеризується лінійним зростанням вигід 

на тлі збільшення ризиків. У той же час інтровертний підхід завжди є 

високоризиковим незалежно від вигід, що обумовлено відсутністю 

первинного зв'язку із зовнішнім середовищем, тобто ризики спочатку не 

враховуються та, як наслідок, не піддаються управлінню.  
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Рисунок 2.4  – Зони корисності та ризиків для стратегій екстравертного 

й інтровертного типів 

Джерело: складено автором. 

 

Прямим наслідком переваг і недоліків типів стратегування є 

диференціація джерел зовнішнього фінансування їх реалізації. Так, якщо 
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порівняти інтровертний та екстравертний підходи з позиції їх відповідності 

існуючим фінансовим інститутам, то стає очевидною їх спеціалізація, 

визначена залежно від способу формування стратегії. Фінансування 

екстравертних стратегій здійснюється класичними інвестиційними банками, а 

інтровертних − за рахунок венчурних фондів, інститутів бізнес-ангелів та ін. 

Резюмуючи порівняння інтровертного й екстравертного підходів, слід 

зробити акцент на таких моментах. 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», запропонованій у роботі У. Чан 

Кіма і Р. Моборна [251]. Однак формування стратегії «блакитного океану» 

передбачається в екстравертній логіці шляхом створення «стратегічної 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».  

Націленість на конструювання зовнішнього середовища властива 

компаніям, які належать до «великих» у дослідженні Дж. Коллінза і 

Дж. Порраса. Наприклад, фірма Sony мала на меті вести ринок за собою, 

створюючи його за допомогою нових товарів, а не виявлення бажань 

споживачів [123, c. 86]. Однак ототожнювати інтровертний тип стратегування 

з так званими «великими компаніями» неправильно, оскільки образ, за яким 

можна вести ринок за собою, може бути сформований як екстравертним, так і 

інтровертним чином. А «велич» розглянутих у цьому дослідженні компаній 

багато в чому обумовлена фінансово-політичним й економічним 

домінуванням США у ХХ ст. (17 із 18 компаній представляють США). Якби 

такий аналіз здійснювався в кінці ХVІІІ ст., то цей перелік містив би багато 

компаній з Англії, у той час як США навряд чи взагалі були б представлені. 

Також вища прибутковість акцій так званих «великих компаній» відносно 

«компаній порівнянь», розглянутих у вказаній роботі, скоріше визначається 



181 

 

апостеріорним характером їх відбору. Так, украй складно оцінити кількість 

компаній із подібними характеристиками на момент їх створення, які 

припинили свою діяльність, перш ніж про них стало відомо як про всесвітньо 

впізнавані бренди й відбулося їх зарахування до «великих». 

Доцільно окремо розглянути організаційну складову не тільки 

стратегічного планування, але і процесу стратегічного управління загалом.  

Екстравертна й інтровертна установки в контексті функцій 

управління. Основні функції стратегічного управління як процесу спрямовані 

на вирішення двох завдань:  

1) вибір вектора руху компанії в місійно-візійному просторі (відповідь 

на запитання «куди йти?»); 

2) забезпечення максимальної ефективності руху в заданому напрямі, 

тобто вибір траєкторії в координатах «швидкість руху» і «витрачені ресурси» 

(відповідь на запитання «як іти?»). 

Перше завдання вирішується в рамках функції стратегічного планування 

як екстравертним, так і інтровертним чином, однак різною мірою. На 

вирішення другого завдання націлені інші функції, які переважно 

реалізуються в екстравертній логіці (табл. 2.16). 

Реалізація стратегії можлива тільки екстравертним чином, тому що вона 

спрямована на зовнішнє середовище. При цьому мотивація в рамках 

екстравертного підходу буде націлена на перемогу із зовнішніми 

конкурентами, а інтровертного – на реалізацію внутрішнього творчого 

потенціалу.  

Функція контролю може бути реалізована тільки в екстравертній логіці, 

і використання тут інтровертної логіки є недоцільним.  

Усвідомлене об'єднання екстравертного й інтровертного підходів від-

криває нові можливості для практичного здійснення стратегічного управління 

з метою перетворення «життєздатних» інтровертних образів на об'єктивну 

екстравертну реальність. Це відповідає етапу узгодження місії, бачення та 

цінностей. 
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Таблиця 2.16 – Особливості реалізації функцій стратегічного управління 

залежно від психологічного типу стратегічного управління 

 

Функція 

стратегічного 

управління * 

Тип стратегічного управління і людських ресурсів 

екстравертний інтровертний 

Стратегічне 

планування 

Легко формалізується  Можна реалізувати за умови, що 

«інтровертне бачення стратега» буде 

формалізоване екстравертно 

орієнтованою частиною команди 

Реалізація стратегії 

(координація плюс 

організація) 

Можлива тільки екстраверт-

ним чином з урахуванням 

чинників зовнішнього середо-

вища 

Інтровертно орієнтовані співробітни-

ки недостатньою мірою підходять для 

безпосередньої реалізації 

Мотивація  Мотивація має змагальний 

характер 

Мотивація має творчу складову  

Контроль Функція контролю є чіткою та 

може бути повністю форма-

лізована 

Реалізація функції контролю розмита. 

Як наслідок, реалізувати її складно 

* Перелік функцій сформований у рамках положень школи управління А. Файоля. 

Джерело: складено автором. 

 

На даний момент запропонований підхід використовується значною 

мірою інтуїтивно. Про це свідчить широке застосування різних модифікацій 

«мозкового штурму» та групової розумової діяльності (наприклад, розробки 

Г. Щедровицького, С. Переслєгіна) у процесі формування місії, бачення, 

цінностей і стратегічних цілей різних компаній, організацій та установ. Отже, 

при розробці стратегії необхідно враховувати психологічний тип стратега і 

можливість його впливу на стратегічне управління через кадрову політику. 

Для великих компаній та державних утворень одним із кадрових завдань 

із метою підвищення ефективності стратегічного управління буде формування 

інтровертно-екстравертного колективного стратега, що в першу чергу 

позитивно вплине на реалізацію функції стратегічного планування. У цьому 

випадку інтровертна частина команди відповідає за створення образу 

майбутнього, який теоретично можливий, а екстравертна частина − оцінює 

його практичну життєздатність.  
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Для малого і середнього бізнесу здійснення такої цілеспрямованої 

кадрової політики є вкрай складним з позиції наявних ресурсів. Однак з точки 

зору виживання бізнесу, особливо на ранніх етапах його становлення, 

логічним є залучення екстравертно орієнтованих стратегів для зниження 

ризиків швидкого банкрутства. При подальшому розвитку компанії необхідне 

створення штучних інтровертних центрів, вбудованих у процес стратегічного 

планування, як інструменту забезпечення можливостей стимулювання її 

прискореного розвитку. 

 

2.4 Методологічні підходи до узгодження стратегій на різних рівнях  

 

Рівні та суб'єкти узгодження стратегій. Наявність стратегії − як 

індивідуальної, так і колективної, обумовлює цілеспрямовану взаємодію з 

різними людьми та компаніями, які також або вже мають, або ще не мають 

власної стратегії. Якби дії людей та організацій не узгоджувалися одна з одною 

тією чи іншою мірою, то ми б спостерігали протистояння всіх проти всіх у дусі 

гоббсівського Левіафана. Однак люди й організації (включаючи держави) 

певним чином уживаються незалежно від наявності стратегій, і виникає 

закономірне завдання осмисленого узгодження їх діяльності з фокусом на 

стратегічному контексті.  

Виходячи із загальної теорії стратегування виокремлено два рівні 

узгодження стратегій: фундаментальний і локальний. Фундаментальний 

припускає узгодження щодо місії, бачення або цінностей, локальний – щодо 

цілей і планів (на підставі ризиків узгоджувати стратегії не можна, оскільки 

ризики стратегії є похідними від цілей). Узгодження цілей на 

фундаментальному рівні є більш довгостроковим і стійким, на локальному – 

на термін дії цілей. 

Суб'єктами стратегування і реалізації стратегії можуть виступати окремі 

люди, комерційні компанії, некомерційні організації, органи влади, що 

представляють територіальні утворення. Узгодження стратегій різних 
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суб'єктів стратегування має свої особливості, однак у загальному вигляді 

визначено три випадки: 

1) узгодження індивідуальних стратегій; 

2) узгодження індивідуальних і колективних стратегій; 

3) узгодження колективних стратегій. 

Узгодження індивідуальних стратегій. Основна проблема при 

узгодженні індивідуальних стратегій полягає в їхній наявності. За деякими 

оцінками, тільки у 3% людей є чіткі, викладені в письмовій формі цілі та 

плани, над втіленням яких у життя вони працюють щодня. Їм точно відомо, що 

вони являють собою, чого прагнуть і в якому напрямі рухаються [227, c. 8]. За 

іншими оцінками, серед вибірки (N=61) студентів Донбаської державної 

машинобудівної академії (м. Краматорськ) частка тих, хто «чітко знає, яких 

цілей планує досягти», складає 41%. При цьому 33% респондентів зазначили, 

що досягли цілей у минулому році [477, с. 301] Ці дані є більш 

оптимістичними, але студентське життя є більш прогнозованим, ніж у 

післястудентський період. До того ж ці значення не можуть бути коректно 

порівняні, оскільки невідомо, яка частка з цих 41% має формалізовані цілі як 

міру, а не займається раціоналізацією наявної дійсності як результату 

досягнених цілей, які ніхто заздалегідь не встановлював.   

На індивідуальному рівні в кожної людини є певна модель поведінки, 

яка може бути описана, наприклад, у вигляді реалізації життєвих сценаріїв за 

Є. Берном [14]. Оскільки батьки (особи, які виконують їх роль) є першими 

соціальними агентами для дитини і перехід в усвідомлене життя  відбувається 

через комунікацію з ними, будь-яка особиста стратегія починається з місії. 

Першими клієнтами для дитини є батьки. Водночас у процесі соціалізації 

формуються первинні цінності як правила (норми) комунікації з батьками. 

Отже, останнім формується бачення себе у просторі оточуючих людей і норм 

комунікації з ними. Якщо людина замислюється про стратегію у зрілому віці, 

то в неї вже є і місія, і бачення, і цінності, які просто ще не формалізовані.  



185 

 

Між двома індивідами (X і Y) може бути чотири випадки взаємодії 

залежно від наявності або відсутності стратегії (табл. 2.17):  

випадок «А»: {«Є стратегія в індивіда Х»; «Є стратегія в індивіда Y»}; 

випадок «В»: {«Є стратегія в індивіда Х»; «Немає стратегії в індивіда 

Y»}; 

випадок «С»: {«Немає стратегії в індивіда Х»; «Є стратегія в індивіда 

Y»}; 

випадок «D»: {«Немає стратегії в індивіда Х»; «Немає стратегії в 

індивіда Y»}. 

 

Таблиця 2.17 – Матриця потенціалу узгодження індивідуальних 

стратегій 

 

Індивід X 
Індивід Y 

Є стратегія Немає стратегії 

Є 

стратегія 

«А» 
Індивіди мають можливість 

узгодити стратегії  

один з одним 

«В» 
Можливе узгодження в 

односторонньому порядку. Індивід «Y» 

діє згідно зі стратегією індивіда «X» 

Немає 

стратегії 

«С» 
Можливе узгодження 

в односторонньому порядку. 

Індивід «X» діє згідно зі 

стратегією індивіда «Y» 

«D» 
Індивідам «X» і «Y» немає чого 

узгоджувати і вони діють у рамках 

стратегії когось третього 

(індивідуального або колективного 

стратега «Z») 

Джерело: складено автором.  

 

Випадок «А» (є стратегія в обох індивідів) 

Особисті стратегії, як правило, узгоджуються в рамках інституту сім'ї; 

базисом узгодження може бути і місія, і бачення, і цінності. Наприклад, 

спільним клієнтом може бути дитина або спільний бізнес, і подружжя є один 

для одного клієнтами. Ціннісною базою може виступати спільна ідеологія. 

Образ майбутнього, описаний у баченні, також можна використовувати як 
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базис узгодження всієї стратегії. Беручи шлюб, люди намагаються втілити свій 

образ майбутнього в життя.  

Якщо переосмислити міркування І. Канта [109, c. 158] про шлюб, то 

можна стверджувати, що за допомогою шлюбу чоловік стає суб'єктом 

реалізації стратегії дружини та через це реалізує свою власну стратегію, і 

навпаки. 

Створення колективної стратегії можна розглядати як продукт 

узгодження особистих стратегій. Наприклад, коли закладається компанія, 

узгоджуються особисті стратегії засновників відносно місії, бачення і 

цінностей. При цьому первинним елементом є місія. Якщо один із засновників 

бажає, щоб компанія виробляла автомобілі, другий – дитяче харчування, а 

третій – одяг, то створити компанію навряд чи вийде. Для спільної стратегії 

необхідне єдине розуміння клієнта та продукту. У той же час і кардинальна 

розбіжність у цінностях може стати нездоланною перешкодою для узгодження 

стратегій. У подальшому, як обґрунтовано вище, узгоджується спільне 

бачення. У будь-якому разі стратегія такої організації буде продовженням 

особистих стратегій, де є місце для інших елементів місійного простору.  

Узгодження особистих стратегій дуже часто має цілком прикладний 

локальний характер, коли узгоджуються цілі. Наприклад, міноритарні 

акціонери певної компанії можуть мати різні цінності та значною мірою різний 

місійний простір, але єдиний образ локального майбутнього у вигляді 

очікуваних дивідендів. 

Випадки «В» і «С» (стратегія є в одного з індивідів) 

Випадки «В» і «С» є дзеркальним відображенням один одного і можуть 

розглядатися як тотожні. Індивід, у якого немає стратегії, автоматично 

вбудовується в реалізацію стратегії, яка є в іншої людини. Оскільки абсолютна 

бездіяльність неможлива, залишається тільки напрям дії, запропонований 

ззовні та викладений у чужій стратегії.  

Випадок «D» ( у жодного з індивідів немає стратегії) 
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Наявність великої кількості людей без стратегій є цілком закономірною 

з позицій ресурсовитратності будь-якого управління, у тому числі 

стратегічного. За оцінками експертів у сфері проєктного менеджменту, 

близько 20% часу при реалізації проєктів витрачається на планування [126, 

c. 107]. Отже, у людей, які не займаються стратегуванням, залишається більше 

часу на практичну діяльність або дозвілля, що надають більше задоволення, 

ніж формальне стратегування. З іншого боку, з позицій нейрофізіології для 

деяких людей енерговитратна турбота про майбутнє може бути позбавлена 

будь-якого сенсу на даний момент.  

Узгодження діяльності в даному випадку відбувається не на 

стратегічному, а на операційному рівні. Через звичку така діяльність може 

мати довгостроковий характер і сприйматися як стратегічна активність. При 

цьому обидва індивіди діють у рамках стратегії когось третього 

(індивідуального або колективного стратега або стратегів).  

Узгодження особистих і колективних стратегій. Узгодження особистої 

та колективної стратегій має два аспекти. З одного боку, індивід приймає 

стратегію організації, а з іншого – організація враховує стратегію індивіда. 

Часто даний процес відбувається за замовчуванням. 

З урахуванням того, що стратегія може бути або не бути в компанії та 

співробітника, доцільно розглянути чотири можливі ситуації їх взаємодії 

(табл. 2.18). Аналогічно ці випадки позначені «A», «B», «C», «D»:  

випадок «А»: {«Є стратегія в організації»; «Є стратегія в індивіда»}; 

випадок «В»: {«Є стратегія в організації»; «Немає стратегії в індивіда»}; 

випадок «С»: {«Немає стратегії в організації»; «Є стратегія в індивіда»}; 

випадок «D»: {«Немає стратегії в організації»; «Немає стратегії в 

індивіда»}. 

Кожен із випадків буде розглянуто з позицій індивіда й організації.  

Випадок «А» (є стратегія в організації та індивіда) 

Стратегії організації та співробітника можуть узгоджуватися на базі 

цінностей, бачення і рідше – місії. Саме система цінностей, яка обумовлює 
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організаційну культуру, утримує або відторгає співробітників. Образ 

майбутнього компанії також здатен залучити співробітників до участі в його 

забезпеченні. Аналогічна ситуація у відносинах між громадянином та 

державою. Щодо місії, то співробітник є клієнтом для організації, а організація 

– клієнтом для співробітника. При цьому клієнт компанії може бути клієнтом 

і для співробітника. Наприклад, особиста мета боротьби з раком або бідністю 

може відповідати місії організації. 

Таблиця 2.18 – Матриця потенціалу узгодження особистих  

і корпоративних цілей 

 

Організація 
Індивід 

Є стратегія Немає стратегії 

Є 

стратегія 

«А» 
Компанія та співробітник 

можуть узгодити свої 

стратегії 

«В» 

Компанія та співробітник не можуть 

узгодити свої стратегії. Компанія  

може використовувати співробітника  

у своїх стратегічних інтересах,  

а співробітник її − ні 

Немає 

стратегії 

«С» 
Компанія та співробітник не 

можуть узгодити свої 

стратегії. Співробітник може 

реалізовувати свою стратегію, 

використовуючи компанію 

«D» 

Компанія та співробітник не можуть 

узгодити свої стратегії.  

Співробітник просто виконує 

обов'язки, а компанія –  

операційні плани 

Джерело: складено автором.  

 

За результатами емпіричних досліджень встановлено, що серед студенів, 

які досягли своїх цілей у минулому періоді, 80% знали цілі своїх 

одногрупників та 30% робили внесок у досягнення колективних цілей. 

Натомість серед інших категорій респондентів (тих, хто не досяг цілей у 

минулому періоді у повному обсязі) лише 20% знали про цілі одногрупників 

та 7% робили внесок у досягнення колективних цілей [477, c. 302].  

Якщо стратегії співробітника та компанії збігаються, як мінімум, 

частково, то створюється мотивуючий ефект від діяльності співробітника в 
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інтересах компанії, який автоматично приводить до реалізації його особистої 

стратегії. При цьому з позиції співробітника є можливість узгоджувати цілі в 

односторонньому порядку. Фактично виникає дилема: навіщо розголошувати 

свою особисту стратегію, якщо можна її залишити в таємниці та узгодити в 

односторонньому порядку. У цьому випадку всі мотиваційні переваги від 

узгодження для співробітника залишаються, однак компанія не може 

використовувати стратегії співробітників в управлінні й розвитку персоналу. І 

якщо співробітник використовує цей підхід, то результати та образ його дій 

можуть указувати на невідповідність заявлених і фактичних цілей, що 

призведе до припинення конструктивного співробітництва між 

співробітником і компанією. Виходом із такої ситуації буде зміна місця роботи 

співробітником. 

Узгодженість стратегій породжує лояльність до компанії, оскільки 

«переманити» такий персонал можливо, тільки заново узгодивши 

індивідуальну стратегію зі стратегією іншої компанії.  

Необхідно звернути увагу на те, що у випадку одночасної реалізації 

особистої та корпоративної стратегій співробітник обмінює свою працю на 

додаткову вигоду, яку він одержує при досягненні особистих цілей. За від-

сутності узгодженості (випадок «D») співробітник і компанія взаємодіють 

винятково в економічній площині. У цьому випадку особисті стратегічні 

устремління співробітника лежать поза межами компанії, і його мотиваційна 

спрямованість має інструментальний характер [67, c. 55]. Робота в компанії 

розглядається ним як інструмент досягнення проміжних цілей – обміну праці 

на грошовий еквівалент, який згодом буде витрачений працівником на 

досягнення дійсних особистих цілей. Отже, обмін праці в компанії на 

відповідний грошовий еквівалент при одночасній реалізації особистої 

стратегії (наприклад, розвиток професійних і особистісних якостей тощо) 

приведе до мотивованої поведінки працівника.  

При узгодженні стратегій на локальному рівні цілі індивіда та компанії 

можуть бути діаметрально протилежними. Наприклад, у співробітника на 
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позиції Х може бути бажання заробляти, як мінімум, Y, у той час як кадрова 

політика компанії припускає можливість оплати тільки Z (Z<Y). Діаметрально 

протилежними можуть бути цілі компанії та співробітника щодо умов 

взаємного співробітництва. Для компанії бажано, щоб співробітник звільнявся 

тільки тоді, коли він не потрібний компанії, а співробітник воліє звільнятися 

тільки за власним бажанням. Тому основу для спільних цілей компанії та 

співробітника не слід шукати в конкурентній сфері (наприклад, одержання 

прибутку). Для вирішення даної проблеми необхідно спиратися на ДНК 

компанії та співробітника. 

При узгодженні особистих стратегій і стратегій територіальних утворень 

населення виступає безальтернативним клієнтом та основою місії будь-якої 

держави, міста та ін. Якщо цінності, які домінують на певній території, та/або 

образ її майбутнього не відповідають особистим цінностям, то людина, як 

правило, їде до іншого місця або докладає зусиль, щоб змінити владу, яка 

керується неприйнятною для неї стратегією.  

Для індивіда при узгодженні стратегії з державним утворенням 

пропонується така послідовність: цінності (конституція, традиції, культура) – 

бачення (образ майбутнього) − місія (державні послуги).  

Показовими в цьому питанні є міграційні процеси, коли люди з країн з 

економічними і військово-політичними проблемами масово переміщуються в 

економічно та політично благополучні держави, що дають більші можливості 

та мають більш привабливу ціннісну базу. Однак якщо стратегії мігранта 

відповідає тільки образ майбутньої держави і якість загальнодержавних 

послуг, то виникають конфлікти на підставі цінностей.  

Як відзначає Н. Фергюсон, ніщо не ілюструє різницю між двома 

американськими революціями краще, ніж такий факт: у США одна 

конституція (мінлива, але незмінна), а у Венесуели їх поки було 26. Лише в 

Домініканської Республіки було більше конституцій − 32. Гаїті й Еквадор 

посідають у цьому рейтингу третє (24 конституції) і четверте місця 

(20 конституцій). На відміну від США, де конституція покликана зміцнити 
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«панування законів, а не людей», у Латинській Америці конституції служать 

інструментами повалення верховенства права [239]. 

Держави приймають у громадянство або по праву «ґрунту», або по праву 

«крові», ніби упускаючи з поля зору цінності та бачення. У цьому випадку 

усвідомлений відбір (як на підприємствах через відповідність цінностям при 

найманні на роботу) неможливий. Узгодженість бачення і цінностей 

особистості та країни породжує у громадянина зрілий, усвідомлений 

патріотизм і готовність докладати максимум зусиль для розвитку своєї 

батьківщини.  

Випадок «В» (в організації є стратегія, а в індивіда − немає) 

Компанія використовує співробітника як сліпий інструмент. У цьому 

випадку, з одного боку, компанія втрачає потенціал додаткової мотивації, як у 

випадку «А», а з іншого − у неї немає необхідності витрачати ресурси на 

узгодження різноспрямованих стратегій між компанією та співробітником. 

При цьому співробітник може заповнити вакуум власної стратегії корпоратив-

ною стратегією організації, у якій працює. 

Аналогічно для територіальних утворень. Якщо громадянин не має 

особистої стратегії, то він перетворюється на «сліпого раба» державної 

машини.  

Випадок «С» (в організації немає стратегії, а в індивіда − є) 

З позиції співробітника випадок «С» є досить цікавим, тому що містить 

і загрози, і значні можливості. З одного боку, якщо співробітник бачить, яким 

чином на даному етапі компанія сприяє реалізації особистої стратегії, то він 

може її використовувати максимально вигідно для себе, без почуття провини 

і будь-яких моральних зобов'язань. Однак співробітник може не розуміти, 

куди рухається компанія, у якої відсутня стратегія, що підвищує ступінь 

невизначеності в його майбутньому та сприяє пошуку більш стратегічно 

зорієнтованого роботодавця. 

Аналогічно і при взаємодії індивіда та територіального утворення. У 

цьому випадку держава для індивіда розглядається як інструмент реалізації 



192 

 

особистих стратегій. У даному контексті показовими є взаємовідносини 

олігархів і держави Україна. І якщо держава не сприяє реалізації його стратегії, 

то він шукає іншу державу.  

Випадок «D» (немає стратегії ні в організації, ні в індивіда)  

Якщо у співробітника й організації немає стратегії, то це означає, що 

вони реалізують стратегію іншої організації. Зусилля співробітника і компанії 

націлені на виконання операційних завдань. Модель поведінки й образи 

мислення − консервативні, спрямовані на перешкоджання змінам.  

Узгодження колективних стратегій. Потенціал узгодження стратегій 

організацій між собою та між територіальними утвореннями також 

представлений чотирма випадками (табл. 2.19): 

випадок «А»: {«Є стратегія в організації X»; «Є стратегія в організації 

Y»}; 

випадок «В»: {«Є стратегія в організації X»; «Немає стратегії в 

організації Y»}; 

випадок «С»: {«Немає стратегії в організації X»; «Є стратегія в 

організації Y»}; 

випадок «D»: {«Немає стратегії в організації X»; «Немає стратегії в 

організації Y»}. 

 

Таблиця 2.19 – Матриця потенціалу узгодження стратегій організацій 

 

Компанія «X» 
Компанія «Y» 

Є стратегія Немає стратегії 

Є 

стратегія 

«А» 

Компанії узгоджують свої 

стратегії в рамках кластера, 

екосистеми, асоціації 

«В» 

Компанія «Y» діє згідно зі стратегією 

надсистеми, на яку впливає стратегія «X» 

Немає 

стратегії 

«С» 
Компанія «X» діє згідно зі 

стратегією надсистеми, на 

яку впливає стратегія «Y» 

«D» 

Компанії «X» і «Y» діють у рамках 

стратегії надсистеми (це може бути і 

кластер, і екосистема, і міністерство, і 

наднаціональна організація тощо) 

Джерело: складено автором.  
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Випадок «А» (в організацій X та Y є стратегія) 

Узгодження стратегій компаній і територіальних утворень відбувається 

в рамках логіки кластерних утворень (наприклад Силіконова долина). Ядром 

об'єднання кластера є кінцевий клієнт, що споживає продукцію цього 

кластера. Отже, узгодження стратегій у даному випадку здійснюється 

стосовно місії. 

Стратегії десятків, сотень і тисяч компаній узгоджуються в рамках 

логіки бізнес-екосистем (наприклад, Apple, Alibaba, Amazon та ін.). У цьому 

випадку також ядром є місія (клієнт і продукт). 

Завдання узгодження стратегій рівнів територіальних утворень є 

надскладним. 

Стратегування на місцевому, міському, регіональному і національному 

рівнях має свої особливості. Однак деякі принципові моменти для них є 

спільними. Щодо місії, то це наявність клієнта і територіальна прив'язка. Для 

всіх цих стратегій кінцевим клієнтом виступає населення відповідного 

територіального утворення, тобто мінімально можливий місійний простір уже 

є. Аналогічна ситуація з баченням. Будь-яке територіальне утворення 

припускає, що воно існуватиме вічно. Відповідно, апріорі бачення 

спрямовується в нескінченність. У конституції містяться цінності та керівні 

принципи.  

У стратегії територіальних утворень можна чітко виділити того, хто 

створює стратегію, хто її затверджує і хто реалізує (відповідає за її реалізацію). 

Стратегію можуть розробляти як органи влади, так і представники місцевої 

громади (населення) і запрошені експерти. Затверджує стратегію завжди орган 

влади, і він же відповідає за її реалізацію. Однак населення, фірми, організації, 

розташовані в межах відповідної території, не можна розглядати як суб'єкта 

реалізації загальнонаціональної, регіональної або муніципальної стратегії. 

Вони знаходять свою локальну (регіональну, організаційну, особисту) 

суб'єктність тільки в той момент, коли формують свої стратегії та визначають 

своїх клієнтів.  
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Становить інтерес питання узгодження стратегії держави та міста. 

Відмінність цих територіальних утворень полягає в ресурсах і ступені 

гармонійності. Міста є найбільш гармонійними, відповідають критеріям 

системи утворення. Вони постійно зростають і деякі мають тисячолітню 

історію існування. Держави мають більший матеріальний ресурс, але менш 

яскраво виражену наявність характеристик довго працюючої системи. 

Складно знайти на мапі світу держави, які мають тисячолітню безперервну 

історію існування. 

У системі державного управління, на відміну від корпоративного, є 

особливості, пов'язані з відсутністю чіткої ієрархії та необхідністю 

дотримання демократичних принципів від місцевого до національного рівня 

при взаємодії органів влади, громадянського суспільства і бізнесу. 

У контексті місії населення міста є одночасно населенням певного 

регіону та країни, а отже, місія може бути базисом узгодження різнорівневих 

стратегій.  

Місії різних регіонів і міст можуть не узгоджуватися, тому що клієнт − 

різний. Аналогічна ситуація спостерігається з баченням. Якщо різні регіони 

мають діаметрально протилежні вектори розвитку, то гармонізувати їх 

бачення майбутнього на державному рівні неможливо. 

Із цього випливає, що стратегування можливе тільки згори вниз: із 

державного до місцевого рівня. В іншому разі узгодження місій місцевих 

стратегій на регіональному рівні та регіональних стратегій на державному 

неможливе. 

Випадки «В» і «С» (стратегія є в однієї з організацій) і випадок «D» 

(немає стратегії у жодної з організацій). 

Якщо в організації або територіального утворення немає власної 

стратегії, то це означає, що їй (йому) доводиться приєднуватися до реалізації 

стратегії надсистеми, яка розробляється шляхом узгодження стратегій 

компаній, у яких вони є.  
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Цінності як універсальний базис узгодження стратегій. Місія та 

бачення можуть конкурувати на різних рівнях. Наприклад, один і той самий 

клієнт може бути зазначений у місії різних організацій, і тоді вони будуть за 

нього конкурувати. Або бачення двох компаній в одній галузі може 

припускати, що кожна з них претендує бути лідером, і тоді вони 

конкуруватимуть за цю позицію. А цінності є тим універсальним базисом, 

який дозволяє забезпечити узгодження різних стратегій, тому що цінності, на 

відміну від місійних і візійних компонент, можуть використовуватися кожним 

без шкоди для інших. Чим більше людей розділяють цінність, тим більше 

значення вона має для суспільства. Має місце мережевий ефект, коли кожен 

новий послідовник цінності робить її більш цінною для всіх.  

Як правило, задекларовані організацією цінності мають формальний 

характер, не в повному обсязі розуміються та приймаються співробітниками і, 

як наслідок, недостатньо використовуються на практиці. Залишаються без 

відповідей такі питання: «як донести цінності до внутрішніх і зовнішніх 

стейкхолдерів?», «як зрозуміти, чи відповідають цінностям організації 

співробітники, які прагнуть у ній працювати?», «як здійснювати 

трансформацію цінностей?», «на якій основі формувати програму соціальної 

відповідальності?», «як заохочувати співробітників?» та ін. 

Проблема загального розуміння та сприйняття цінностей в організації 

унеможливлює імплементацію управління за цінностями, що в сучасних 

мінливих умовах часом розглядається як більш прогресивна модель, ніж навіть 

управління за цілями. 

Окремим питанням є узгодження цінностей у стратегіях різного рівня. 

Різниця цінностей у регіонах і на рівні місцевих громад обумовлює істотну 

відмінність у підходах до реалізації цілей державної стратегії на 

регіональному та місцевому рівнях. 

Співвідношення цінностей на різних рівнях управління може бути 

описано двома шляхами: незалежно один від одного (рис. 2.5 А) або ієрархічно 
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узгоджено (рис. 2.5 Б). Перший підхід може привести до ситуації, коли 

цінності на регіональному і місцевому рівнях не мають нічого спільного.  

Отже, цінності мають бути узгоджені за схемою, де «державні цінності» 

є складовою частиною «регіональних», які, у свою чергу, містяться в 

«місцевих» цінностях (рис. 2.5 Б). 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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цінності

Національні 

цінності

 

Національні 
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Місцеві 
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А Б 

Рисунок 2.5 – Варіанти моделі узгодження цінностей на різних рівнях 

стратегування 

Джерело: складено автором. 

 

Одним із чинників із позицій менеджменту, завдяки якому можна 

здійснити розмежування між суб'єктами та об'єктами, є наявність (відсутність) 

стратегії або, як мінімум, стратегічних (довгострокових) цілей. Навіть 

політична й економічна влада не забезпечує суб'єктності індивіда або 

організації, тому що вони можуть неусвідомлено реалізовувати волю 

справжнього суб'єкта. Тільки наявність цілей дозволяє робити усвідомлений, 

а отже, вільний вибір, що і є ознакою суб'єктності.  
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Як зазначено вище, за оцінками Б. Трейсі, тільки у 3% людей є чіткі, 

викладені в письмовій формі цілі та плани, над втіленням яких у життя вони 

працюють щодня. При цьому у 85% багатих людей є одна важлива мета, 

реалізації якої вони присвячують увесь свій час, і лише у 3% бідних є мета, але 

працюють вони над нею час від часу [227, c. 7-8].  

Виходячи з цих даних можна стверджувати, що в суспільстві є 3% 

суб'єктів і 97% об'єктів. А якщо припустити, що комунікації між суб'єктами та 

об'єктами розподілені рівномірно, то стає очевидним домінування об'єкт-

об'єктних відносин у сучасному суспільстві (рис. 2.6), на частку яких припадає 

в даному випадку 94,09% усіх відносин. Суб'єкт-об'єктні та об'єкт-суб'єктні 

відносини сумарно становлять 5,82%, а суб'єкт-суб'єктні – 0,09%.  
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Рисунок 2.6 – Розподіл комунікацій між 3% суб'єктів та 97% об'єктів у 

суспільстві 

Джерело: складено автором. 
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Таким чином, сучасне суспільство на індивідуальному рівні можна 

охарактеризувати як суспільство з домінуючою об’єктністю, де відсутня 

масова культура стратегування, на відміну від корпоративного рівня, де є 

стратегії розвитку або здійснюються спроби їх створення. 

Виникає очевидне питання про те, що ж являють собою об'єкт-об'єктні 

відносини. Найбільш просту відповідь можна сформулювати так: це відносини 

між об'єктами, які передбачають досягнення цілей суб'єктів.  

Заслуговує на увагу той факт, що збільшення кількості суб'єктів до 50% 

не приводить до формування суспільства з домінуючою суб'єктністю 

(рис. 2.7), тому що в даному випадку суб'єкт-суб'єктні відносини становлять 

тільки 25%, як і об'єкт-об'єктні – 25%. При цьому домінують суб'єкт-об'єктні 

та об'єкт-суб'єктні відносини (50%), що по суті одне й те саме, оскільки не 

принципово, хто є ініціатором таких відносин, якщо можна однозначно 

встановити домінуючу сторону. 
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Рисунок 2.7 – Розподіл комунікацій між 50% суб'єктів та 50% об'єктів у 

суспільстві 

Джерело: складено автором. 
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Отже, щоб побудувати суспільство з домінуючою суб'єктністю, 

необхідно забезпечити суб'єктність більш ніж 70,72% індивідів (рис. 2.8).  

У цьому випадку суб'єкт-суб'єктні відносини становитимуть більше 50% 

від загальної кількості рівномірно розподілених відносин, а об'єкт-об'єктні – 

менше 9%. 
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Рисунок 2.8 – Розподіл комунікацій між 70,72% суб'єктів та 29,28%  

об'єктів у суспільстві 

Джерело: складено автором. 

 

Таким чином, виникає завдання більш ніж 23-кратного збільшення 

кількості суб'єктів (з 3 до 70,72%) для формування суспільства домінуючої 

суб'єктності, яке можна вирішити тільки шляхом зміни культури і розширення 

використання великих цифрових платформ та сучасних цифрових технологій, 

таких як блокчейн. 

 

2.5 Висновки до розділу 2 

 

1. Інституціоналізація цілепокладання у процесі стратегування 

відкриває можливості для подальшого узгодження (синтезу) між новою 

інституціональною економічною теорією та австрійською школою через 
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об'єднання історичного і позаісторичного підходів, а також інституціоналізації 

методологічного індивідуалізму при формуванні та реалізації стратегій. 

У практичній площині поглиблення розуміння ролі цілепокладання 

приводить до формалізації інституту стратегування і постійного розширення 

його застосування. Тому діяльність, пов'язана зі стратегічним управлінням 

(включаючи формування стратегій) на індивідуальному, підприємницькому, 

регіональному, національному та наднаціональному рівнях, є не даниною 

моді, а закономірною реакцією на розвиток економічної науки. 

2. Формування науково обґрунтованих підходів до стратегічного 

управління припадає на середину ХХ ст., коли спостерігається завершення 

індустріальної епохи і починається перехід до постіндустріалізму. На початку 

ХХІ ст. стратегічне управління набуло ознак тотальності й остаточно 

закріпилося у всіх сферах життя суспільства.  

3. Причини поширення стратегування пов'язані, з одного боку, з його 

спрямованістю на вирішення універсальних загальнолюдських проблем, які 

мають онтологічний, гносеологічний та аксіологічний характер, а з іншого − 

із становленням світоглядної парадигми зрілого модерну. Подальший 

розвиток стратегічного управління буде обумовлений новими 

парадигмальними зрушеннями в напрямі логіки постмодерну, але це 

перспектива найближчих десятиліть. На даному етапі стратегічне управління, 

згідно з логікою модерну, повністю відповідає викликам сучасності. 

4. Ризики є похідними від цілей. Отже, ризик неправильного вибору 

ДНК організації не розглядається, що і є головним ризиком. Неправильно 

обраний продукт, клієнт, технологія і, як наслідок, компанія-банкрут. 

5. Для організацій, які тільки створюються, послідовність формування 

високорівневої частини стратегії має такий вигляд: місія – бачення – цінності. 

Формування бачення відбувається на основі елементів місії. Без місійного 

простору не можуть існувати цінності, які виступають предикатами його 

елементів. При цьому цінності визначають правила взаємодії суб'єкта, 
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описаного в баченні, та об'єкта, описаного в місії. А правила взаємодії мають 

сенс лише тоді, коли є кому взаємодіяти. 

Для компаній, які вже існують, формування високорівневої частини 

стратегії є кроком убік здійснення трансформацій, і послідовність створення 

місії, бачення та цінностей може бути довільною. 

Якщо бачення де-юре відсутнє, то це означає, що компанія не бажає 

змінювати своє становище (статус) у часі в доступній для огляду перспективі. 

Досягти якісно нових вершин у діяльності організації (реалізувати 

бачення) можна тільки змінивши місію. Скорочення витрат усередині 

організації обмежене масштабами її діяльності, а розширення обсягів 

створення цінностей для клієнтів (задоволення їх потреб) містить набагато 

більший потенціал.  

Стратегування завжди передбачає роботу зі змінами. Розглядаючи 

місію, бачення та цінності на даний момент часу, завжди мається на увазі 

майбутній стан. Однак теоретично цей майбутній стан  може не відрізнятися 

від теперішнього моменту, а отже, зміни відсутні. Відсутність змін можна 

припустити тільки якщо організація є закритою системою, однак організація – 

це завжди відкрита система. До того ж втілити в реальність бачення, відмінне 

від сьогодення, можливо тільки змінивши місію (клієнтів, продукт, технології 

та ін.) або правила взаємодії (цінності).  

Також необхідно враховувати, що зовнішня частина місійного простору 

значною мірою перебуває поза контролем організації (держави) та змінюється 

згідно зі своєю логікою розвитку.  

Особливістю стратегування територіальних утворень є заздалегідь 

задана істотна частина місії та бачення. Стосовно місії завжди визначена 

цільова територія та громадяни, тобто мінімально можливий місійний простір 

уже є. Аналогічна ситуація з баченням. Будь-яке територіальне утворення 

припускає, що воно існуватиме вічно. Відповідно апріорі бачення 

спрямовується в нескінченність. Для державних утворень конституція є 
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основним законом і визначає цінності та керівні принципи, а вони не обмежені 

в часі. 

6. Усі елементи стратегії пов'язані між собою. Простежується сходження 

від довгострокового абстрактного рівня до конкретних дій у короткостроковій 

перспективі (рис. 2.9).  
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Конкретно
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Рисунок 2.9 – Стратегування як сходження від довгострокового й 

абстрактного до короткострокового та конкретного 

Джерело: складено автором. 

 

7. Загальна схема стратегування базується на загальній теорії 

стратегування та передбачає модель, що складається з чотирьох етапів 

формування стратегії. Ця модель реалізує на практиці сходження від 

абстрактного розуміння призначення організації (особистості), її образу в 

майбутньому та системи цінностей до конкретних цілей і заходів з 

урахуванням існуючих ризиків на основі використання наявних і потенційних 

ресурсів (рис. 2.10).  

На першому етапі формуються й узгоджуються місійно-ціннісний 

простір та образ майбутнього організації (індивіда) у цьому просторі. 

Стратегування переважно починається з місії. Без місії цінності позбавлені 

сенсу (це предикати до об'єктів), а бачення повністю відірване від реальності 



203 

 

(наприклад, стати компанією з капіталізацією 1 млрд дол., не розуміючи, хто 

є клієнтом та який йому пропонується продукт, неможливо). 

На другому етапі відбувається перехід від довгострокового й 

абстрактного опису компанії та її діяльності до довгострокового, конкретного 

і вимірного формату у вигляді стратегічних цілей. 
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Рисунок 2.10 – Загальна схема стратегування 

Джерело: складено автором. 

 

На третьому етапі цілі декомпозуються в плани, оцінюються відповідні 

до цілей ризики та формуються бюджети для реалізації заходів щодо 

досягнення цілей і управління ризиками. 

На четвертому етапі здійснюється контрольна перевірка відповідності 

всього комплексу практичних дій місії, баченню та цінностям. У разі 

невідповідності відбувається або актуалізація високорівневої частини 

стратегії та процес запускається знову, або коригування цілей і практичних 

заходів згідно з початковими місією, баченням і цінностями. 
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8. Поєднання логіки стратегування як сходження від довгострокового й 

абстрактного до короткострокового та конкретного із загальною схемою 

стратегування дозволяє перейти до фрактального підходу до стратегування, 

коли стратегії на всіх рівнях (від індивідуального до національного і навіть 

наднаціонального) мають аналогічну структуру. У межах цього підходу 

стратегія на нижчому рівні, повторюючи структуру вищого рівня, деталізує її 

ключові елементи (місія, візія, цінності, цілі, плани, ризики) у межах своєї 

сфери. 

9. Виокремлено два підходи до стратегічного планування: 

екстравертний та інтровертний. Стратегічні цілі в рамках першого підходу 

зароджуються в зовнішньому середовищі та визначають формування стратегії. 

Згідно з другим вони зароджуються всередині організації та, як правило, 

спрямовані на зміну зовнішнього середовища. Отже, екстравертний підхід 

гармонійно вписується в логіку епохи модерну, а інтровертний – постмодерну 

або, як мінімум, конструктивізму. І невипадкове формування епохи 

постмодерну збіглося з розквітом епохи венчурних фондів, які готові 

інвестувати в досить сумнівні «стартапи» з позиції класичної раціональної 

логіки епохи модерну.  

У процесі аналізу формування і реалізації стратегії в рамках тріади 

«стратег – стратегія – користувачі стратегії» простежується особливість 

екстравертного й інтровертного підходів до стратегування, яка полягає у 

зрушенні в часі первинного моменту їх формування відносно один одного на 

один етап. Створення стратегії екстравертного типу починається на етапі 

взаємодії стратега з інформаційним фоном зовнішніх користувачів майбутньої 

стратегії. У стратегіях інтровертного типу цей етап ніби пропущений або 

зрушений на один період уперед. Отже, при актуалізації стратегії певною 

мірою може бути здійснений перехід від інтровертного до екстравертного 

типу стратегування.  

10. Диференціація шкіл стратегічного управління в контексті 

екстравертного й інтровертного підходів дозволила використовувати для їх 
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порівняння підсумки попередніх досліджень цих шкіл. У результаті 

порівняльного аналізу екстравертного й інтровертного підходів до 

стратегічного планування встановлено, що у вимірі «вигода-ризик» 

екстравертний підхід характеризується нижчим рівнем вигід на тлі помірних 

ризиків. Інтровертному підходу властиві вищі потенційні вигоди на тлі 

постійно високих ризиків. Таким чином, підходи є непорівнянними за Парето 

у вимірі «вигода-ризик», тобто не можна однозначно віддати перевагу одному 

з них.  

Аналіз цих функцій дозволив установити, що функція стратегічного 

планування може бути виконана як екстравертним, так і інтровертним чином. 

Реалізація стратегії та контроль за нею можливі переважно в рамках 

екстравертної логіки.  

Однією з основних практичних проблем стратегічного планування 

інтровертного типу є перенесення образу, який сформувався у свідомості 

стратега та має бути формалізований у стратегії для його передачі як 

співробітникам, так і зовнішнім користувачам. Вирішення даного завдання 

лежить у площині здійснення кадрової політики з урахуванням психологічної 

установки персоналу компанії, який являє собою колективного стратега. 

Великі корпорації можуть здійснювати відповідне тестування співробітників 

при прийманні їх на роботу до структурних підрозділів, діяльність яких 

пов'язана з формуванням стратегії та підтримкою стратегічного планування. 

11. Основною проблемою формування й узгодження стратегій є низький 

рівень культури стратегування серед населення. Складається парадоксальна 

ситуація, коли люди, які не мають усвідомлених (відрефлексованих) стратегій, 

спочатку створюють колективні стратегії, а потім ще намагаються узгодити їх 

між собою. Це призводить до негативних наслідків, особливо на рівні 

територіальних утворень.  

12. Узгодження особистих і колективних (організаційних, національних) 

стратегій рухається від високорівневої частини кожної зі стратегій до 

прикладних дій (рис. 2.11). 
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Рисунок 2.11 – Загальна теорія стратегування як базис узгодження 

особистих і колективних стратегій 

Джерело: складено автором. 

 

Між стратегіями індивідів базисом узгодження виступають місія, 

бачення та цінності (табл. 2.20). Між індивідом і організацією − переважно 

цінності, а між організаціями – переважно місія.  

 

Таблиця 2.20 – Базис узгодження стратегій індивіда та організації 

 
Стратегія Індивід Організація 

Індивід Місія, бачення, цінності Цінності 

Організація Цінності Місія 

Джерело: складено автором. 

 

Кінцевою метою всеохоплюючого процесу стратегування є перехід від 

суспільства з домінуючою об’єктністю до суспільства з домінуючою 

суб’єктністю. 

13. Найбільш перспективним підходом до узгодження особистих і 

колективних (організаційних) цілей є формування корпоративної культури на 
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базі культурних артефактів. Культурний базис не припускає боротьби за 

ресурси між організацією та співробітником, що забезпечує його стійкість до 

економічної кон'юнктури.   

Однак з урахуванням особливостей самого процесу стратегічного 

управління має місце обмеження при узгодженні організаційних та особистих 

цілей: стратегії співробітника та організації постійно коригуються, а іноді 

кардинально змінюються; кількість співробітників може перевищувати сотні 

тисяч, і встановлення особистих цілей, їх формалізація та узгодження зі 

стратегією організації може бути трудомістким процесом; бажання індивіда 

залишити в таємниці дійсні особисті цілі, оскільки їх розголошення може мати 

для нього негативні наслідки через конкуренцію з цілями безпосереднього 

керівництва або співробітників, які обіймають вищі посади; для комерційних 

організацій розгорнута версія стратегії, яка описує способи досягнення 

стратегічних цілей, є комерційною таємницею; компанія повинна 

орієнтуватися не тільки на співробітників, але і на інших стейкхолдерів, у яких 

можуть бути протилежні очікування щодо стратегії компанії. 

Для подолання обмежень необхідно здійснювати узгодження цілей на 

постійній основі не рідше, ніж актуалізацію самої стратегії, з урахуванням 

переміщення персоналу. При цьому зв'язок узгодження особистих і 

організаційних стратегій у контексті плинності кадрів виглядає 

неоднозначним. З одного боку, якщо цілі збігаються, то ключові кадри будуть 

консолідуватися в рамках компанії, з іншого − розуміння цінним і корисним 

для компанії співробітником того, що його стратегія не може бути реалізована 

в рамках цієї компанії, підштовхне його до пошуку іншої компанії як 

роботодавця. Дана ситуація відіграє регуляторну роль, виключаючи з компанії 

нелояльних співробітників, що слід розглядати для організації як благо. 

 

Результати основних наукових положень, викладених у даному розділі, 

опубліковано в роботах [34; 36; 41-43; 63; 86; 477]. 
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РОЗДІЛ 3  

АНАЛІЗ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІК В УМОВАХ 

СТРАТЕГІЧНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ НА ЦИФРОВІЗАЦІЮ 

 

3.1 Аналіз розвитку національних економік в епоху цифровізації  

 

Як доведено у першому розділі, роль цифровізації у глобальній та 

національній економіці, окремих галузях промисловості, на ринку праці та 

капіталу постійно посилюється. Прогнозується, що діяльність у даному 

напрямі стане рушієм подальшого економічного розвитку і приведе до 

кардинальних змін у структурі та способах виробництва, кількості та якості 

споживання. «Світове виробництво товарів і послуг ІКТ зараз становить 

приблизно 6,5% світового ВВП, і близько 100 мільйонів людей зайняті в 

секторі послуг ІКТ. Експорт ІКТ-послуг зріс на 40% між 2010 та 2015 рр. 

Світовий обсяг продажів електронної комерції у 2015 р. досяг 25,3 трлн дол. 

США, 90% з яких – у формі електронної комерції «бізнес для бізнесу» (B2B) 

та 10% – у формі продажів «бізнес для споживачів» (B2C)» [384, с. 8]. 

Тенденція до збільшення обсягів глобальних продажів електронної комерції 

зберігається й у наступні роки. Згідно з даними ЮНКТАД (UNCTAD – The 

United Nations Conference on Trade and Development), «глобальні продажі 

електронної комерції досягли 29 трлн дол. …, що відповідає 13% зростання 

відносно попереднього року» [315, с. 15]. 

Представники PricewaterhouseCoopers припускають, що «штучний 

інтелект може внести до світової економіки до 15,7 трлн дол. США у 2030 р., 

що більше, ніж поточний випуск Китаю та Індії разом. Із цього 6,6 трлн дол., 

імовірно, буде отримано від підвищення продуктивності праці, а 9,1 трлн − від 

ефектів, пов'язаних із споживанням» [270, с. 3]. Також «очікується, що 

підвищення продуктивності праці становитиме понад 55% усіх надходжень 

ВВП від штучного інтелекту за період 2017-2030 рр.» [270, с. 3]. 
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За оцінками дослідників із Вищої школи економіки, середньорічні 

значення додаткового внеску чинників зростання в додану вартість секторів 

економіки в результаті цифровізації за 2019-2030 рр. складуть 3,04% для 

фінансового сектору, 3,03% – для транспорту, 2,88% – для будівництва, 2,77% 

– для освіти тощо. При цьому до «2030 р. зростання ВВП буде більш ніж 

наполовину пов'язане з цифровізацією (1,47 з 2,75% щорічного приросту 

ВВП), у першу чергу в результаті підвищення ефективності та 

конкурентоспроможності всіх секторів економіки» [252, с. 37-38]. 

Великі сподівання покладалися на формування європейського 

цифрового ринку. У доповіді, підготовленій Бостонською консалтинговою 

групою кілька років тому, зазначено, що «передовим країнам також слід було 

повністю захопити та отримати вигоду від очікуваних ринків високих 

технологій, які розвиваються, пропорційно розміру їх економік, комбінований 

чистий ефект від єдиного цифрового ринку на зростання ВВП може бути 

збільшений на 80% порівняно з очікуваним річним зростанням із 2,2 до 3,9% 

ВВП до 2020 р., що поставить ці економіки серед найбільш швидко 

зростаючих у світі, додавши 264 млрд річного ВВП до 2020 р.» [316, c. 4]. 

Однак цього не сталося.  

Експерти SAP стверджують, що Інтернет речей та цифрове виробництво 

приводять до «поліпшення продуктивності, а саме: зниження витрат на 

обслуговування (до 60%) або менші асигнування на капітал (25%). Нові 

операційні процеси призводять до зниження собівартості робочої сили (на 

30%) з поліпшенням ОЕЕ10 (5-10%) та зниженням рівня відходів (30-50%). 

Люди здійснюють оптимізацію процесів, що спричиняє збільшення 

продуктивності від 10 до 30% у вигляді вищих результатів і зменшення витрат, 

зниження ризиків, таких як скорочення гарантійних витрат (на 10%), а також 

поліпшення відповідності за рахунок 100-відсоткового відстеження 

компонентів і процесів» [388, p. 2]. 

                                           
10 Overall Equipment Effectiveness − загальна ефективність обладнання. 
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Позитивні оцінки провідних міжнародних аналітичних і консалтингових 

фірм світу щодо перспектив цифровізації збігаються з оцінками бізнесу. У 

2016 р. було зафіксовано дуже високі очікування від розвитку Індустрії 4.0. 

Більшість компаній очікували, що інвестиції в Індустрію 4.0 окупляться 

протягом двох років. Кількість таких респондентів становить 55%. На 

запитання «Якого прибутку від інвестиційного періоду (ROI) ви очікуєте від 

своїх цифрових інвестицій?» лише 8% компаній відповіли, що такий період 

становитиме «більше п'яти років» [342, с. 25]. Зважаючи на домінування 

короткострокового періоду окупності (два роки), можна було очікувати 

суттєвого збільшення інвестицій у цій сфері. Інвестиції мають 

супроводжуватися значним економічним зростанням. 

Таким чином, цифровізація економіки, уособлена у впровадженні 

Індустрії 4.0 та штучного інтелекту (злиття технологій Індустрії 4.0 та 

штучного інтелекту вже дозволяє говорити про становлення галузі 5.0 [427]), 

а також використання цифрових платформ мають забезпечувати значне 

економічне зростання. Однак існує багато перешкод (підрозділ 1.3) для 

втілення цих позитивних прогнозів у реальність. Для визначення значущості 

даних проблем необхідно здійснити більше досліджень. 

Гіпотеза дослідження, яку необхідно підтвердити або спростувати, 

полягає в такому: «високий рівень упровадження Індустрії 4.0 та використання 

штучного інтелекту мають привести до значного економічного зростання». 

Якщо гіпотеза підтвердиться, то країни, які входять у ТОП-10 за рівнем 

світового індексу розвитку ІКТ і ТОП-10 за Індексом готовності уряду до 

штучного інтелекту, повинні показувати темпи економічного зростання 

суттєво вище середнього світового рівня, а якщо ні − то економічні й 

інституційні обмеження для розвитку Індустрії 4.0 та штучного інтелекту 

мають суттєвий негативний вплив.  

Накладення хронологічних рамок цифрової революції на періодизацію 

промислових революцій свідчить, що цифрова революція являє собою 

інструмент переходу від третьої промислової революції до четвертої 
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(Індустрії 4.0) і її вплив є тотальним та безпосередньо позначається на 

створенні ВВП в усіх без виключення секторах провідних економік світу. 

Відповідно до динаміки зміни за 2016 р. порівняно з 2010 р. частка 

цифрової економіки збільшилася у всіх країнах, які входять до групи G-20, 

тобто двадцяти найбільших економіках світу (табл. 3.1). Однак цифровізація 

цих економік триває нерівномірно, і її обсяг у різних країнах становить від 1,5 

до 12,4%, а збільшення за 6 років коливається від 1,09 до 1,72 раза. 

 

Таблиця 3.1 – Зміна частки цифрової економіки у структурі ВВП країн 

«великої двадцятки» (G-20), % 

 

Країна 2010 2016 +/- 2016 р. до 2010 р. 

Великобританія 8,3 12,4 4,1 1,49 

Південна Корея 7,3 8 0,7 1,10 

Китай 5,5 6,9 1,4 1,25 

Євросоюз 3,8 5,7 1,9 1,50 

Індія 4,1 5,6 1,5 1,37 

Японія 4,7 5,6 0,9 1,19 

США 4,7 5,4 0,7 1,15 

Мексика 2,5 4,2 1,7 1,68 

Німеччина 3 4 1 1,33 

Саудівська Аравія 2,2 3,8 1,6 1,73 

Австралія 3,3 3,7 0,4 1,12 

Канада 3 3,6 0,6 1,20 

Італія 2,1 3,5 1,4 1,67 

Франція 2,9 3,4 0,5 1,17 

Аргентина 2 3,3 1,3 1,65 

Росія 1,9 2,8 0,9 1,47 

ПАР 1,9 2,5 0,6 1,32 

Бразилія 2,2 2,4 0,2 1,09 

Туреччина 1,7 2,3 0,6 1,35 

Індонезія 1,3 1,5 0,2 1,15 

Середнє значення 3,42 4,53 1,11 1,32 

Середнє (розвинуті країни) 4,31 5,53 1,22 1,28 

Середнє (країни, що розвиваються) 2,53 3,53 1 1,40 

Джерело: складено на основі [309, с. 9]. 
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Розвинуті економіки мають у середньому вищу частку цифрової 

економіки у ВВП, ніж країни, що розвиваються. Ця частка в середньому 

складає 5,53% від ВВП, і коливання варіюється від 3,4% від ВВП у Франції до 

12,4% від ВВП у Великобританії. 

Країни, що розвиваються, дещо відстають від економічно розвинутих. 

Середній рівень цифровізації їх економіки – 3,53% ВВП, а діапазон приросту 

коливається від 1,5% в Індонезії до 6,9% в Китаї. При цьому середня швидкість 

зростання цифрової економіки в країнах, що розвиваються, вище та складає 

1,4 раза проти 1,28 раза у розвинутих. Тобто відбувається наздоганяюча 

цифровізація, і цифровий розрив між розвинутими країнами та країнами, що 

розвиваються, скорочується.  

Для всіх країн із групи G-20 цифровізація економіки не має ознак 

прискорення і відбувається досить рівномірно. Це дає змогу охарактеризувати 

даний процес як досить сталий і такий, що матиме продовження в середньо- та 

довгостроковій перспективі. З іншого боку, більш швидкі темпи зростання 

частки цифрової економіки у менш економічно розвинутих країнах 

дозволяють стверджувати, що і для України є певні можливості для 

прискореної цифрової модернізації, які необхідно використати. 

Після загального й одностайного визнання відсутності альтернатив 

цифровізації економіки, використанню цифрових платформ, упровадженню 

Індустрії 4.0 та штучного інтелекту можна очікувати прискореного зростання 

світової економіки. Однак її динаміка (рис. 3.1) свідчить про стійке зниження 

темпів зростання. Із моменту проголошення руху в напрямі Індустрії 4.0 на 

Ганноверському ярмарку у 2011 р. середній темп зростання світової економіки 

у 2011-2018 рр. становив 2,84% на рік. Навіть порівняно з періодом 2015-2018 

рр., коли концептуальні та теоретичні моделі почали все більше втілюватися в 

реальність, середні темпи не сильно відрізняються (2,9% на рік). Це майже 

вдвічі нижче середніх темпів економічного зростання півстоліття тому (у 

1961-1968 рр. середній темп зростання світової економіки становив 5,47%). 
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Отже, упровадження цифрових технологій ще не має такого економічного 

ефекту, як індустріалізація 60-х років минулого століття. 

 

 

Рисунок 3.1 – Динаміка світового ВВП за період 1961-2018 рр. 

Джерело: складено автором на основі даних Світового банку [341]. 

 

Загальний період спостереження (1961-2018 рр.) розподілено на два 

умовних півперіоди: доцифровий (1961-1990 рр.) і цифровий (1991-2018 рр.). 

Оскільки «6 серпня 1991 р. всесвітня павутина пішла у світ» [287], цю дату 

використано як роздільник між двома періодами (табл. 3.2). 

У доцифровий період середньорічний приріст ВВП становив 4,1%, а в 

цифровий – лише 2,83%. При розподілі періодів на десятиліття можна 

побачити, що в доцифровому періоді спостерігалося постійне зниження 

приросту від 5,36% на рік (1961-1970 рр.) до 3,13% на рік (1981-1990 рр.). 

Середнє зростання десятиліття в цифровий період було стабільним (між 2,81-

2,84% на рік). Цю статистику можна інтерпретувати по-різному. З одного 

боку, цифровізація глобальної економіки не може забезпечити такого високого 

зростання, як індустріалізація півстоліття тому, а з іншого − цифровізація 

глобальної економіки зупинила зниження темпів приросту ВВП на старій 
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технічній основі. Наразі глобальна економіка перебуває в активній фазі 

творчого руйнування (творче руйнування за Шумпетером), і найближчим 

часом можна очікувати прискорення зростання на новій технологічній основі. 

 

Таблиця 3.2 – Показники середньорічних темпів приросту ВВП у 

доцифровий та цифровий періоди, % 

 

Період, роки Середньорічний темп приросту ВВП 

Доцифровий − 1961-1990 4,10 

1961-1970 5,36 

1971-1980 3,83 

1981-1990 3,13 

Цифровий − 1991-2018 2,83 

1991-2000 2,81 

2001-2010 2,83 

2011-2018 2,84 

Джерело: складено автором на основі даних Світового банку [341]. 

 

У будь-якому разі очевидно, що глобальний рівень не враховує 

національної специфіки, і потрібні додаткові дослідження в даному напрямі. 

Для цього враховано динаміку ВВП у країнах, які входять до ТОП-10 за 

Індексом розвитку ІКТ та ТОП-10 за Індексом готовності уряду до 

використання штучного інтелекту. Якщо Індустрія 4.0 та штучний інтелект 

мають фундаментальний позитивний вплив на економіку, то країни, які 

входять до ТОП-10 за Індексом розвитку ІКТ та Індексом готовності уряду до 

використання штучного інтелекту, повинні демонструвати вищі темпи 

економічного зростання за середні показники у світі. 

Індексом готовності уряду до використання штучного інтелекту включає 

4 компоненти: [416]. 

1) управління − складається із законів про конфіденційність 

(законодавство ООН про захист даних і конфіденційність у всьому світі) та 

майбутньої стратегії інтелектуальної власності;  
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2) інфраструктура та дані − доступність даних, державні закупівлі 

продуктів провідних технологій, можливості передачі даних (в уряді); 

3) навички та освіта − технологічні навички, штучний інтелект, 

стартапи, інноваційні можливості приватного сектору; 

4) державні та публічні сервіси − цифрові публічні послуги, 

ефективність управління, важливість ІКТ для бачення уряду майбутнього. 

Індекс розвитку ІКТ має три елементи: доступ до ІКТ; використання 

ІКТ; навички ІКТ [358]. 

Відповідно до Індексу готовності уряду до використання штучного 

інтелекту ВВП країн, що входять до ТОП-10, у середньому зростає повільніше 

за глобальну економіку (табл. 3.3).  

 

Таблиця 3.3 – Кількість країн із рівнем зростання ВВП, вищим за 

світовий, серед ТОП-10 за Індексом готовності уряду до штучного інтелекту 

 

№ 

з/п 
Країна 

Індекс готовності уряду до штучного 

інтелекту (2018/2019) 

ВВП 

(2017), % 

ВВП 

(2018), % 

1 Сінгапур 9,19 1,82 3,14 

2 Великобританія  9,07 2,10 1,40 

3 Німеччина 8,81 2,26 1,43 

4 США  8,80 2,22 2,86 

5 Фінляндія 8,77 2,16 2,33 

6 Швеція 8,67 3,70 2,36 

7 Канада 8,67 2,99 1,88 

8 Франція 8,61 2,65 1,72 

9 Данія 8,60 2,26 1,42 

10 Японія 8,58 1,93 0,79 

Світ 3,16 3,03 

Кількість країн із рівнем зростання ВВП, вищим за світовий 1 1 

Кількість країн із рівнем зростання ВВП, нижчим за світовий 9 9 

Джерело: складено на основі даних Світового банку [341] та організації «Oxford 

Insights» [416]. 

 

Це стосується 2017 та 2018 рр. Більше того, незважаючи на те що темп 

зростання світової економіки сповільнився з 3,16 до 3,03% за рік, темп 
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зростання ВВП країн із ТОП-10 за Індексом готовності уряду до використання 

штучного інтелекту знизився з 2,41 до 1,93%. І лише одна з 10 країн показала 

значення вище середнього. Це вказує на те, що високий ранг за Індексом 

готовності уряду до використання штучного інтелекту не забезпечує 

прискорених темпів зростання національної економіки. 

Щодо ТОП-10 країн за Індексом розвитку ІКТ, то спостерігається 

подібна ситуація (табл. 3.4). Щорічні темпи зростання ВВП у більшості цих 

країн нижчі, ніж у світовій економіці (8 із 10 у 2017 р. та 9 із 10 у 2018 р.). 

 

Таблиця 3.4 – Кількість країн із рівнем зростання ВВП, вищим за 

світовий, серед ТОП-10 за Індексом розвитку ІКТ 

 
№ 

з/п 
Країна Індекс розвитку ІКТ (2017) 

ВВП 

(2017), % 

ВВП 

(2018), % 

1 Ірландія 8,98 4,60 4,61 

2 Республіка Корея 8,85 3,06 2,67 

3 Швейцарія 8,74 1,62 2,54 

4 Данія 8,71 2,26 1,42 

5 Великобританія 8,65 1,82 1,40 

6 Гонконг, КНР 8,61 3,84 3,02 

7 Нідерланди 8,49 2,87 2,67 

8 Норвегія 8,47 1,98 1,45 

9 Люксембург 8,47 1,55 2,60 

10 Японія 8,43 1,93 0,79 

Світ 3,16 3,03 

Кількість країн із рівнем зростання ВВП, вищим за світовий 2 1 

Кількість країн із рівнем зростання ВВП, нижчим за світовий 8 9 

Джерело: складено на основі даних Світового банку [341] та Міжнародного союзу 

телекомунікацій [359]. 

 

Навіть приблизні оцінки свідчать, що між економічним зростанням (як 

на глобальному, так і на національному рівні) та процесами розвитку ІКТ-

технологій і готовністю урядів використовувати штучний інтелект залежність 
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не простежується. Отже, існують фундаментальні проблеми в економічній 

реалізації Індустрії 4.0 та штучного інтелекту. 

До перелічених у підрозділі 1.3 проблем, пов’язаних із цифровізацією, 

слід додати конкуренцію між упровадженням сучасних цифрових технологій 

та використанням дешевої робочої сили. Наприклад, Польща активно залучає 

сотні тисяч трудових мігрантів з України [367] та демонструє досить високі 

темпи зростання (4,81% у 2017 р. та 5,14% у 2018 р.), але за індексом розвитку 

ІКТ посідає лише 49 місце із 176 країн та 27 із 194 країн за Індексом готовності 

уряду до штучного інтелекту.  

Ще один приклад. США є більш просунутими у використанні цифрових 

технологій (16 місце за Індексом розвитку ІКТ та 4 − за Індексом готовності 

уряду до штучного інтелекту), проте мають нижчі темпи зростання 

національної економіки, ніж Китай (80 місце за Індексом розвитку ІКТ та 20 – 

за Індексом готовності уряду до штучного інтелекту), і від’ємне сальдо 

торгівлі з Китаєм, яке зберігається в останні десятиліття. Так, у 2018 р. Китай 

продав у США на 419 млрд дол. більше товарів, ніж США у Китаї [474]. Це 

зрештою призвело до торгових війн між США та Китаєм. 

Наведені приклади не підтверджують сформульовану гіпотезу. На даний 

момент немає підтвердження, що Індустрія 4.0 та штучний інтелект стали 

ключовими чинниками економічного зростання на глобальному та 

національному рівнях. 

Таким чином, досить високий рівень економічного розвитку приводить 

до відносно високого рівня впровадження технологій, пов'язаних з 

Індустрією 4.0 та штучним інтелектом. У той же час економічна ефективність 

Індустрії 4.0 та штучного інтелекту для окремих галузей чи підприємств не 

ставиться під сумнів (у межах даного дослідження). Це дозволяє 

стверджувати, що локальні позитивні результати не стали універсальними 

через об’єктивні обставини та потребують подальших досліджень у даному 

напрямі. 
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3.2 Інституційно-правове відображення у стратегічних документах 

процесів цифровізації в ЄС та країнах СНД 

 

Процеси цифровізації економіки та суспільного життя неминуче 

відображаються в інституційному середовищі, яке, у свою чергу, впливає на 

саму цифровізацію, надаючи їй суспільно прийнятного напряму.  

З позицій сучасної України в межах політики євроінтеграції важливим є 

досвід ЄС. Також корисним може бути досвід країн, які раніше входили до 

СРСР, а сьогодні − до СНД і є географічними сусідами України.  

Незважаючи на відсутність у ЄС єдиної системи стратегічного 

планування й  управління, має місце широкий перелік як загальних, так і 

спеціальних стратегій та стратегічних документів. Ключовим загальним 

стратегічним документом протягом останніх років була Стратегія «Європа 

2020», яка мала позитивну динаміку щодо досягнення цільових значень. Деякі 

цільові показники вже досягнуто за результатами 2019 р., а деякі – ні. 

Наприклад, було заплановано, що у 2020 р. «не менше 40% людей віком від 30 

до 34 років повинні мати вищу освіту». Станом на 2019 р. – уже 41,6%. А мету 

«3% ВВП ЄС має бути інвестовано в дослідження і розробки» з великою 

імовірністю не буде досягнуто (станом на 2019 р. лише 2,13%) [327].  

До 2050 р. ЄС планує стати кліматично нейтральним. «Європейський 

зелений курс − відповідь на ці виклики. Це нова стратегія зростання, яка має 

на меті перетворити ЄС на справедливе і процвітаюче суспільство із сучасною, 

ресурсоефективною та конкурентоспроможною економікою, де в 2050 р. не 

буде чистого викиду парникових газів і де економічне зростання не 

відокремлене від використання ресурсів» [467]. Це приклад високоякісного 

формування довгострокового бачення, яке до того ж повною мірою відповідає 

критеріям SMART.  

Загальноєвропейські стратегічні документи враховуються при 

формуванні та виконанні стратегій у країнах-членах ЄС [102,  с. 26; 225, с. 138-

146].  
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На тлі загальних довгострокових пріоритетів у ЄС здійснюється 

послідовна і всеохоплююча політика, спрямована на цифровізацію економіки 

та суспільства [336]. Розвиток цифрових технологій, інфраструктури ІКТ, 

Індустрії 4.0 та формування єдиного цифрового ринку є ключовими пунктами 

порядку денного ЄС. Для стимулювання економічної діяльності в даному 

напрямі в ЄС постійно розширюється правове забезпечення, стимулювання й 

упорядкування цих процесів. За останні 10 років було прийнято такі 

документи: «Цифровий порядок денний для Європи» (A Digital Agenda for 

Europe) [260]; «Інтелектуальні транспортні системи» (Intelligent transport 

systems, Directive 2010/40/EU); «Європейська широкосмугова технологія: 

інвестування в цифрове зростання» (European Broadband: Investing in Digitally 

Driven Growth) [328]; «На шляху до процвітаючої економіки, керованої 

даними» (Towards a Thriving Data-Driven Economy) [473]; «Стратегія єдиного 

цифрового ринку для ЄС» (A Digital Single Market Strategy for Europe) [261]; 

Загальне положення про захист даних (General Data Protection Regulation) 

[437]; «Побудова європейської економіки даних» (Building a European Data 

Economy) [290]; «Інформаційне суспільство» (Information Society) [365]; 

«Епоха штучного інтелекту: назустріч європейській стратегії для людино-

орієнтованих машин» (The Age of Artificial Intelligence: Towards a European 

Strategy for Human-Centric Machines [466]; Постанова про вільний потік 

персональних даних (Regulation on the free flow of non-personal data, Regulation 

(EU) 2018/1807); Директива про цифровий контент (The Digital Content 

Directive, Directive (EU) 2019/770), Акт про кібербезпеку (The Cybersecurity 

Act, Regulation (EU) 2019/881), Директива про відкриті дані (Open Data 

Directive, Directive (EU) 2019/1024), Європейська стратегія даних (A European 

strategy for data) [262], Повідомлення Європейської Комісії про «Формування 

цифрового майбутнього Європи» (Shaping Europe’s digital future) [451] та ін.  

Згідно з «Цифровим порядком денним для Європи» «Загальна мета 

Цифрової програми – це досягнення стійких економічних і соціальних вигід 

від єдиного цифрового ринку на основі швидкого та надшвидкого Інтернету й 
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сумісних із ним додатками» [260, с. 3]. Через п'ять років після прийняття цього 

документа Європейська Комісія, продовжуючи розвивати його положення, 

прийняла «Стратегію єдиного цифрового ринку для Європи», у якій зазначено, 

що «Європа має можливості лідирувати у глобальній цифровій економіці, але 

наразі ми не використовуємо більшу частину цих можливостей. Фрагментація 

та бар'єри, які існують на фізичному єдиному ринку, стримують ЄС. Зниження 

цих бар'єрів у межах Європи може внести додаткові 415 млрд євро до 

європейського ВВП» [261, с. 3]. Європа планує стати лідером у світовій 

цифровій економіці, вважаючи, що «дані стали важливим ресурсом для 

економічного зростання, створення робочих місць і суспільного прогресу. 

Значення економіки даних ЄС було оцінено у 257 млрд євро у 2014 р., або 

1,85% ВВП ЄС. У 2015 р. цей показник збільшився до 272 млрд євро, або 

1,87% ВВП ЄС (річне зростання 5,6%). Той самий прогноз передбачає, що за 

умови вчасного введення в дію політики та законодавчої бази для економіки 

даних до 2020 р. її вартість зросте до 643 млрд євро, що становить 3,17% від 

загального ВВП ЄС» [290, с. 2]. 

У Європейській стратегії даних, яку було прийнято у 2020 р. на п’ять 

наступних років, зазначено, що «Інновації, засновані на даних, принесуть 

величезну користь громадянам, наприклад, завдяки вдосконаленій 

персоналізованій медицині, новій мобільності та завдяки її внеску в 

європейську «зелену угоду». У суспільстві, де люди генеруватимуть постійно 

зростаючі обсяги даних, спосіб збору та використання даних має спочатку 

ставити інтереси людини відповідно до європейських цінностей, основних 

прав і правил». «Європа має на меті завоювати переваги кращого 

використання даних, включаючи підвищення продуктивності та 

конкурентоспроможних ринків, а також поліпшення здоров'я та добробуту, 

навколишнього середовища, прозорого управління та зручних державних 

послуг». «Мета – створити єдиний європейський простір даних – справжній 

єдиний ринок даних, відкритий для даних з усього світу, де особисті та 

неперсональні дані, включаючи чутливі ділові дані, захищені» [262, c. 1, 4]. 
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«Європейський простір даних дасть можливість бізнесу в ЄС 

розвиватися в масштабах єдиного ринку. Загальні європейські правила та 

ефективні механізми правозастосування мають забезпечувати такі положення: 

- дані можуть надходити в межах ЄС і різних секторів; 

- Європейські правила та цінності, зокрема захист персональних даних, 

законодавство про захист прав споживачів і законодавство про конкуренцію, 

повністю дотримуються; 

- правила доступу та використання даних є справедливими, 

практичними та чіткими, існують чіткі та надійні механізми управління 

даними; існує відкритий, але напористий підхід до міжнародних потоків 

даних, заснований на європейських цінностях» [262, с. 5]. 

Серед головних проблем та проблемних зон розглядаються: 

- «роздробленість між державами-членами, що є основним ризиком для 

бачення спільного європейського простору даних і подальшого розвитку 

справжнього єдиного ринку даних» [262, с.6];  

- негативний вплив на екологію; 

- обмін даними між суспільством, бізнесом та органами державної 

влади; 

- кібербезпека та захист даних; 

- дисбаланси в ринковій потужності (наприклад, коли невелика кількість 

великих онлайн-платформ накопичує велику кількість даних і збирає важливу 

інформацію, що формує конкурентні переваги); 

- якість даних, їх структура, достовірність і цілісність (особливо в 

контексті розгортання штучного інтелекту), що потребує забезпечення 

подальшої стандартизації сфери ІКТ; 

- розвиток і використання хмарних технологій (ЄС має невелику частку 

ринку хмарних технологій; на постачальників хмарних послуг, що працюють 

у ЄС, також може поширюватися законодавство третіх країн); 
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- цифрові навички та грамотність робочої сили залишаються на відносно 

низькому рівні (особливо у сфері аналітики великих даних і серед людей 

похилого віку).  

Виконання стратегії ґрунтується на чотирьох базових напрямах (A-D):  

А. Міжсекторальний (горизонтальний) базис управління доступом і 

використанням даних спрямований на уникнення шкідливої фрагментації 

внутрішнього ринку через непослідовні дії між секторами та між державами-

членами з урахуванням їх особливостей [262, с. 12]. 

Основні дії: запропонувати законодавчу базу для управління спільними 

європейськими просторами даних; прийняти акт про реалізацію наборів даних 

високої цінності; запропонувати «Закон про дані»; виконати аналіз важливості 

даних у цифровій економіці; здійснити огляд існуючої рамки політики в 

контексті пакета «Закону про цифрові послуги» [262, с. 15].  

В. Підтримка інвестицій у дані та зміцнення європейських можливостей 

та інфраструктури для розміщення, обробки і використання даних, їх 

сумісність. Європа повинна запропонувати середовище, яке підтримує 

інновації, керовані даними, і стимулює попит на продукцію та послуги, які 

покладаються на дані як важливий чинник виробництва. 

Основні дії: забезпечити інвестиції у Проєкт із високим впливом на 

європейські простори даних (High Impact project on European data spaces), що 

охоплює архітектури обміну даними (включаючи стандарти обміну даними, 

найкращі практики, інструменти) та механізми управління; підписати 

меморандуми про взаєморозуміння з державами-членами щодо «хмарної» 

федерації; запустити європейський ринок хмарних послуг; створити (само-) 

регуляторний «хмарний» регламент. 

C. Розширення можливостей для осіб, інвестування в навички, а також 

малі й середні підприємства через: збільшення прав і можливостей осіб щодо 

їхніх даних; інвестиції в навички та загальну цифрову грамотність; 

нарощування потенціалу, заснованого на даних для МСП і стартапів.  
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Діяльність за цим напрямом передбачає аналіз удосконалення права для 

осіб щодо контролю за тим, хто може отримувати доступ і використовувати 

машинно створені (автоматично згенеровані) дані.  

D. Спільні європейські простори даних у стратегічних секторах і сферах, 

що становлять суспільний інтерес. Це передбачає створення таких 

загальноєвропейських просторів даних: 

- спільний європейський промисловий (виробничий) простір даних; 

- спільний європейський простір даних «Зелена угода» (Green Deal) − 

план зробити економіку ЄС сталою, щоб Європа до 2050 р. стала першим у 

світі кліматично нейтральним континентом;  

- спільний європейський простір даних про мобільність; 

- спільний європейський простір даних про здоров'я; 

- спільний європейський простір фінансових даних; 

- спільний європейський простір даних про енергію; 

- спільний європейський простір даних щодо сільського господарства; 

- спільні європейські простори даних для державного управління; 

- спільний європейський простір даних про навички.  

У практичній площині планується створити основу для вимірювання 

потоків даних й оцінки їх економічної цінності в межах Європи, а також між 

Європою та рештою світу. 

Ця стратегія даних представлена одночасно з Повідомленням 

Європейської Комісії про «Формування цифрового майбутнього Європи» 

[451] та Білою книгою про штучний інтелект, у якій ідеться про те, як Комісія 

підтримуватиме та сприятиме розвитку й упровадженню штучного інтелекту 

в ЄС. 

Автори Європейської стратегії даних зазначають, що «дані є життєвою 

ланкою економічного розвитку: це основа для багатьох нових товарів і послуг, 

що сприяє підвищенню продуктивності та ефективності використання 

ресурсів у всіх галузях економіки» [262, c. 2]. Із цього можна визначити, що 

інституційна архітектура і надалі вибудовуватиметься виходячи з положення 
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про те, що робота з даними обумовлює «підвищення продуктивності й 

ефективності використання ресурсів».  

«Нинішній екологічний слід у галузі ІКТ становить від 5 до 9% 

загального споживання електроенергії у світі та понад 2% усіх викидів, значна 

частина яких обумовлена центрами обробки даних, хмарними послугами та 

підключенням» [262, c. 2]. Тобто цифровізація призводить до значного 

екологічного впливу та не є автоматичною панацеєю в боротьбі за збереження 

навколишнього середовища.  

У даній стратегії сконцентровано увагу на різних сферах та аспектах 

цифровізації суспільства й економіки, таких як: економічна ефективність 

цифровізації; екологічний слід галузі ІКТ; цифрові двійники у виробництві; 

штучний інтелект; бізнес, керований даними; захист даних; використання 

даних для примноження суспільних благ; використання інформації з 

державного сектору в бізнесі (G2B – обмін даними); обмін та використання 

приватних даних іншими компаніями (B2B − обмін даними); використання 

приватних даних урядовими органами (B2G – обмін даними); обмін даними 

між державними органами; використання великих даних; управління даними; 

інфраструктура даних і технології тощо.  

З урахуванням того, що в стратегії зазначено: «Для того щоб звільнити 

потенціал Європи, ми повинні знайти свій власний європейський шлях, 

балансуючи потік і широке використання даних, зберігаючи високу 

конфіденційність, безпеку та етичні стандарти», можна стверджувати, що цей 

шлях ще не знайдено.  

У результаті порівняння змісту нормативних документів, прийнятих у 

ЄС, зроблено такі висновки: 

- залишаються вкрай високими очікування від цифровізації; 

- постійно акцентується увага на її тотальності та безальтернативності.  

Спрямованість на прискорення розвитку цифрової економіки 

простежується серед країн-сусідів України. Наприклад, це стосується 

Республіки Білорусь, де за останні роки видано низку нормативно-правових 
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документів: Стратегія розвитку інформатизації в Республіці Білорусь на 2016-

2022 рр. [218]; Державна програма розвитку цифрової економіки та 

інформаційного суспільства на 2016-2020 рр. [72]; декрет «Про розвиток 

цифрової економіки» [157].  

Стратегія розвитку інформатизації в Республіці Білорусь на 2016-2022 

рр. передбачає дев’ять основних напрямів розвитку цифровізації:  

1) розвиток ефективної та прозорої системи державного управління 

(ключовим завданням цього напряму є подальше впровадження технологій 

електронного врядування, спрямоване на реалізацію функцій держави у 

вигляді ІКТ);  

2) розвиток національної інформаційно-комунікаційної інфраструктури;  

3) розвиток цифрової інфраструктури бізнесу, онлайнового ринку, 

банківських послуг;  

4) упровадження інформаційно-комунікаційних технологій у реальному 

секторі економіки;  

5) удосконалення соціальної сфери на основі інформаційно-

комунікаційних технологій;  

6) розвиток національного електронного контенту;  

7) розвиток власної галузі інформаційних технологій;  

8) забезпечення цифрової довіри, захист інформаційних ресурсів та 

інформаційно-комунікаційної інфраструктури;  

9) наукове забезпечення розвитку інформатизації. 

Очікувані результати від реалізації стратегії у 2022 р. оцінюються через 

низку цільових значень для індикаторів, серед яких: позиція в рейтингу за 

індексом готовності до електронного уряду; частка адміністративних 

процедур і державних послуг, що надаються в електронному вигляді; частка 

електронного документообігу між державними органами в загальному обсязі 

документообігу; кількість наборів відкритих даних державних органів і 

організацій; позиція Республіки Білорусь у рейтингу за індексом електронної 

участі (за методикою ООН); кількість інтернет-користувачів на 100 жителів; 
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кількість абонентів і користувачів стаціонарного (постійного) 

широкосмугового доступу в мережу Інтернет на 100 осіб населення; кількість 

абонентів і користувачів бездротового широкосмугового доступу в мережу 

Інтернет на 100 осіб населення; питома вага інноваційно активних організацій 

у загальній кількості організацій; частка медичної документації, представленої 

в електронному вигляді; частка організацій охорони здоров'я, підключених до 

єдиної корпоративної мережі організацій охорони здоров'я; частка населення, 

забезпеченого електронними медичними картками; частка відкритих 

електронних освітніх ресурсів; частка ЗМІ, доступних за допомогою мережі 

Інтернет; частка бібліотечних фондів в електронній формі в загальному обсязі 

бібліотечних фондів публічних бібліотек; частка валової доданої вартості 

сектору ІКТ у ВВП. 

Логічним продовженням стратегії є відповідна державна програма. 

Програма містить мету, завдання, визначені обсяги та джерела фінансування, 

аналіз ризиків її реалізації, методику оцінки ефективності її виконання.  

Державна програма включає підпрограми, які передбачають 

системоутворюючі заходи національного масштабу у сфері ІКТ: 

«Інформаційно-комунікаційна інфраструктура»; «Інфраструктура 

інформатизації»; «Цифрова трансформація». Щороку надається інформація 

про реалізацію програми.  

Важливим прикладним документом у сфері цифровізації є декрет «Про 

розвиток цифрової економіки» [157], яким передбачено: 

надати резидентам Парку високих технологій право на здійснення в 

установленому порядку «діяльності у сфері кіберспорту, включаючи 

підготовку кіберспортивних команд, організацію і проведення змагань, 

організацію їх трансляцій; діяльності у сфері штучного інтелекту, створення 

систем безпілотного керування транспортними засобами»;  

«створити умови для впровадження в економіку Республіки Білорусь 

технології реєстру блоків транзакцій (блокчейн), інших технологій, 
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заснованих на принципах розподіленості, децентралізації та безпеки 

здійснюваних із їх використанням операцій»; 

надати право юридичним особам «володіти токенами» та «зберігати 

токени у віртуальних гаманцях», а «через операторів криптоплатформ, 

операторів обміну криптовалют, інших резидентів Парку високих технологій, 

які здійснюють відповідний вид діяльності, придбавати, відчужувати токени, 

здійснювати з ними інші угоди (операції)»; 

надати право фізичним особам «володіти токенами, здійснювати такі 

операції, як майнінг, зберігання токенів у віртуальних гаманцях, обмін токенів 

на інші маркери, їх придбання, відчуження за білоруські рублі, іноземну 

валюту, електронні гроші, а також дарувати і заповідати токени». 

Також цим декретом запроваджуються податкові пільги «учасникам 

відносин, пов'язаних із застосуванням сучасних технологій», та 

передбачається вжити «заходів, спрямованих на підвищення правової 

захищеності учасників відносин, пов'язаних із застосуванням сучасних 

фінансових технологій». 

Цей декрет є досить прогресивним, а його зміст свідчить про глибоке 

опрацювання цифрової проблематики та спрямованість на найшвидше 

впровадження цифрових здобутків в економіку Республіки Білорусь. 

На прикладі цих трьох документів простежується послідовна політика 

Республіки Білорусь при переході від абстрактного образу цифрового 

майбутнього країни до конкретних дій.  

Інші країни пострадянського простору також проводять роботу з 

нормативно-правового стимулювання цифрової модернізації економіки. Так, 

у Російській Федерації у 2017 р. було розроблено Програму «Цифрова 

економіка Російської Федерації» [249], а також уряд затвердив «плани заходів 

(дорожні карти) за чотирма напрямами даної програми: «Нормативне 

регулювання», «Формування дослідницьких компетенцій і технологічних 

доробків», «Інформаційна інфраструктура» та «Інформаційна безпека» [234]. 
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До 2020 р. на реалізацію цих заходів передбачається витратити 521 млрд руб. 

(близько 9 млрд дол. США). 

У Казахстані ще в 2013 р. було прийнято державну програму 

«Інформаційний Казахстан – 2020» [156]. Наприкінці 2017 р. постановою 

уряду Казахстану за № 827 від 12 грудня 2017 р. затверджено Державну 

програму «Цифровий Казахстан» [158], яка впроваджується за двома 

векторами розвитку:  

1) «Цифровізація існуючої економіки» в середньостроковій перспективі; 

2) «Створення цифрової індустрії майбутнього» в довгостроковій 

перспективі за такими напрямами: цифровізація галузей економіки; перехід до 

цифрової держави; реалізація цифрового Шовкового шляху; розвиток 

людського капіталу; створення інноваційної екосистеми [71].  

У контексті цих трендів простежується необхідність формування образу 

майбутньої інформаційної (цифрової) економіки України з урахуванням 

потенціалу розбудови власних цифрових платформ і застосування блокчейн-

технологій, які вже активно використовуються у світі. 

Незважаючи на фактичну наявність різних елементів цифрової 

економіки в Україні, комплексний підхід до її розвитку в 

загальнонаціональному масштабі поки що відсутній. У Стратегії сталого 

розвитку «Україна-2020» [194] цифрова та інформаційна економіка навіть не 

згадується. Окремі акценти зроблено виключно на електронному державному 

управлінні та наданні державних послуг в електронному вигляді. 

Аналогічна ситуація спостерігається відносно змісту «Державної 

стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року», у якій лише 

констатується, що «відбувається активне впровадження елементів цифрового 

бізнесу, зокрема у сфері торгівлі, під час надання фінансових та банківських 

послуг», а серед пріоритетних напрямів розвитку регіонів у контексті 

підвищення якості державного управління регіональним розвитком визначено 

необхідність «створення системи електронної взаємодії щодо обміну 
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інформацією між центральними та місцевими органами виконавчої влади» та 

«упровадження системи електронного урядування» [182]. 

У Державній стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки (ДСРР-

2027) однією з причин «низького рівня конкурентоспроможності регіонів» 

визначено «низький рівень цифровізації регіонів та цифрової обізнаності». 

Серед пріоритетів регіонального розвитку зазначено «підвищення якості та 

забезпечення доступності для населення послуг, що надаються органами 

державної влади та органами місцевого самоврядування, незалежно від місця 

проживання, зокрема на засадах цифровізації». А відносно сільських 

територій передбачено «проведення повної комп’ютеризації закладів 

загальної середньої освіти із залученням різних джерел фінансування, 

навчання педагогічних працівників цифрової грамотності», а також 

«підвищення рівня цифрової грамотності населення сільських територій, 

зокрема шляхом реалізації проєкту “Дія. Цифрова освіта”» [180].  

У межах оперативної цілі «Розвиток інфраструктури та цифрова 

трансформація регіонів» визначено завдання за напрямом «Цифрова 

трансформація регіонів», що стосується «удосконалення нормативно-правової 

бази, яка регламентує механізм надання публічних послуг, і забезпечення їх 

упровадження через Єдиний державний вебпортал електронних послуг 

“Портал Дія”»; «забезпечення електронної взаємодії між національними 

реєстрами, реєстрами органів місцевого самоврядування, а також іншими 

електронними інформаційними ресурсами»; «запровадження можливості 

отримання електронних послуг через смартфон та мобільний застосунок 

Єдиного державного вебпорталу електронних послуг “Портал Дія”»; 

«забезпечення розвитку платформ та офіційних порталів органів місцевого 

самоврядування»; «упровадження та поширення в регіонах інтегрованої 

системи електронної ідентифікації “ID.GOV.UA”»; «сприяння створенню 

електронних комунальних та державних архівів і регіональних дата-центрів»; 

«переведення пріоритетних публічних послуг … в електронну форму»; 

забезпечення можливості доступу для людей з обмеженими можливостями до 
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електронних послуг; «забезпечення безперешкодного доступу до 

високошвидкісного Інтернету всіх населених пунктів»; «забезпечення 

підключення до грудня 2023 року 100 відсотків державних установ та 

соціальних закладів до широкосмугового Інтернету із швидкістю від 100 

Мбіт/с»; «запровадження у приміщеннях державних органів, соціальних 

закладів і комунальних установ відкритих зон Wi-Fi»; «створення каналів для 

прокладення волоконно-оптичних кабелів зв’язку під час капітального 

ремонту доріг, фасадів будівель, створення нових житлових та виробничих 

зон, придорожнього освітлення»; «упровадження використання систем 

відеоспостереження, контролю за якістю повітря»; «забезпечення цільового 

фінансування поширення Інтернету в державних установах, соціальних 

закладах, розміщених у віддалених населених пунктах або за їх межами» [180]. 

Також можливості цифровізації враховуються у процесі розвитку 

внутрішнього туризму, людського капіталу та загальної середньої освіти.  

Таким чином, сфера цифровізації відіграє ключову роль у ДСРР-2027 

порівняно з ДСРР-2020, що є позитивним зрушенням. Важливим моментом є 

виявлення значущості цифрових платформ як інструменту цифрової 

трансформації регіонів. Однак вимірних цільових орієнтирів визначено 

замало.  

Певні позитивні зрушення простежувалися в короткострокових 

документах. Наприклад, у Плані пріоритетних дій Уряду на 2017 рік [172] було 

передбачено: 

- «розвиток електронних сервісів для платників податків, зокрема 

забезпечення повноцінного функціонування електронного сервісу 

«Електронний кабінет платника податків» (п. 6); 

- «упровадження електронної платформи для проведення моніторингу та 

ведення реєстру державної допомоги» (п. 30); 

- «упровадження прозорого процесу малої приватизації через електронні 

майданчики» (п. 69); 
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- «запровадження електронної системи збору та обробки інформації про 

діяльність суб’єктів господарювання державного сектору економіки» (п. 74); 

- «інтеграція електронної системи закупівель із державними реєстрами, 

які ведуться Мін’юстом, МВС, ДФС, та з єдиним вебпорталом використання 

публічних коштів» (п. 80); 

- «створення комплексної системи захисту інформації електронної 

системи публічних закупівель» (п. 83); 

- «упровадження сервісу електронного надання послуг 

Мінінфраструктури та підприємствами, які належать до сфери його 

управління» (п. 217); 

- «упровадження систем електронного моніторингу трафіка, управління 

ризиками на транспорті та геоінформаційних систем» (п. 224). 

У 2018 р. було розроблено «Цифрову адженду України – 2020» [248] та 

активізувалася робота з обговорення цифрового порядку денного для сучасної 

України. У результаті на початку 2018 р. «Кабінет Міністрів України схвалив 

Концепцію розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 

рр. і затвердив план заходів щодо її реалізації, які Мінекономрозвитку та 

торгівлі розробило разом із провідними експертами ІТ-сфери» [230]. Між тим 

«Цифровий порядок денний для ЄС» був прийнятий ще у 2010 р. та 

розрахований до 2020 р. 

Згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України «ключова мета 

цифровізації України – досягнення цифрової трансформації існуючих та 

створення нових галузей економіки, а також трансформація сфер 

життєдіяльності України у нові, більш ефективні та сучасні. Такий приріст є 

можливим лише тоді, коли ідеї, дії, ініціативи та програми, які стосуються 

цифровізації, будуть інтегровані в національні, регіональні, галузеві тощо 

стратегії та програми розвитку» [195]. У цілому цей документ є прогресивним 

і торкається різних аспектів цифровізації. Але значною мірою залишився поза 

увагою тренд формування цифрових платформ і загострення конкуренції між 

ними. Лише щодо цифрової освіти вказано на необхідність «створення 
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відповідних цифрових освітянських платформ для використання у 

навчальному процесі та управлінні освітою» [195]. 

Головною позитивною складовою розпорядження є план заходів, який 

передбачає вже в І кварталі 2018 р.: «запровадження використання сучасної 

термінології у цифровій сфері відповідно до європейських практик»; 

«визначення індексів, індикаторів та методики оцінювання цифрового 

розвитку України відповідно до міжнародних практик»; «забезпечення 

проведення регулярних оцінювань цифрового розвитку»; «визначення та 

запровадження статистичної методології та статистичних спостережень з 

метою отримання статистичних даних щодо цифрового розвитку України з 

урахуванням міжнародних практик»; «запровадження принципу “цифровий за 

замовчуванням” під час підготовки нових або внесення змін до існуючих 

законодавчих актів і реалізації владних повноважень органами державної 

влади та органами місцевого самоврядування»; «розроблення проєкту акта 

Кабінету Міністрів України щодо усунення законодавчих, інституційних та 

інших бар’єрів розвитку цифрової економіки, формування відповідних умов, 

стимулів, мотивацій, попиту та потреб для використання цифрових технологій 

бізнесом та громадянами» [195]. У подальшому передбачалося «розробити 

перелік цифрових прав громадян» та багато інших спрямованих на 

цифровізацію заходів. Однак у визначений строк це зробити не вдалося.  

Слід відзначити, що не було передбачено імплементацію цієї концепції 

у процеси стратегічного управління. Це обумовило труднощі в подальшому 

бюджетуванні витрат для практичного впровадження зазначених ініціатив. 

Також негативним чинником стало прийняття концепції після затвердження 

Державного бюджету України на 2018 рік, що обумовило неузгодженість із 

фінансовим забезпеченням цифровізації протягом цього року. 

У підсумку результати виконання плану заходів залишилися 

незадовільними. Наприклад, методику оцінювання цифрового розвитку та 

перелік цифрових прав громадян не було впроваджено, а принцип «цифровий 

за замовчуванням» не став домінуючим. 
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У СНБУ-2015 загрози визначено у сфері кібербезпеки та передбачено 

комплекс заходів щодо їх подолання через: «створення системи забезпечення 

кібербезпеки, розвиток мережі реагування на комп’ютерні надзвичайні події 

(СЕRТ); моніторинг кіберпростору з метою своєчасного виявлення, 

запобігання кіберзагрозам і їх нейтралізації; розвиток спроможностей 

правоохоронних органів щодо розслідування кіберзлочинів; забезпечення 

захищеності об’єктів критичної інфраструктури, державних інформаційних 

ресурсів від кібератак … ; реформування системи охорони державної таємниці 

та іншої інформації з обмеженим доступом, захист державних інформаційних 

ресурсів, систем електронного врядування, технічного і криптографічного 

захисту інформації з урахуванням практики держав – членів НАТО та ЄС; 

створення системи підготовки кадрів у сфері кібербезпеки для потреб органів 

сектору безпеки і оборони; розвиток міжнародного співробітництва у сфері 

забезпечення кібербезпеки» [193]. 

У 2016 р. на основі СНБУ-2015 було розроблено «Стратегію 

кібербезпеки України» [191], яка також містить загальні положення та 

напрями забезпечення кібербезпеки України («Розвиток безпечного, 

стабільного і надійного кіберпростору», «Кіберзахист державних електронних 

інформаційних ресурсів та інформаційної інфраструктури», «Кіберзахист 

критичної інфраструктури має полягати», «Розвиток потенціалу сектору 

безпеки і оборони у сфері забезпечення кібербезпеки», «Боротьба з 

кіберзлочинністю»), але не містить вимірних цільових орієнтирів. Отже, 

вимірної конкретизації СНБУ у підпорядкованій стратегії кібербезпеки не 

відбулося.  

У 2020 р. пріоритети не зазнали значних зрушень. У Стратегії 

національної безпеки України, яку було прийнято у 2020 р. (СНБУ-2020), у 

п. 51 зазначено, що «Україна здійснить цифрову трансформацію, забезпечить 

надання адміністративних послуг через безпечне «єдине вікно» з 

використанням сучасних інформаційних технологій, поширюватиме цифрову 

грамотність», а в п. 52 вказано, що «основне завдання розвитку системи 
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кібербезпеки – гарантування кіберстійкості та кібербезпеки національної 

інформаційної інфраструктури, зокрема в умовах цифрової трансформації» 

[188]. Отже, з позицій національної безпеки ключовими пріоритетами 

визначено цифровізацію адміністративних послуг (сфера G2B), цифрову 

грамотність (сфера G2С) та кібербезпеку національної інформаційної 

інфраструктури. Кабінету Міністрів України та іншим державним органам 

доручено в шестимісячний строк подати на розгляд РНБО України чергову 

Стратегію кібербезпеки України. 

Таким чином, цифровізація та платформізація економіки як пріоритет 

національної безпеки не розглядаються. Результати дослідження дозволяють 

сформувати рекомендації для центральних органів виконавчої та законодавчої 

влади щодо врахування у стратегічних документах потреб у модернізації 

вітчизняної економіки на інформаційно-цифровій основі. Потенціал 

цифровізації створює можливості для формування інформаційного 

суспільства, комунікації якого базуються на сукупності цифрових платформ і 

відповідних цифрових екосистемах.  

І в загальних державних стратегіях, і в альтернативних стратегічних 

документах залишається неопрацьованою проблема цифрової модернізації 

економіки України, що обумовлює необхідність дослідження цієї 

проблематики та формування пропозицій щодо доопрацювання зазначених 

документів. Незважаючи на значне відставання у визначенні стратегічного 

вектора цифрової модернізації економіки України, на операційному рівні та 

середньостроковому горизонті планування спостерігаються процеси, що 

відповідають глобальним тенденціям. Не вирішено завдання їх поширення на 

стратегічний рівень, оскільки у стратегічних документах найвищого рівня 

(СНБУ, ДСРР) серед пріоритетів не визначено цифровізацію та 

платформізацію економіки України.  

Згідно з результатами аналізу стратегічних документів ключовим 

питанням, пов’язаним із цифровізацією, є кібербезпека.  
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3.3 Соціально-економічний розвиток в умовах цифровізації країн-

членів ЄС  

 

Оцінка цифровізації у країнах-членах ЄС 

ЄС здійснює послідовну політику, націлену на стимулювання процесу 

цифровізації, про що свідчить постійна актуалізація нормативних документів 

у цій сфері та спрямованість на створення об’єднаного цифрового ринку. До 

складу ЄС до 2019 р. входило 28 країн, тому має місце унікальний об’єкт для 

дослідження цифровізації.  

Зростання уваги до процесів цифровізації трансформувалось у 

виникнення значної кількості методичних підходів до її оцінки й обумовило 

розрахунок відповідних індексів і рейтингів країн щодо цифровізації 

економіки загалом або певних її аспектів провідними міжнародними 

інституціями, транснаціональними компаніями, аналітичними центрами, 

консалтинговими компаніями, міжнародними групами дослідників при 

університетах тощо. 

Доцільно розглянути дев’ять індексів:  

1) Індекс розвитку інформаційно-комунікаційних технологій (The ICT 

Development Index − IDI) − розраховується й оприлюднюється Міжнародним 

союзом електрозв'язку, спеціалізованим підрозділом ООН у галузі 

інформаційно-комунікаційних технологій [357]; 

2) Індекс цифрової адаптації (Digital Adoption Index − DAI) − 

розраховується Світовим банком [311]; 

3) Індекс цифрової економіки та суспільства (Digital Economy and Society 

Index − DESI) − формує Європейська Комісія [313];  

4) Всесвітній рейтинг цифрової конкурентоспроможності IMD (The IMD 

World Digital Competitiveness Ranking − WDCR) − розраховується 

Міжнародним центром конкурентоспроможності IMD [262];  

5) Індекс нових можливостей, які відкриває цифровізація (Enabling 

Digitalization Index − EDI) − розраховується страховою та консалтинговою 
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компанією Euler Hermes, яка входить до складу німецької фінансової 

транснаціональної корпорації Allianz [325]; 

6) Цифровий індекс країни (Digital country index − DCI) від іспанської 

консалтингової компанії Bloom Consulting [312];  

7) Індекс готовності уряду до штучного інтелекту (The Government 

Artificial Intelligence Readiness Index − GAIRI) − складається англійською 

організацією Oxford Insights [416]; 

8) Індекс мережевої готовності (Networked Readiness Index − NRI) − 

публікує Всесвітній економічний форум [277];  

9) Комбінований показник I-відстані (Composite I-distance Indicator − 

CIDI) для вимірювання розвитку ІКТ − розраховується групою вчених із 

Белградського університету [417]. 

Для вибору найбільш відповідного в рамках цього дослідження індексу 

розроблено три критерії:  

1) статус організації, яка обчислює індекс. Якщо це міжнародно визнана 

установа, то індекс отримує 1 бал (інакше – 0 балів); 

2) спрямованість на об’єкт дослідження (Європейський Союз). Якщо 

індекс орієнтований на оцінку країн-членів ЄС, то він отримує 1 бал (інакше – 

0 балів); 

3) наявність даних за останні 2 роки (2018-2019 рр.). Якщо індекс 

обчислювався хоча б один раз у 2018-2019 рр., то він отримує 1 бал (інакше – 

0 балів).  

За першим критерієм бали отримали IDI, DAI та DESI, які 

розраховуються ООН, Світовим банком та Єврокомісією відповідно. За 

другим критерієм бал отримав лише DESI. Інші показники не зосереджені на 

країнах-членах ЄС, вони орієнтовані на глобальний рівень. Відповідно до 

третього критерію отримали по балу DESI, WDCR, EDI та GAIRI. Таким 

чином, найбільшу кількість балів (3 бали) отримав лише DESI (табл. 3.5).  

Незважаючи на те що розглянутий перелік не є вичерпним, він повною 

мірою підтверджує тезу про досить велику кількість підходів до оцінки 



237 

 

цифровізації та її проявів на національному рівні. З урахуванням  здійсненої 

пріоритизації та обмеженості масштабів дослідження увагу буде зосереджено 

переважно на індексі DESI, але також будуть ураховані й окремі особливості 

інших індексів, особливо IDI, який протягом багатьох років використовувався 

не лише науковцями, але й урядами для оцінки актуального стану цільових 

орієнтирів.  

 

Таблиця 3.5 – Пріоритизація індексів цифровізації 

№ 

з/п 
Індекс 

Критерій 

Загалом статус 

організації 

фокус  

на ЄС 

наявність розрахунків  

у 2018-2019 рр. 

1 IDI 1 0 0 1 

2 DAI 1 0 0 1 

3 DESI 1 1 1 3 

4 WDCR 0 0 1 1 

5 EDI 0 0 1 1 

6 DCI 0 0 0 0 

7 GAIRI 0 0 1 1 

8 NRI 0 0 0 0 

9 CIDI 0 0 0 0 

 Джерело: складено автором. 

 

Раніше за інших було започатковано розрахунок Індексу розвитку ІКТ. 

«Індекс розвитку ІКТ (IDI) – це зведений індекс, розроблений для оцінки та 

порівняння стану розвитку ІКТ усередині країн і між ними. IDI дозволяє 

відстежувати зміни в розвитку ІКТ з часом, для того щоб забезпечити дані для 

розроблення перспективної політики. Уперше IDI був оприлюднений у 2009 р. 

і з тих пір щорічно публікувався до 2017 р. Основу IDI становить трьохетапна 

концептуальна модель, призначена для узагальненого динамічного 

представлення впливу ІКТ на економічні та соціальні наслідки. Перший етап 

– має бути створена інфраструктура ІКТ і забезпечена її широка доступність. 
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Другий етап – інфраструктура має використовуватися так, щоб результати 

посилювалися завдяки можливостям (навичкам) ефективного використання. 

Ці два етапи послідовно приводять до результатів (третій етап). IDI 

згрупований у три субіндекси, за допомогою яких вимірюється доступ до ІКТ, 

використання ІКТ та навички роботи з ІКТ. IDI розроблено згідно із 

стандартним процесом, що включає вибір показників, використання 

розрахункових даних у разі відсутності фактичних даних, багатофакторний 

аналіз, зважування й укрупнення, аналіз чутливості» [357, c. 1]. Структуру 

Індексу розвитку ІКТ наведено в табл. 3.6.  

 

Таблиця 3.6 – Структура Індексу розвитку ІКТ 

 

Показник  
Базова 

величина 

Вага 
показника в 
субіндексі, 

% 

Вага суб-
індексу в 
індексі, % 

Доступ до ІКТ 

1. Абонентська база фіксованого телефонного зв'язку 
на 100 мешканців 

60 20 

40 

2. Кількість абонентів мобільного стільникового 
телефонного зв'язку на 100 мешканців 

120 20 

3. Міжнародний інтернет-трафік (біт/с) на одного 
інтернет-користувача 

976 696* 20 

4. Відсоток домашніх господарств із комп'ютером 100 20 
5. Відсоток домогосподарств із доступом до інтернету 100 20 

Використання ІКТ 

6. Відсоток осіб, які користуються інтернетом 100 33 

40 
7. Фіксований широкосмуговий Інтернет на 100 
мешканців 

60 33 

8. Активний мобільний широкосмуговий зв'язок на 100 
мешканців 

100 33 

Навички використання ІКТ 

9. Середня кількість років навчання 15 33 

20 
10. Сукупний коефіцієнт охоплення шкільним 
навчанням 

100 33 

11. Сукупний коефіцієнт охоплення освітою у вищих 
навчальних закладах 

100 33 

* Нормалізоване логарифмічне значення склало 5,99. 

Джерело: складено на основі [358]. 
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У 2018 р. було вирішено переглянути та розширити набір показників для 

формування Індексу розвитку ІКТ, але обговорення досить триває. Наразі 

результати онлайн-консультацій щодо доцільності розрахунку Індексу 

розвитку ІКТ за 2019 р. за методологією 2017 р. свідчать, що переважає 

позиція щодо продовження використання «старої» методології. Із 193 членів 

Міжнародного союзу електрозв'язку було отримано відповідь від 

76 адміністрацій: 49 висловилися за використання методології, яка 

застосовувалася до 2017 р., 17 – проти, а 10 – не мали переваги [360].  

Таким чином, з одного боку, методологія розрахунку цього індексу 

викликає певні сумніви та дискусії, а з іншого – переважна більшість країн, які 

визначилися з позицією, підтримує її подальше використання в діючому 

вигляді. Тому для підвищення надійності результатів дослідження даний 

індекс доцільно застосовувати одночасно з іншими, які характеризують рівень 

цифровізації країн. 

Світовий банк розраховує Індекс цифрової адаптації (DAI), який 

«вимірює цифрове прийняття країн у трьох аспектах економіки: людей, уряду 

та бізнесу. Індекс охоплює 180 країн. Загальний DAI – це просте середнє 

значення трьох субіндексів. Кожен субіндекс включає технології, необхідні 

відповідному агенту для сприяння розвитку в цифрову епоху: підвищення 

продуктивності та прискорення широкого зростання бізнесу, розширення 

можливостей і поліпшення добробуту для людей, збільшення ефективності та 

підзвітності надання послуг для уряду» [311]. Цей індекс розраховувався лише 

у 2014 та 2016 рр., тому його використання для оцінки і динаміки рівня 

цифровізації є вкрай обмеженим.  

Починаючи з 2014 р. Європейською Комісією розраховується Індекс 

цифрової економіки та суспільства (DESI) – це комплексний індекс, який 

відстежує еволюцію країн-членів ЄС та включає 37 показників, що 

характеризують п’ять аспектів цифровізації [310]:  

1) зв’язок;  

2) людський капітал;  
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3) використання інтернет-послуг;  

4) інтеграція цифрових технологій;  

5) цифрові державні послуги. 

Блок «зв’язок» містить 8 показників (табл. 3.7). Усі вони описують 

широкосмуговий доступ до мережі Інтернет (фіксований та мобільний) і 

стосуються таких характеристик: відсоток домогосподарств, які 

використовують фіксовану широкосмугову мережу, відсоток населених 

пунктів із покриттям 4G, готовність до використання 5G, зміна вартості 

широкосмугового доступу до мережі Інтернет.  

 

Таблиця 3.7 – Вимір «зв’язок» у структурі DESI 

 

Показник Опис 

1 2 

1a Фіксований широкосмуговий доступ 

1a1 Загальний 

фіксований 

широкосмуговий 

доступ 

Відсоток домогосподарств, які підписалися на фіксовану 

широкосмугову мережу 

1a2 Фіксований 

широкосмуговий 

доступ щонайменше 

100 Мбіт/с  

Відсоток домогосподарств, які підписалися на фіксовану 

широкосмугову мережу не менше 100 Мбіт/с, обчислюється як 

загальний фіксований широкосмуговий доступ, помножений на 

відсоток стаціонарних широкосмугових ліній не менше 100 

Мбіт/с 

1b Фіксоване широкосмугове покриття 

1b1 Швидке 

широкосмугове 

покриття  

Відсоток домогосподарств, охоплених фіксованою 

широкосмуговою мережею, принаймні 30 Мбіт/с. Розглянуті 

технології: FTTH, FTTB, Cable Docsis 3.0 та VDSL 

1b2 Покриття мережі 

з дуже високою 

ємністю (VHCN) 

Відсоток домогосподарств, охоплених будь-яким фіксованим 

VHCN. Розглянуті технології − FTTH та FTTB за 2015-2018 рр. 

та FTTH, FTTB та Cable Docsis 3.1 за 2019 р. 

1c Мобільний широкосмуговий доступ 

1c1 Покриття 4G Відсоток населених пунктів із покриттям 4G, вимірюється як 

середнє покриття операторів зв'язку в кожній країні 
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1 2 

1c2 Мобільний 

широкосмуговий 

доступ 

 

Кількість підписок мобільних даних на 100 осіб 

1c3 Готовність до 5G  Обсяг спектру, призначений та готовий до використання 5G до 

кінця 2020 р. у межах так званих піонерських діапазонів 5G: 700 

МГц (703-733 МГц і 758-788 МГц), 3,6 ГГц (3400-3800 МГц) і 

26 ГГц (1000 МГц у межах 24250-27500 МГц). Усі три смуги 

спектру мають однакову вагу 

1d Індекс цін на широкосмуговий доступ 

1d1 Індекс цін на 

широкосмуговий 

доступ 

Індекс цін на широкосмугові мережі вимірює ціни на 

представницькі кошики стаціонарних, мобільних і 

конвергентних широкосмугових пропозицій 

Джерело: складено за даними Європейської Комісії [314, c. 5]. 

 

Вища швидкість зв’язку та розширення можливостей його використання 

не лише створюють умови для більш активного застосування цифрових 

технологій і цифрових навичок, одержання цифрових комерційних та 

публічних послуг, але і стимулюють виробництво обладнання для 

обслуговування відповідної інфраструктури, а також засобів виробництва 

цифрових послуг.  

Вимірювання людського капіталу здійснюється за 6 показниками, які 

пов'язані з навичками користування інтернетом і працевлаштуванням ІКТ-

фахівців (табл. 3.8). Володіння цими навичками створює можливості для 

отримання доходу, який дозволяв би людям перебувати поза зоною бідності. 

 

Таблиця 3.8 – Вимір людського капіталу у структурі DESI 

 

Показник  Опис 

1 2 

2a Навички користувачів інтернету 
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1 2 

2a1 Базові цифрові 

навички 

Особи, які мають «базові» або «понадбазові» цифрові навички в 

кожному з наступних чотирьох вимірів: інформація, 

комунікація, вирішення проблем та програмне забезпечення для 

створення контенту (вимірюється обсягом діяльності, здійсненої 

протягом трьох попередніх місяців) 

2a2 Цифрові навички, 

вищі за базові  

Особи з цифровими навичками «вище базових» у кожному з 

чотирьох вимірів: інформація, спілкування, вирішення проблем 

та програмне забезпечення для створення контенту (вимірюється 

обсягом діяльності, здійсненої протягом трьох попередніх 

місяців) 

2a3 Базові навички 

використання 

програмного 

забезпечення  

Особи, які, крім основних функцій програмного забезпечення, 

таких як обробка текстів тощо, використовували розширені 

функції електронних таблиць, створили презентацію або 

документ, що інтегрує текст, зображення, таблиці або діаграми 

або письмовий код мовою програмування 

2b Провідні навички та розвиток 

2b1 ІКТ-фахівці 

Зайняті ІКТ-фахівці. Широке визначення, засноване на 

класифікації ISCO-08, включаючи такі посади, як керівник 

служби ІКТ, професіонал ІКТ, технічний працівник ІКТ, 

інсталятор ІКТ та обслуговуючий працівник 

2b2 ІКТ-фахівці − 

жінки 

Зайняті ІКТ-фахівці. Широке визначення, засноване на 

класифікації ISCO-08, включаючи такі посади, як керівник 

служби ІКТ, професіонал ІКТ, технічний працівник ІКТ, 

інсталятор ІКТ та обслуговуючий працівник. 

2b3 Випускники у 

сфері ІКТ 
Особи, які здобули науковий ступінь (вищу освіту) у сфері ІКТ 

Джерело: складено за даними Європейської Комісії [314, с. 6]. 

 

Блок «використання інтернет-послуг» включає 11 показників, які 

пов'язані з частотою використання інтернету для онлайн-операцій та 

транзакцій (табл. 3.9). Використання інтернет-сервісів не лише створює 

додаткові способи заробітку, але і примножує соціальний капітал, забезпечує 

ширші можливості пошуку роботи. 
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Таблиця 3.9 – Вимір використання інтернет-послуг у структурі DESI 

 

Показник Опис 

3a Використання інтернету 

3a1 Люди, які ніколи не 

користувалися інтернетом 

Особи, які ніколи не користувалися інтернетом 

3a2 Користувачі інтернету Особи, які користувалися інтернетом, принаймні, раз на 

тиждень 

3b Дії в інтернеті 

3b1 Новини Особи, які користувалися інтернетом для читання інтернет-

сайтів новин, газет чи журналів новин 

3b2 Музика, відео та ігри Особи, які використовували інтернет, щоб грати чи 

завантажувати ігри, зображення, фільми чи музику 

3b3 Відео на замовлення Особи, які користувалися інтернетом для перегляду відео 

на замовлення 

3b4 Відео дзвінки Особи, які користувалися інтернетом для здійснення 

телефонних чи відеодзвінків (наприклад Skype) 

3b5 Соцмережі Особи, які користувалися інтернетом для участі в 

соцмережах (створення профілю користувача, публікація 

повідомлення чи інша активність) 

3b6 Онлайн-курси Особи, які користувалися інтернетом для проходження 

онлайн-курсу (з будь-якої теми) 

3c Транзакції 

3c1 Банкінг Особи, які користувалися інтернет-банкінгом 

3c2 Покупки Особи, які замовляли товари чи послуги в інтернеті 

3c3 Продаж через 

інтернет 

Особи, які продавали товари чи послуги в інтернеті 

Джерело: складено за даними Європейської Комісії [314, с. 7]. 

 

Вимір «інтеграція цифрових технологій» містить 7 показників, які 

характеризують використання соціальних медіа, хмарних обчислень, великих 

даних, програмних пакетів для планування ресурсів підприємств, 

удосконалення функцій обліку, планування, виробництва, маркетингу, а також 

збільшення обсягів електронної комерції (табл. 3.10). 
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Цей вимір створює можливості для більш ефективного ведення власного 

бізнесу та збільшення кількості робочих місць шляхом цифровізації бізнес-

процесів. 

 

Таблиця 3.10 – Вимір «інтеграція цифрових технологій» у структурі 

DESI 

 

Показник Опис 

4a Цифровізація бізнесу 

4a1 Електронний 

обмін 

інформацією 

Підприємства, які використовують програмний пакет ERP 

(планування ресурсів підприємства) для обміну інформацією між 

різними функціональними сферами (наприклад, облік, планування, 

виробництво, маркетинг) 

4a2 Соціальні 

медіа 

Підприємства, що використовують два чи більше таких соціальних 

медіа: соцмережі, блог чи мікроблог підприємства, вебсайти для 

обміну мультимедійним вмістом, засоби обміну знаннями на основі 

«Wiki»-логіки. Використання соціальних медіа означає, що 

підприємство має профіль користувача, обліковий запис або 

ліцензію користувача залежно від вимог і типу соціальних медіа 

4a3 Великі дані 
Підприємства, що аналізують великі дані з будь-якого джерела 

даних 

4a4 Хмарні 

обчислення 

Компанії, що купують, принаймні, одну з таких хмарних 

обчислювальних послуг: розміщення бази даних, програми 

бухгалтерського програмного забезпечення, програмне 

забезпечення CRM, обчислювальна потужність 

4b Електронна комерція  

4b1 МСП, що 

продають онлайн 
МСП, що продають онлайн (принаймні, 1% від обороту) 

4b2 Оборот 

електронної 

комерції 

Загальний оборот МСП від електронної комерції 

4b3 

Транскордонні 

онлайн-продажі 

МСП, які здійснювали електронні продажі в інші країни ЄС 

Джерело: складено за даними Європейської Комісії [314, с. 8]. 
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Вимір цифрових публічних послуг включає 5 показників, які 

характеризують сферу електронного врядування (табл. 3.11). Електронний 

уряд дозволяє підприємствам скорочувати витрати під час спілкування з 

владою. Це звільняє ресурси для розширення ділової діяльності. 

 

Таблиця 3.11 – Вимір цифрових публічних послуг у структурі DESI 

 

Показник Опис 

5а Електронний уряд 

5a1 

Користувачі 

електронного 

уряду 

Особи, які надсилали заповнені форми до органів державної влади 

через інтернет за попередні 12 місяців 

5a2 Попередньо 

заповнені 

форми 

Кількість даних, які попередньо заповнюються в онлайн-формах 

загальнодоступних служб 

5a3 Завершення 

послуги онлайн 

Частка адміністративних кроків, які можна зробити в інтернеті для 

основних життєвих подій (народження дитини, нове місце 

проживання тощо) 

5a4 Цифрові 

державні 

послуги для 

бізнесу 

Частка державних послуг, необхідних для започаткування бізнесу та 

ведення регулярних бізнес-операцій, доступних в інтернеті як для 

вітчизняних, так і для іноземних користувачів. Послуги, що надаються 

через портал, отримують вищий бал; послуги, які надають лише 

інформацію (але мають бути заповнені в автономному режимі), 

отримують менший бал 

5a5 Відкриті 

дані 

Наявність політики в галузі відкритих даних у країні, прогнозований 

політичний, соціальний та економічний вплив відкритих даних і 

характеристики (функціональні можливості, доступність даних і 

використання) національного порталу даних 

Джерело: складено за даними Європейської Комісії [314, с. 9]. 
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За всіма індексами, що характеризують рівень цифровізації, 

варіативність є несуттєвою. 

У табл. 3.12 наведено рейтинг країн-членів ЄС за індексами IDI, DAI, 

DESI. За IDI (стовпці 3-9) Румунія постійно займає останній 28 рядок, Болгарія 

− 26 або 27, Угорщина − 24 або 25, Португалія − 21 або 22 рядок. У верхній 

частині рейтингу аналогічна ситуація. Данія − або 1 або 2 позиція, а Франція 

− 7-8 позиції. Коефіцієнт автокореляції IDI з лагом 1 рік (0,997 – 2010/2011 рр.; 

0,954 – 2011/2012 рр.; 0,990 – 2012/2013 рр.; 0,940 – 2015/2016 рр.; 0,987 – 

2016/2017 рр.) стійко коливається поблизу 1 ліворуч. Знаючи ранг країни в рік 

t, із високою імовірністю можна передбачити, що в рік t+1 він майже не 

зміниться. Схожа ситуація і за двома іншими індексами, які характеризують 

рівень цифровізації (DAI та DESI). 

Індекс DAI (стовпці 10, 11 табл. 3.12) розраховувався лише в 2014 та 

2016 рр., і позиції країн у переважній більшості не зазнали значних змін.  

Тими самими залишилися позиції тільки двох країн. Люксембург обидва 

роки займав 1 позицію, а Великобританія – 16. Найбільшого позитивного 

зрушення зазнала Мальта, піднявшись із 7 до 3 позиції. Натомість Швеція 

зрушилася з 4 на 7 рядок, а Нідерланди – з 2 на 5. Коефіцієнт автокореляції з 

лагом за цим індексом дорівнює 0,967. 

За індексом DESI (стовпці 12-16 табл. 3.12) країни також демонструють 

високий рівень стабільності. Так, Люксембург і Великобританія протягом 

п’яти років розрахунку цього індексу (аналогічно ситуації за індексом DAI) 

займають одну й ту саму позицію: Люксембург – 5, Великобританія – 6. 

Відносно значну варіативність демонструють країни із середини вибірки. 

Литва займала позиції з 14 до 18, а Португалія – з 14 до 19. Коефіцієнт 

автокореляції з лагом 1 рік стійко становить близько 0,99 та вище (0,993 – 

2014/2015 рр.; 0,990 – 2015/2016 рр.; 0,993 – 2016/2017 рр.; 0,978 –

2017/2018 рр.). 
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Таблиця 3.12 – Рейтинг країн-членів ЄС за індексами IDI, DAI, DESI 

 

Джерело: складено на основі даних  [310; 311; 359; 404-407]. 

 

№  

з/п 
Країна  

IDI DAI DESI 

2010 2011 2012 2013 2015 2016 2017 2014 2016 2014 2015 2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 Австрія 10 9 11 10 12 12 10 3 2 12 13 12 12 12 

2 Бельгія 11 11 12 11 10 11 13 10 12 9 9 7 7 9 

3 Болгарія 27 27 26 26 26 27 27 28 27 27 27 26 27 26 

4 Великобританія 6 6 4 3 2 2 2 16 16 6 6 6 6 6 

5 Греція 20 19 18 19 19 17 19 27 28 26 26 27 26 28 

6 Данія 2 2 1 1 1 1 1 8 10 2 1 1 1 4 

7 Естонія 12 12 9 9 9 7 8 9 6 7 7 9 9 7 

8 Ірландія 9 10 10 12 11 9 9 22 24 11 10 10 10 8 

9 Іспанія 15 15 13 13 13 14 14 13 14 13 12 13 13 11 

10 Італія 16 16 19 17 18 23 24 15 13 25 24 24 24 24 

11 Кіпр 26 26 27 27 27 15 15 25 23 23 23 21 22 22 

12 Латвія 19 21 16 16 17 19 17 18 17 19 19 19 19 18 

13 Литва 22 20 23 20 20 20 20 11 9 18 18 18 18 14 

14 Люксембург 5 5 6 6 4 4 4 1 1 5 5 5 5 5 

15 Мальта 14 14 14 14 14 13 12 7 3 8 8 8 8 10 

16 Нідерланди 4 4 3 4 5 5 3 2 5 4 4 4 3 2 

17 Німеччина 7 7 8 7 7 6 6 5 4 10 11 11 11 13 

18 Польща 17 17 20 23 23 26 26 19 21 24 25 25 25 25 

19 Португалія 21 22 22 22 22 22 22 14 11 16 17 14 17 19 

20 Румунія 28 28 28 28 28 28 28 24 26 28 28 28 28 27 

21 Словаччина 23 23 25 24 24 24 23 20 22 20 21 23 21 20 

22 Словенія 13 13 15 15 15 16 16 21 19 15 16 16 16 15 

23 Угорщина 24 24 24 25 25 25 25 23 20 22 22 22 23 23 

24 Фінляндія 3 3 5 5 6 10 11 6 8 3 2 2 2 3 

25 Франція 8 8 7 8 8 8 7 12 15 14 15 15 14 16 

26 Хорватія 25 25 17 18 21 21 18 26 25 21 20 20 20 21 

27 Чехія 18 18 21 21 16 18 21 17 18 17 14 17 15 17 

28 Швеція 1 1 2 2 3 3 5 4 7 1 3 3 4 1 
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Визначення середнього рангу країн за кожним індексом, який 

характеризує стан цифровізації, дозволяє їх ранжувати та виконати подальше 

співставлення шляхом розрахунку кореляційної матриці. Відповідні 

розрахунки свідчать, що всі розглянуті індекси (IDI, DAI, DESI) значною 

мірою узгоджуються між собою. Розраховані парні коефіцієнти кореляції  

мають значення більше 0,7 (на рівні значущості α=0,05), що вказує на сильний 

прямий зв’язок (табл. 3.13). 

 

Таблиця 3.13 – Кореляційна матриця між рангами середніх значень 

індексів цифровізації  

 

Індекс IDI DAI DESI 

IDI 1 0,714833 0,916256 

DAI 0,714833 1 0,772852 

DESI 0,916256 0,772852 1 

Джерело: розраховано та складено автором. 

 

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 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. 

Таким чином, підвищення рівня цифровізації є характерним для всіх 

країн-членів ЄС. При цьому цифрове домінування (і відповідно відставання) 

окремих країн є досить стійким процесом. Тому важливо дослідити вплив 

рівня цифровізації на динаміку ключових соціально-економічних показників.  
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Соціально-економічний розвиток в умовах цифровізації  

Технологічні компанії Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon та Facebook, 

які є результатом цифрової революції останніх десятиліть, мають загальну 

капіталізацію понад 5 млрд дол. США (станом на початок 2020 р.). Країна 

походження всіх цих компаній – США. Також до ТОП-10 світового рейтингу 

за ринковою капіталізацією входять ще дві технологічні компанії з Китаю 

(Alibaba, Tencent). Незважаючи на те що Європейський Союз є одним із 

провідних економічних центрів світу (разом із США та Китаєм), у цьому 

переліку немає європейських компаній, хоча ЄС визначає цифровізацію 

економіки як один із пріоритетів її розвитку, про що свідчать документи, 

прийняті за останнє десятиліття на стратегічному рівні. 

Попри постійне поглиблення цифровізації економіки ЄС, темпи 

економічного зростання поступаються як Китаю, так і США. Наприклад, у 

Китаї середній темп приросту ВВП у 2014-2018 рр. становить 6,86%, у США 

– 2,39, а в ЄС-28 – лише 2,12%. [341]. Виходячи з цього виникає важливе 

наукове та практичне завдання – дослідження економічних аспектів 

цифровізації в межах самого ЄС. 

Питанням цифровізації економіки ЄС, формування єдиного цифрового 

ринку, зв’язку між цифровізацією та економічним зростанням присвячено 

чимало публікацій [316; 336; 379; 382; 411; 459]. 

Дослідники Бостонської консалтингової групи (БКГ) стверджують, що 

єдиний цифровий ринок демонструє великий потенціал для зростання. Вони 

виокремлюють дві групи країн для порівняння. Перша група «Цифрові лідери» 

охоплює 9 країн (Бельгія, Данія, Естонія, Фінляндія, Ірландія, Люксембург, 

Нідерланди, Норвегія та Швеція). До другої групи «Велика п’ятірка ЄС» 

увійшли Німеччина, Франція, Великобританія, Іспанія та Італія. 

Прогнозувалося, що економіка в країнах групи «Цифрові лідери» зростатиме 

зі швидкістю від 2,25 до 3,1% на рік і загалом за з 2014 по 2020 р. − на 38%. 

Тим часом ВВП країн Великої п’ятірки ЄС зростатиме повільніше (з 1,9 до 

2,25% на рік) і загалом зросте лише на 18%. Також зазначено, що частка 
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цифрового ВВП у загальному ВВП країн ЄС у Великій п’ятірці менша, ніж у 

країнах− цифрових лідерах (5,1 проти 8% у 2014 р. та 6,5 проти 10% у 2020 р.) 

[316, с. 13, 16]. Отже, у великих країнах одночасно спостерігаються нижчий 

рівень цифрової економіки та нижчі темпи економічного розвитку. Однак 

потрібна додаткова перевірка статистичних даних. 

А. Ставицький аналізує «вплив зростання індексу споживання за 

рахунок паритету купівельної спроможності та безробіття серед активного 

населення на структурні підрозділи DESI (Індекс цифрової економіки та 

суспільства)». У результаті дослідження «підтверджено, що більш 

процвітаюче суспільство приводить до вдосконалення цифрових послуг. 

Кожне додаткове збільшення споживання на 1% приводить до збільшення 

DESI на 0,2», а «європейські країни з високим рівнем безробіття можуть 

найближчим часом збільшити DESI через боротьбу з безробіттям» [459, с. 245, 

257]. Ці висновки є цілком очікуваними. Чим більше людей працює, тим 

більше вони споживають, у тому числі цифрові послуги, що приводить до 

підвищення рівня цифровізації економіки. Однак це дослідження обходить 

вплив цифровізації на економічне зростання. Принципово іншим є питання 

про те, якою мірою доцільно цілеспрямовано інвестувати гроші у 

цифровізацію для забезпечення прискореного економічного зростання. На 

думку деяких аналітиків, «1 долар США, направлений на інвестиції в цифрові 

технології, за останні 30 років збільшив ВВП на 20 доларів США, тоді як той 

самий обсяг, направлений на нецифрові інвестиції, збільшив ВВП лише на 3 

долари» [382]. Отже, можна висунити таку гіпотезу: інвестиції в цифровізацію 

приводять до підвищення рівня цифровізації економіки, що, у свою чергу, 

забезпечує прискорене економічне зростання. Цифровий порядок денний для 

Європи та Стратегія єдиного цифрового ринку в Європі підпорядковані логіці 

цієї гіпотези. 

Однак в інших дослідженнях ця залежність ставиться під сумнів. «Хоча 

існують дослідження та звіти, які асоціюють високий ВВП на душу населення 

з високим рівнем інвестицій і витратами на ІКТ, немає адекватного 
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дослідження, яке б повністю підтверджувало цю гіпотезу. Виходячи з цього 

дане співвідношення може бути результатом інших економічних процесів та 

державної політики. Тому існують обґрунтовані сумніви, що великі обсяги 

інвестицій в ІКТ мають неоднозначний вплив на ВВП на душу населення. Але 

відповідно до технологічної карти Європи країнами з високим рівнем 

інвестицій в ІКТ є ті, які також мають високий ВВП на душу населення» [411, 

с. 146]. 

Аналіз рівня цифровізації економіки ЄС, вираженого через Індекс 

цифрової економіки та суспільства (DESI) одночасно з ВВП на душу 

населення [379, с. 2676] свідчить про лінійну кореляцію між ступенем 

економічного розвитку та рівнем цифровізації. 

Загалом науковці погоджуються, що процеси цифровізації повинні мати 

відчутний позитивний вплив на економічне зростання. Однак питання 

цифрового впливу на темпи економічного зростання вивчено недостатньо. 

З урахуванням результатів попередніх досліджень необхідна більш 

поглиблена оцінка економічного зростання в контексті цифровізації у країнах 

ЄС. Це передбачає перевірку гіпотези про те, що високий рівень цифровізації 

та відносне її прискорення приводять до швидшого (пришвидшеного) 

економічного зростання. Об'єктом дослідження обрано країни-члени ЄС, які 

розбудовують єдиний цифровий ринок, мають єдиний ринок праці та капіталу, 

а також спільне інституційне середовище. Це обумовлює можливість 

розглядати співставні процеси цифровізації, які повинні мати відповідний 

економічний ефект. 

Як інструмент вимірювання економічного розвитку обрано ВВП, який, 

незважаючи на критику видатних економістів і лауреатів Премії Шведського 

центрального банку з економічних наук на честь Альфреда Нобеля (Дж. 

Стігліц та А. Сен [461]), залишається головним і широко вживаним 

економічним показником, який регулярно розраховується Європейським 

статистичним управлінням (Євростатом) [436]. 
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Аналіз динаміки процесів цифровізації у країнах-членах ЄС наведено в 

підрозділі 2.2. У зв’язку з цим доцільно одразу перейти до аналізу економічної 

складової та її співвідношення з рівнем цифровізації.  

Лідерами за середніми темпами зростання ВВП у 2014-2018 рр. є 

Ірландія, Мальта, Румунія, Польща та Угорщина, а останні 5 позицій займають 

Бельгія, Фінляндія, Франція, Італія та Греція. Отже, лідери у сфері 

цифровізації та лідери за темпами економічного зростання суттєво 

відрізняються (табл. 3.12 та 3.14). Жодна з перших 5 країн за рівнем 

цифровізації не представлена серед ТОП-5 за темпами зростання ВВП. Більше 

того, Фінляндія є аутсайдером за зростанням ВВП (у середньому 1,52% на рік 

у 2014-2018 рр.). 

 

Таблиця 3.14 – Показники зростання реального ВВП відносно рангу DESI 

країн-членів ЄС у 2014-2018 рр.  

 

№ 

з/п 
Країна 

Зростання реального ВВП, % Ранг DESI 

2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Австрія 0,7 1 2,1 2,5 2,4 12 13 12 12 12 

2 Бельгія 1,6 2 1,5 2 1,5 9 9 7 7 9 

3 Болгарія 1,9 4 3,8 3,5 3,1 27 27 26 27 26 

4 Великобританія 2,6 2,4 1,9 1,9 1,3 6 6 6 6 6 

5 Греція 0,7 -0,4 -0,2 1,5 1,9 26 26 27 26 28 

6 Данія 1,6 2,3 3,2 2 2,4 2 1 1 1 4 

7 Естонія 3 1,8 2,6 5,7 4,8 7 7 9 9 7 

8 Ірландія 8,6 25,2 3,7 8,1 8,2 11 10 10 10 8 

9 Іспанія 1,4 3,8 3 2,9 2,4 13 12 13 13 11 

10 Італія 0 0,8 1,3 1,7 0,8 25 24 24 24 24 

11 Кіпр -1,9 3,4 6,7 4,4 4,1 23 23 21 22 22 

12 Латвія 1,9 3,3 1,8 3,8 4,6 19 19 19 19 18 

13 Литва 3,5 2 2,6 4,2 3,6 18 18 18 18 14 

14 Люксембург 4,3 4,3 4,6 1,8 3,1 5 5 5 5 5 

15 Мальта 8,8 10,9 5,8 6,7 7 8 8 8 8 10 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

16 Нідерланди 1,4 2 2,2 2,9 2,6 4 4 4 3 2 

17 Німеччина 2,2 1,7 2,2 2,5 1,5 10 11 11 11 13 

18 Польща 3,3 3,8 3,1 4,9 5,1 24 25 25 25 25 

19 Португалія 0,8 1,8 2 3,5 2,4 16 17 14 17 19 

20 Румунія 3,4 3,9 4,8 7,1 4,4 28 28 28 28 27 

21 Словаччина 2,8 4,8 2,1 3 4 20 21 23 21 20 

22 Словенія 2,8 2,2 3,1 4,8 4,1 15 16 16 16 15 

23 Угорщина 4,2 3,8 2,2 4,3 5,1 22 22 22 23 23 

24 Фінляндія -0,4 0,6 2,6 3,1 1,7 3 2 2 2 3 

25 Франція 1 1,1 1,1 2,3 1,7 14 15 15 14 16 

26 Хорватія -0,1 2,4 3,5 3,1 2,7 21 20 20 20 21 

27 Чехія 2,7 5,3 2,5 4,4 2,8 17 14 17 15 17 

28 Швеція 2,7 4,4 2,4 2,4 2,2 1 3 3 4 1 

Джерело: складено за даними Євростату [436] та Європейської Комісії [310]. 

 

Польща та Румунія, перебуваючи в групі з найнижчим рівнем 

цифровізації, є країнами з найвищими середніми темпами зростання ВВП 

(Польща: +4,04% на рік, Румунія: +4,72% на рік). Італія та Греція займають 

останні позиції як за рівнем цифровізації, так і за темпами економічного 

зростання. 

Важливо відзначити, що 4 найбільші економіки ЄС (Німеччина, 

Франція, Великобританія (до виходу з ЄС), Італія) не тільки мають нижчі за 

середні темпи зростання ВВП серед країн-членів ЄС-28, але і переважно 

займають позиції в середині переліку за рівнем цифровізації у 2014-2018 рр. 

(Німеччина – 10-13 позиції; Франція – 14-16 позиції). Італія стабільно 

перебуває в кінці списку (24-25 місце). Лише Великобританія стабільно 

посідає 6 місце в рейтингу DESI. 

Після розгляду окремих груп країн необхідно виконати загальний аналіз 

усіх членів ЄС разом. Коефіцієнт рангової кореляції Спірмена вказує на 

відсутність очікуваної залежності між темпами зростання реального ВВП та 

рангом DESI (табл. 3.15). Значення цього коефіцієнта є близьким до нуля, а 

також у різні роки змінюється знак (від плюса до мінуса і навпаки). 
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Таблиця 3.15 – Коефіцієнт рангової кореляції Спірмена між зростанням 

реального ВВП та рангом DESI у 2014-2018 рр. 

 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Коефіцієнт рангової 

кореляції Спірмена 
0,083 -0,034 0,007 -0,282 -0,227 

Джерело: складено за даними табл. 3.14. 

 

Діаграма розсіювання між рангом рівня цифровізації та темпом зміни 

ВВП у 2018 р. свідчить про відсутність функціональної залежності та 

підтверджує, що значення коефіцієнта кореляції дорівнює приблизно нулю 

(рис. 3.2). Аналогічні результати одержано при побудові діаграми розсіювання 

за середніми даними у 2014-2017 рр. За таких умов здійснення регресійного 

аналізу не має сенсу. 

 

 

Рисунок 3.2 – Діаграма розсіювання між темпом зростання реального 

ВВП та рангом DESI у 2018 р. 

Джерело: складено за даними з табл. 3.14. 
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Таким чином, гіпотезу про те, що високий рівень цифровізації країни 

приводить до прискорення її економічного зростання, статистично не 

підтверджено. 

Залишається оцінити вплив відносного прогресу цифровізації в країні на 

темпи зміни її ВВП. Незважаючи на те що значення коефіцієнта автокореляції 

Спірмена з лагом в 1 рік за період спостереження коливаються в межах 0,978-

0,993, деякі країни піднімалися в рейтингу, а деякі знижувалися протягом цих 

п'яти років. У зв’язку з цим розраховано зміни рангу DESI у 2018 р. порівняно 

з 2014 р. Діапазон їх коливань становить від  -4 до +3. Графік функції частот 

розподілу цих змін (відхилень) відповідає графіку нормального розподілу 

(рис. 3.3). Він вказує на нормальність розподілу різниці рангів DESI за 

розглянутий період і відсутність аномалій. 

 

 

Рисунок 3.3 – Діаграма розподілу відхилень DESI у 2014-2018 рр.  

Джерело: складено автором.  

 

Найбільший прогрес у зміні рейтингу DESI пов'язаний із Литвою 

(+4 позиції − з 18 у 2014 р. до 14 у 2018 р.) та Ірландією (+3 позиції − з 11 у 
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Португалії, які втратили по 3 позиції (Німеччина − з 10 по 13, Португалія − з 

16 по 19). При цьому середньорічний приріст ВВП у Литві склав 3,18%, 

Ірландії – 10,76, Німеччині − 2,02, Португалії − 2,1%. Однак загальний 

коефіцієнт рангової кореляції Спірмена для всієї вибірки між середнім 

зростанням ВВП за 2014-2018 рр. та зміною індексу DESI у 2018 р. порівняно 

з 2014 р. становить 0,25, що свідчить про слабку позитивну лінійну залежність. 

Таким чином, гіпотеза про те, що відносний (відносно інших країн) прогрес у 

цифровізації приводить до прискореного економічного зростання, не може 

вважатися повністю доведеною. Хоча вона частково підтверджується у 

«хвостах» вибірки на прикладі Литви, Ірландії, Німеччини, Португалії. 

Результати виконаного аналізу можна інтерпретувати таким чином. 

Перш за все, не знайдено статистично значущих доказів того, що відносно 

високий рівень цифровізації країни та її прискорене зростання забезпечують 

високі темпи економічного зростання. Отже, незважаючи на великі 

очікування, роль цифровізації економіки в забезпеченні економічного 

зростання ще не стала визначальною. 

З урахуванням спрямованості на впровадження Індустрії 4.0 наступним 

об’єктом дослідження став Індекс промислового виробництва. Індустрія 4.0 

пов’язана з аналізом великих даних, використанням штучного інтелекту, 

промислового Інтернету речей тощо. Очікування стосовно економічної 

ефективності впровадження цих технологій є переважно оптимістичними. За 

оцінками дослідників компанії Accenture, інвестування у промисловий 

Інтернет речей для 20 країн (США, Швейцарія, Фінляндія, Швеція, Норвегія, 

Нідерланди, Данія, Великобританія, Японія, Німеччина, Австралія, Республіка 

Корея, Канада, Китай, Франція, Іспанія, Бразилія, Італія, Індія, РФ) може 

забезпечити додаткове зростання ВВП на 10,6 трлн дол. США [434, с. 2]. 

Вищенаведені тренди стимулюють науковців здійснювати подальші 

дослідження, пов’язані з цифровою економікою на національному рівні, та 

приділяти особливу увагу аспектам промислового розвитку в умовах четвертої 

промислової революції, вивченню процесів інтелектуалізації промислових 
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підприємств [20], розвитку цифрових платформ [100], дослідженню смарт-

промисловості [44; 46] та смарт-індустріалізації [77]. 

Висновки за результатами досліджень, як правило, свідчать про 

безальтернативність цифровізації у промисловості та її постійне 

пришвидшення. Так, зазначається, що «нова промислова революція швидко 

трансформує світ. Причому йдеться уже не про десятиліття, а про роки. 

Наближене до споживача масштабне виробництво та широке застосування 

«розумних» речей і механізмів, об'єднаних інтернетом, формує «нову 

нормальність» [44, с. 149]. 

Разом з тим акцентується увага і на проблемах цифровізації економіки 

та впровадження Індустрії 4.0, які полягають «у технічних, соціально-

економічних та інституційних бар'єрах» [44, с. 151]. При цьому, «розширюючи 

ступінь віртуалізації процесів в економіці, цифрова економіка здатна 

здійснити свій внесок у розширення спекулятивних операцій і різного роду 

«цифрових бульбашок» (тим більше, що це вже спостерігалося на більш 

ранній стадії поширення інформаційних технологій та яскраво проявилося в 

період світової економічної кризи кінця першого десятиліття нового століття). 

Вона здатна затьмарити базові техніко-технологічні процеси, науково-технічні 

інновації, які не вписуються прямо в цифровий напрям, тим самим звужуючи 

простір розвитку» [127, с. 275]. Також важливим питанням залишається 

забезпечення високої економічної ефективності інвестицій у цифровізацію на 

виробництві. 

Оцінку впливу цифровізації на промисловість можна вважати частиною 

наукової проблеми, відомої як «парадокс Солоу». При цьому «з розвитком 

статистичної науки та поширенням комп’ютерної техніки і технології в нових 

моделях впливу ІКТ (інформаційно-комунікаційних технологій) на результати 

виробництва парадокс Солоу було спростовано» [66, с. 5]. Однак з 

урахуванням фундаментальної ролі промислового розвитку в забезпеченні 

сталого економічно зростання залишається проблема його дослідження в 

умовах поглиблення цифровізації економіки. Відповідно, постає завдання 
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перевірки гіпотези про прискорення промислового розвитку країн на тлі 

поширення цифровізації економіки. 

Об'єктом дослідження залишаються країни-члени ЄС. Порівняння країн 

у межах єдиного економічного простору ЄС є найбільш коректним із 

декількох причин. З одного боку, всі країни діють у схожих інституційних 

умовах, а з іншого – єдиний ринок максимально сприяє вільному руху 

капіталів і робочої сили. Також переважна більшість країн-членів ЄС входять 

до монетарного союзу та використовують єдину валюту євро.  

Промислове виробництво на тлі цифровізації. Як показник розвитку 

промислового виробництва обрано індекс обсягу промислового виробництва. 

Це обумовлено тим, що він є простим і зрозумілим, а тому широко вживається 

для характеристики промислового зростання при порівняннях між країнами. 

Недолік даного індексу полягає в тому, що він не враховує існуючий масштаб 

національних економік. 

Динаміка індексу в країнах-членах ЄС вказує на його значну 

варіативність. У 2011-2018 рр. не спостерігалося жодної країни, яка б стійко 

займала перші чи останні позиції (стовпці 3-10 табл. 3.16).  

Наприклад, відносно стабільна Італія займає від 17 до 25 позиції за 

динамікою зміни індексу обсягу виробництва, тобто найменше за вибіркою 

коливання становить 8 позицій. Такі країни, як Ірландія та Кіпр, за індексом 

промислового виробництва посідали як перше (Ірландія у 2014-2015 рр., Кіпр 

у 2016 та 2018 рр.), так і останнє місце (Ірландія у 2017 р., Кіпр у 2011-

2013 рр.). 

Коефіцієнт автокореляції за динамікою індексу обсягу виробництва з 

лагом 1 рік (0,741 – 2011/2012 рр.; 0,530 – 2012/2013 рр.; 0,495 – 2013/2014 рр.; 

0,488 – 2014/2015 рр.; 0,264 – 2015/2016 рр.; 0,246 – 2016/2017 рр.; 0,681 – 

2017/2018 рр.) коливається від 0,25 до 0,74. Тобто в деякі роки попередні 

відносно високі темпи зростання промислового виробництва певною мірою 

обумовлюють подальший динамічний розвиток, а в деякі – практично ні. 
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Таблиця 3.16 – Рейтинг країн-членів ЄС за динамікою індексів 

промислового виробництва (DVIP) та середніми значеннями розвитку DESI, 

IDI та DAI 

 

№ 

з/п 
Країна  

DVIP 
DESI1  IDI2  DAI3  

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 Австрія 7 8 9 17 16 11 9 9 12,2 10,6 2,5 

2 Бельгія 12 18 12 14 27 6 22 17 8,2 11,3 11,0 

3 Болгарія 8 11 13 9 13 14 15 18 26,6 26,6 27,5 

4 Великобританія 21 20 18 11 20 24 26 24 6,0 3,6 16,0 

5 Греція 27 22 23 25 18 16 13 15 26,6 18,7 27,5 

6 Данія 18 9 14 18 24 7 24 14 1,8 1,3 9,0 

7 Естонія 1 6 2 6 23 15 12 7 7,8 9,4 7,5 

8 Ірландія 22 15 21 1 1 19 28 25 9,8 10,0 23,0 

9 Іспанія 26 27 20 15 9 20 21 22 12,4 13,9 13,5 

10 Італія 19 25 25 20 21 18 17 21 24,2 19,0 14,0 

11 Кіпр 28 28 28 21 4 1 5 1 22,2 23,3 24,0 

12 Латвія 2 1 15 22 10 4 1 13 18,8 17,9 17,5 

13 Литва 6 3 3 19 8 13 7 3 17,2 20,7 10,0 

14 Люксембург 17 23 22 5 19 27 16 28 5,0 4,9 1,0 

15 Мальта 20 2 27 28 25 28 2 16 8,4 13,6 5,0 

16 Нідерланди 23 12 8 27 28 22 27 20 3,4 4,0 3,5 

17 Німеччина 4 10 11 13 22 23 20 19 11,2 6,9 4,5 

18 Польща 5 7 4 8 6 12 6 2 24,8 21,7 20,0 

19 Португалія 25 26 7 12 15 17 14 26 16,6 21,9 12,5 

20 Румунія 3 4 1 3 12 10 3 4 27,8 28,0 25,0 

21 Словаччина 9 5 5 7 3 5 18 6 21,0 23,7 21,0 

22 Словенія 15 13 17 10 5 2 4 5 15,6 14,7 20,0 

23 Угорщина 11 17 6 2 2 25 10 8 22,4 24,6 21,5 

24 Фінляндія 16 19 24 26 26 8 19 10 2,4 6,1 7,0 

25 Франція 13 21 16 23 17 26 23 23 14,8 7,7 13,5 

26 Хорватія 24 24 19 16 14 3 25 27 20,4 20,7 25,5 

27 Чехія 10 14 10 4 7 9 8 11 16,0 19,0 17,5 

28 Швеція 14 16 26 24 11 21 11 12 2,4 2,4 5,5 
1 Середнє значення DESI у 2014-2018 рр. 
2 Середнє значення IDI у 2010-2017 рр.  
3 Середнє значення DAI у 2014 та 2016 рр. 

Джерело: складено на основі [433] і табл. 3.12. 
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Після визначення динаміки індексів промислового виробництва 

доцільно їх співставити з індексами цифровізації. Коефіцієнт кореляції між 

динамікою індексу промислового виробництва та кожним з індексів 

цифровізації з року в рік є від’ємним. 

Аналогічна ситуація спостерігається і при розрахунках із часовими 

лагами (табл. 3.17). Коефіцієнти кореляції розраховано відносно динаміки 

індексу промислового виробництва за всі роки спостереження та IDI у 2011 р., 

DAI у 2014 р., DESI у 2014 р., тобто з першого року, коли можливо було 

виконувати розрахунки. Незважаючи на те що більшість одержаних 

коефіцієнтів є статистично незначущими, знак усіх (і статистично значущих, і 

статистично незначущих) є від’ємним. Таким чином, навіть із розглянутими 

часовими лагами має місце зворотний зв’язок між рівнем цифровізації та 

темпами зростання промислового виробництва. 

 

Таблиця 3.17 – Кореляційна залежність між динамікою індексу 

промислового виробництва (DVIP) з 2014 р. та індексами цифровізації з 

урахуванням відповідних часових лагів 

 

Індекс 

цифровізації 

Динаміка індексу промислового виробництва (DVIP) 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

IDI 2011 -0,093 -0,043 -0,276 -0,300 -0,543* -0,377* -0,454* -0,289 

DAI 2014    -0,344 -0,606* -0,398* -0,180 -0,177 

DESI 2014    -0,248 -0,525* -0,312 -0,403* -0,282 

* Значення відповідає рівню значущості α=0,05. 

Джерело: розраховано автором. 

 

Для охоплення ситуації загалом і нівелювання можливих випадкових 

відхилень розраховано ранги середніх значень за всі роки спостереження для 
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кожного з індексів цифровізації (табл. 3.18). У межах цих максимально 

узагальнених даних (стовпець 7 табл. 3.18) лідери за цифровізацією (Швеція – 

1 місце, Люксембург – 2, Нідерланди – 3, Данія – 4, Фінляндія – 5) займають 

позиції в нижній частині сукупності за динамікою зростання обсягів 

промислового виробництва (Швеція – 17 місце, Люксембург – 22, Нідерланди 

– 28, Данія – 15, Фінляндія – 20). 

 

Таблиця 3.18 – Ранг середніх значень рангів країн-членів ЄС за DVIP, 

IDI, DAI, DESI 

 

№ з/п Країна DVIP IDI DAI DESI 
Середня 

цифровізація 1 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Австрія 10 11 2 12 8 

2 Бельгія 14 12 11 8 11 

3 Болгарія 11 27 28 27 27 

4 Великобританія 26 3 16 6 9 

5 Греція 23 17 27 26 26 

6 Данія 15 1 9 1 4 

7 Естонія 7 9 8 7 7 

8 Ірландія 16 10 23 10 14 

9 Іспанія 24 14 14 13 13 

10 Італія 27 19 15 24 20 

11 Кіпр 12 24 24 22 25 

12 Латвія 5 16 17 19 19 

13 Литва 4 20 10 18 15 

14 Люксембург 22 5 1 5 2 

15 Мальта 19 13 5 9 10 

16 Нідерланди 28 4 3 4 3 

17 Німеччина 13 7 4 11 6 

18 Польща 2 22 20 25 22 

19 Португалія 18 23 12 17 17 

20 Румунія 1 28 25 28 28 

21 Словаччина 3 25 21 21 21 

22 Словенія 6 15 19 15 16 

23 Угорщина 9 26 22 23 24 

24 Фінляндія 20 6 7 3 5 

25 Франція 25 8 13 14 12 

26 Хорватія 21 21 26 20 23 

27 Чехія 8 18 18 16 18 

28 Швеція 17 2 6 2 1 
1 Ранг середніх значень за стовпцями 4-6. 

Джерело: складено автором. 
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Усі розраховані коефіцієнти кореляції між показниками, наведеними в 

табл. 3.18, є від’ємними. Коефіцієнт кореляції між DVIP і IDI дорівнює -0,51, 

між DVIP та DAI − -0,28, між DVIP та DESI − -0,39. Коефіцієнт кореляції між 

темпами зростання обсягів промислового виробництва та середнім рівнем 

цифровізації становить -0,38. Три з чотирьох розрахованих коефіцієнтів 

кореляції є статистично значущими на рівні α=0,05, крім другого (коефіцієнта 

кореляції між DVIP та DAI). Таким чином, на тлі підвищення рівня 

цифровізації зафіксовано зниження темпів зростання обсягів промислового 

виробництва. 

Одержані результати дозволяють порушити таке питання в масштабах 

економічної теорії: чи може цифровізація не приводити до позитивних ефектів 

у динаміці промислового виробництва? Для відповіді на нього доцільно 

висунути декілька гіпотез. Один із варіантів пояснення відносно низьких 

темпів промислового виробництва у країнах із високим рівнем цифровізації 

пов’язаний із досягненням цифровими лідерами високого рівня промислового 

виробництва. 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. Найбільш 

показовим є порівняння Нідерландів і Румунії. Румунія посідає 28 місце за 

рівнем цифровізації та 1 − за середніми темпами зростання індексу обсягів 

промисловості. Разом із тим Нідерланди посідають 28 місце за середніми 

темпами зростання індексу обсягів промисловості та 3 − за рівнем 

цифровізації. Отже, наразі цифровізація (цифровий капітал) не має 

вирішального впливу на відносні (при порівнянні між країнами) темпи 

зростання обсягів промислового виробництва. 

Причиною того, що ЄС відстає за темпами економічного зростання від 

Китаю та США, можуть бути внутрішні дисбаланси між країнами-членами ЄС, 
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наприклад, коли лідери за цифровізацією не демонструють високих темпів 

економічного зростання. У результаті виникає питання про те, який рівень 

інвестицій у цифровізацію є ефективним інструментом прискорення 

економічного зростання в короткостроковій перспективі. 

Ефективність цифровізації на мікрорівні не поширюється на 

національний рівень. Це може означати, що виробничі сили, які формуються в 

рамках шостої хвилі інновацій, наразі не можуть реалізувати свій потенціал у 

повному обсязі в сучасних виробничих відносинах (інституційне середовище). 

Гіпотезу для подальшого дослідження можливо сформулювати таким 

чином: локальні успіхи цифровізації на підприємствах не забезпечують 

макроекономічного зростання, а лише дозволяють перерозподілити наявні 

ринки.  

Вплив цифровізації на соціальну сферу 

Цифровізація впливає не лише на економічний, але і на соціальний 

аспект людської діяльності. Існують оцінки частки цифрового ВВП та 

електронної комерції, онлайн-сервісів, капіталізації технологічних компаній 

та обсягу безготівкових платежів, однак кінцева мета цифровізації − це 

людина, якість і тривалість її життя. Тому актуальним є завдання оцінки 

впливу цифровізації на людину. 

Науковці здійснюють співставлення цифровізації економіки з розвитком 

медичних послуг [452] і вирішенням екологічних проблем [168]. У той же час 

оцінка впливу цифровізації на життя людини, яка характеризується 

насамперед його тривалістю, залишається без належної уваги. Але саме 

тривалість життя при народженні відображає умови життєдіяльності 

населення і є прямим наслідком соціально-економічного становища території. 

Сучасні науковці надають перевагу показнику «роки здорового життя» (HLY) 

[283; 440; 476]. «Роки здорового життя (HLY) дозволяють оцінити якість 

решти років, які людина має прожити, з точки зору звільнення від тривалого 

обмеження активності» [440, с. 1]. На HLY впливають такі чинники: 

«Забруднення повітря –  викид вуглекислого газу в тоннах на душу населення; 
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освіта – частка населення з вищою освітою; ВВП на душу населення; 

матеріальна депривація – частка населення з відсутніми 4 або більше 

важливими предметами житла; видатки на соціальний захист до ВВП; густота 

населення; кількість ліжок у лікарнях на 100 тис. жителів; кількість лікарів на 

100 тис. жителів; споживання алкоголю в літрах на душу населення; сигарети 

– частка постійних курців серед населення; ожиріння –  частка населення, яке 

страждає на ожиріння» [476, с. 185].  

З урахуванням потенціалу цифровізації можна сформулювати таку 

гіпотезу: країни з вищим рівнем цифровізації зможуть забезпечити більший 

показник HLY для своїх громадян та його позитивну динаміку. 

Об'єктом дослідження, як і раніше, залишаються країни-члени ЄС, 

оскільки це унікальне утворення, яке гармонійно поєднує ознаки часткового 

та загального. Завданням є оцінка стану та динаміки показника «роки 

здорового життя» в умовах цифровізації ЄС. 

Індекс років здорового життя розраховується Євростатом [353]. Для 

оцінки рівня цифровізації країн-членів ЄС використано DESI.  

Аналіз індексу HLY свідчить, що серед країн ЄС-28 є значна різниця 

(табл. 3.19). Лідерами за HLY при народженні жінок (стовпець 10 табл. 3.19) є 

Мальта та Швеція, де цей показник станом на кінець 2017 р. становить 73,4 та 

71,9 року відповідно. Більше того, з точки зору цифровізації вони посідають 8 

та 4 місця. Останні дві позиції займають Словенія та Латвія (54,6 та 52,2 року 

відповідно), які за рівнем цифровізації посідають 16 та 19 місця. 

Різниця між першою та останньою позиціями для HLY при народженні 

жінок (стовпець 10 табл. 3.19) становить 21,2 року. Середнє значення для 

вибірки дорівнює 61,4.  

Аналогічна ситуація спостерігається щодо рівня HLY при народженні 

чоловіків: перші місця посідають ті самі Мальта (71,9 року) і Швеція 

(73,2 року). Останні позиції займають Естонія (54,7 року) і Латвія (50,6 року). 
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Різниця між першою та останньою позиціями для HLY при народженні 

чоловіків (стовпець 14 табл. 3.19) становить 22,6 року. Середнє значення для 

вибірки дорівнює 60,6. 

Таким чином, статистичні показники HLY при народженні для жінок і 

чоловіків принципово не відрізняються. 

 

Таблиця 3.19 – DESI та HLY при народженні в країнах-членах ЄС у 2014-

2017 рр. 

 

№ 

з/п 
Країна 

DESI 
HLY при народженні 

(жінки) 

HLY при народженні 

(чоловіки) 

2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 Австрія 12 13 12 12 57,8 58,1 57,1 56,8 57,6 57,9 57 57,4 

2 Бельгія 9 9 7 7 63,7 64 63,8 64,1 64,4 64,4 63,7 63,5 

3 Болгарія 27 27 26 27 66,1 65 67,5 66,2 62 61,5 64 62,9 

4 Великобританія 6 6 6 6 64,2 63,3 63,1 62 63,3 63,7 63 63,3 

5 Греція 26 26 27 26 64,9 64,1 64,7 65,1 64,1 63,9 63,8 64,4 

6 Данія 2 1 1 1 61,4 57,6 60,3 59,7 60,3 60,4 60,3 59,8 

7 Естонія 7 7 9 9 57,1 56,2 59 57,2 53,2 53,8 54,4 54,7 

8 Ірландія 11 10 10 10 67,5 68 69,8 69,3 66,3 66,5 67,2 67,9 

9 Іспанія 13 12 13 13 65 64,1 66,5 69,9 65 63,9 65,9 69 

10 Італія 25 24 24 24 62,3 62,7 67,2 66,4 62,5 62,6 67,6 66,2 

11 Кіпр 23 23 21 22 66,1 63,4 68,8 65,8 65,8 63,1 67,5 64,7 

12 Латвія 19 19 19 19 55,3 54,1 54,9 52,2 51,5 51,8 52,3 50,6 

13 Литва 18 18 18 18 61,7 58,8 59,4 59,8 57,6 54,1 56,2 56,4 

14 Люксембург 5 5 5 5 63,5 60,6 58,9 58,1 64 63,7 61,4 60,1 

15 Мальта 8 8 8 8 74,5 74,6 72,4 73,4 72,3 72,6 71,1 71,9 

16 Нідерланди 4 4 4 3 59 57,2 57,8 57,6 63,3 61,1 62,8 62,3 

17 Німеччина 10 11 11 11 56,5 67,5 67,3 66,7 56,4 65,3 65,3 65,1 

18 Польща 24 25 25 25 62,7 63,2 64,6 63,5 59,8 60,1 61,3 60,6 

19 Португалія 16 17 14 17 55,4 55 57,4 57 58,4 58,2 59,9 60,1 

20 Румунія 28 28 28 28 59,1 59,3 59 58,3 58,9 59 59,8 59,2 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

21 Словаччина 20 21 23 21 54,6 55,1 57 55,6 55,5 54,8 56,4 55,6 

22 Словенія 15 16 16 16 59,6 57,7 57,9 54,6 57,8 58,5 58,7 55,3 

23 Угорщина 22 22 22 23 60,6 60,1 60,2 60,8 59,1 58,2 59,5 59,6 

24 Фінляндія 3 2 2 2 57,5 56,3 57 56,4 58,7 59,4 59,1 58,3 

25 Франція 14 15 15 14 64,2 64,6 64,1 64,9 63,4 62,6 62,6 62,5 

26 Хорватія 21 20 20 20 60 56,8 58,7 58 58,6 55,3 57,1 57,3 

27 Чехія 17 14 17 15 65 63,7 64 62,4 63,4 62,4 62,7 60,6 

28 Швеція 1 3 3 4 72,8 72,2 73,3 71,9 73 73,1 73 73,2 

Джерело: складено з використанням даних [310; 353]. 

 

Для більш детального аналізу країни-члени ЄС-28 розподілено на 

4 квартилі за рівнем цифровізації у 2017 р.: 

І − з 1 по 7 місце (Данія, Фінляндія, Нідерланди, Швеція, Люксембург, 

Великобританія, Бельгія);  

ІІ − з 8 по 14 (Мальта, Естонія, Ірландія, Німеччина, Австрія, Іспанія, 

Франція);  

ІІІ − з 15 по 21 (Чехія, Словенія, Португалія, Литва, Латвія, Хорватія, 

Словаччина); 

ІV − з 22 по 28 (Кіпр, Угорщина, Італія, Польща, Греція, Болгарія, 

Румунія). 

Для кожного квартиля розраховано середні значення показника HLY при 

народженні для жінок і чоловіків у 2017 р. Графік на рис. 3.4 демонструє 

нерівномірний розподіл без певної тенденції. HLY при народженні для жінок 

та чоловіків у І квартилі за рівнем цифровізації нижче, ніж у ІІ (61,4 року для 

жінок та 62,93 − для чоловіків у І квартилі; 65,46 року для жінок та 64,07 − для 

чоловіків у ІІ квартилі). Аналогічна ситуація спостерігається при порівнянні 

ІІІ та ІV квартилів. 
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Рисунок 3.4 – HLY при народженні за квартилями рангів DESI у 2017 р. 

Джерело: складено автором. 

 

Коефіцієнт рангової кореляції Спірмена між HLY при народженні 

(жінки) та DESI у 2017 р. становить -0,0268. Коефіцієнт рангової кореляції 

Спірмена між HLY при народженні (чоловіки) та DESI у 2017 р. − -0,142. 

Отже, аналітично та графічно не спостерігається зв’язку між рівнем 

цифровізації країн та HLY при народженні для обох статей. 

Окремим питанням є аналіз впливу цифровізації на динаміку HLY. 

Протягом 4 років (2014-2017 рр.) країни-члени ЄС-28 демонструють 

різноспрямовану динаміку. Значення HLY при народженні (жінки) у 

13 країнах (Німеччина, Іспанія, Італія, Ірландія, Португалія, Словаччина, 

Польща, Франція, Бельгія, Угорщина, Греція, Болгарія, Естонія) позитивно 

змінюються. Лідерами є Німеччина (+10,2 року), Іспанія (+4,9) та Італія (+4,1). 

Середній приріст цих країн склав 2 роки. Однак у 15 країнах (Кіпр, Румунія, 

Швеція, Австрія, Мальта, Фінляндія, Нідерланди, Данія, Литва, Хорватія, 

Великобританія, Чехія, Латвія, Словенія, Люксембург) мало місце зменшення, 

яке також становило в середньому 2 роки. Найбільший спад зафіксовано у 

Словенії (-5 років) та Люксембурзі (-5,4 року). 
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Аналогічна ситуація і з HLY при народженні для чоловіків. Показали 

зростання 13 країн: Німеччина, Іспанія, Італія, Португалія, Ірландія, Естонія, 

Болгарія, Польща, Угорщина, Греція, Румунія, Швеція, Словаччина. Середній 

приріст становить 1,87 року. Лідерами є Німеччина (+8,7 року), Іспанія (+4 

роки) та Італія (+3,7 року). Зниження рівня HLY при народженні для чоловіків 

зафіксовано у 14 країнах (Австрія, Мальта, Фінляндія, Данія, Франція, Латвія, 

Бельгія, Нідерланди, Кіпр, Литва, Хорватія, Словенія, Чехія, Люксембург). 

Середній спад становить 1,3 року. Серед аутсайдерів − Словенія (-2,5), Чехія 

(-2,8), Люксембург (-3,9). У Великобританії без змін. 

Таким чином, незважаючи на поглиблення рівня цифровізації в 

більшості країн ЄС-28, існує негативна тенденція. Необхідно дослідити, 

наскільки ця динаміка відповідає рівню цифровізації. Для цього розраховано 

середній рейтинг країн-членів ЄС-28 за 2014-2017 рр. 

Негативну зміну рівня HLY при народженні показали перші 5 країн за 

рівнем цифровізації: Данія (-1,7 року для жінок; -0,5 − для чоловіків), 

Фінляндія (-1,1 року для жінок; -0,4 − для чоловіків), Швеція (-0,9 року для 

жінок; +0,2 − для чоловіків), Нідерланди (-1,4 року для жінок; -1 рік – для 

чоловіків), Люксембург (-5,4 року для жінок; -3,9 − для чоловіків). Для 5 країн, 

які займають останні позиції за цифровізацією, ситуація є більш позитивною: 

Італія − +4,1 року для жінок та +3,7 − для чоловіків; Польща − +0,8 року для 

жінок та + 0,8 − для чоловіків; Греція − + 0,2 року для жінок та + 0,3 − для 

чоловіків; Болгарія − +0,1 року для жінок та + 0,9 − для чоловіків; Румунія − -

0,8 року для жінок та + 0,3 − для чоловіків. 

Аналіз розподілу за квартилями свідчить про невідповідність між рівнем 

цифровізації та динамікою зміни HLY при народженні (рис. 3.5). 
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Рисунок 3.5 –  Зміна HLY при народженні відповідно до квартилів за 

середнім рангом DESI у 2014-2017 рр.  

Джерело: складено автором. 

 

У І квартилі за рівнем цифровізації середнє зниження HLY при 

народженні становить -1,8 року для жінок та -0,59 − для чоловіків. У 

ІІ квартилі за рівнем цифровізації середній приріст показника HLY при 

народженні становить 2,27 року для жінок та 1,7 − для чоловіків. У ІІІ квартилі 

за рівнем цифровізації середнє зниження рівня HLY при народженні становить 

-1,71 року для жінок та -0,99 − для чоловіків. У ІV квартилі за рівнем 

цифровізації середній приріст показника HLY при народженні становить 

0,61 року для жінок та 0,77 − для чоловіків. 

Коефіцієнт рангової кореляції Спірмена між зміною показника HLY при 

народженні у 2017 р. відносно 2014 р. і середнім показником DESI у 2014-2017 

рр. становить -0,28 (для жінок) та -0,20 (для чоловіків). 

Якщо буквально інтерпретувати одержані результати, то можна дійти 

висновку про те, що помірний рівень цифровізації (країни з другого квартиля) 

є найбільш сприятливим для показника HLY при народженні. Однак 

інструменти та глибина дослідження не дозволяють цього стверджувати. Як і 
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раніше, ставиться під сумнів безумовна ефективність цифровізації з точки 

зору збільшення тривалості здорового життя людини. Тому існує великий 

потенціал для підвищення рівня HLY при народженні. Особливо це стосується 

країн, які за цим показником на десятки років відстають від лідерів. 

Наступною сферою дослідження є оцінка впливу цифровізації на рівень 

бідності. Потенціал цифровізації у протидії поширенню бідності та її 

зменшенню пов’язаний насамперед із розширенням можливостей отримання 

онлайн-доходів, розвитку бізнесу та зайнятості в секторі ІКТ. Однак на тлі 

поглиблення цифровізації ще не всі соціальні проблеми вирішено. 

Незважаючи на очікувану високу економічну ефективність цифровізації та 

успіх на мікрорівні, проблеми, пов'язані з ризиками бідності, залишаються для 

ЄС актуальними [281; 368; 376]. Станом на 2018 р. у ЄС-28 налічується більше 

110 млн осіб, підданих ризику бідності або соціального відчуження [429]. Крім 

того, цифровізація не входить до пріоритетних інструментів боротьби з 

бідністю. Основним інструментом скорочення бідності вважаються соціальні 

видатки [286; 350; 415]. Порівняння економічних і соціальних показників [307] 

не враховує контекст цифровізації. Отже, соціально-економічна ефективність 

упровадження Індустрії 4.0 і формування єдиного цифрового ринку в ЄС 

розглядаються з різних точок зору, але соціальна ефективність цифровізації 

залишається без уваги.  

На основі результатів аналізу наукової літератури з даної проблематики 

можна сформулювати таку гіпотезу: рівень цифровізації країни позитивно 

впливає на її соціально-економічний розвиток. Чим вище рівень цифровізації 

в країні, тим нижчі ризики бідності, соціальної ізоляції для населення та їх 

негативної динаміки. Дану гіпотезу необхідно підтвердити або спростувати. 

Для вимірювання рівня бідності використано показник кількості людей, 

яким загрожує бідність або соціальне відчуження (AROPE). Цей показник 

регулярно обчислюється статистичною службою Європейського Союзу. Він 

«відповідає сукупності осіб, які або перебувають під загрозою злиднів, або 

страждають від матеріальних труднощів, або проживають у домогосподарстві 
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з дуже низькою інтенсивністю праці. Кількість осіб підраховуються лише один 

раз, навіть якщо вони присутні в кількох субіндикаторах. Показник AROPE − 

частка від загальної чисельності населення, якому загрожує бідність або 

соціальна ізоляція, є головним показником для моніторингу стратегії 

Євросоюзу на 2020 рік щодо бідності» [344]. AROPE, як і DESI, 

розраховується спеціально для країн-членів ЄС.  

Для перевірки гіпотези дослідження здійснено всебічне порівняння 

DESI та AROPE й оцінено їхню взаємозалежність (табл. 3.20) за такими 

етапами: 

 

Таблиця 3.20 –  Значення AROPE відповідно до рангу DESI у 2014-

2018 рр. 

 

№ 

з/п 
Країна 

Ранг DESI  Середній 

ранг 

2014-

2018 

Середній 

ранг Δ 

(2014-

2018) 

AROPE, % 

2014 2018 2014 2015 2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Австрія 12 12 12,2 0 19,2 18,3 18 18,1 17,5 

2 Бельгія 9 9 8,2 0 21,2 21,1 20,7 20,4 19,8 

3 Болгарія 27 26 26,6 1 40 41,4 40,4 38,9 32,8 

4 Великобританія 6 6 6 0 24,1 23,5 22,2 22 23,6 

5 Греція 26 28 26,6 -2 36 35,7 35,5 34,8 31,6 

6 Данія 2 4 1,8 -2 17,9 17,7 16,8 17,2 17,4 

7 Естонія 7 7 7,8 0 26 24,3 24,4 23,5 24,3 

8 Ірландія 11 8 9,8 3 27,7 26,2 24,4 22,7 21,1 

9 Іспанія 13 11 12,4 2 29,2 28,6 27,9 26,6 26,1 

10 Італія 25 24 24,2 1 28,3 28,7 30 28,9 27,3 

11 Кіпр 23 22 22,2 1 27,4 28,9 27,7 25,2 23,9 

12 Латвія 19 18 18,8 1 32,6 30,7 28,5 28,3 28,4 

13 Литва 18 14 17,2 4 27,3 29,5 30,2 29,6 28,3 

14 Люксембург 5 5 5 0 19 18,5 19,8 21,5 21,8 

15 Мальта 8 10 8,4 -2 23,9 23 20,3 19,3 19 

16 Нідерланди 4 2 3,4 2 16,5 16,4 16,7 17 16,7 

17 Німеччина 10 13 11,2 -3 20,6 20 19,7 19 18,8 

18 Польща 24 25 24,8 -1 24,3 23,2 21,5 19,3 18,4 

19 Португалія 16 19 16,6 -3 27,5 26,6 25,1 23,3 21,6 

20 Румунія 28 27 27,8 1 40,3 37,3 38,8 35,7 32,5 

21 Словаччина 20 20 21 0 18,4 18,4 18,1 16,3 16,3 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

22 Словенія 15 15 15,6 0 20,4 19,2 18,4 17,1 16,2 

23 Угорщина 22 23 22,4 -1 31,8 28,1 26,2 25,5 19,1 

24 Фінляндія 3 3 2,4 0 17,3 16,8 16,6 15,7 16,5 

25 Франція 14 16 14,8 -2 18,5 17,6 18,1 16,9 17,2 

26 Хорватія 21 21 20,4 0 29,3 29,1 27,9 26,4 24,8 

27 Чехія 17 17 16 0 14,8 14 13,3 12,2 12,2 

28 Швеція 1 1 2,4 0 18,1 18,6 18,2 17,5 17,9 

Джерело: складено на основі даних [310; 429]. 

 

1. Порівняння країн із верхньої та нижньої частин вибірки з точки зору 

значення AROPE відносно цифровізації. 

2. Аналіз загальних взаємозв'язків між DESI та AROPE. 

3. Порівняння показників AROPE за доходами та рівнем цифровізації в 

країнах ЄС. 

4. Порівняння динаміки змін DESI та AROPE. 

5. Оцінювання ймовірності позитивних змін AROPE відповідно до 

значень DESI. 

6. Порівняння динаміки пар країн із близькими значеннями AROPE з 

урахуванням середнього рівня DESI. 

При первинному зіставленні рівня цифровізації та бідності в ЄС 

(табл. 3.20) помітно, що країни з ТОП-5 (Данія, Фінляндія, Швеція, 

Нідерланди, Люксембург) за рівнем цифровізації мають нижчий рівень 

бідності, ніж країни, що займають 5 останніх  позицій (Італія, Польща, 

Болгарія, Греція, Румунія). Для перших відсоток населення, схильного до 

ризику бідності або соціальної ізоляції, коливається в межах 16,5-21,8% (у 

середньому 18,1%), а для останніх – 18,4-32,8% (у середньому 28,6%). 

Відповідно, коефіцієнт рангової кореляції Спірмена між рангом DESI та 

показником AROPE протягом усього періоду спостереження має додатний 

знак, хоча і спадне значення (2014 р. − 0,71; 2015 р. − 0,71; 2016 р. − 0,68; 2017 

р. − 0,66; 2018 р. − 0,49). 
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Аналіз частки осіб, підданих ризику бідності або соціального 

відчуження, за квінтилями доходів на тлі цифровізації свідчить про 

неоднозначність її ролі залежно від квінтиля доходів населення (табл. 3.21). 

 

Таблиця 3.21 – Середнє значення AROPE з урахуванням рівня доходів і 

цифровізації в країнах-членах ЄС у 2018 р., % 

 

Рівень цифровізації 

(ранг DESI) 

Квінтиль за доходами 

І квінтиль ІІ квінтиль ІІІ квінтиль ІV квінтиль1 

Низький 

(ранг 21-28) 86,81 25,44 11,27 6,69 

Середньо-низький 

(ранг 15-21) 78,16 11,60 4,60 2,61 

Середньо-високий 

(ранг 8-14) 86,86 14,06 4,09 1,64 

Високий 

(ранг 1-7) 83,03 9,74 3,66 1,83 
1 Розрахунки для V квінтиля за даними Євростату не виконуються. 

Джерело: складено на основі даних [310; 430]. 

 

Так, у першому квінтилі за рівнем доходів (20% населення з 

найменшими доходами) для групи країн із низьким рівнем цифровізації 

(середній ранг за період спостереження з 21 по 28) спостерігається менший 

ризик бідності або соціальної ізоляції, ніж для групи країн із середньо-високим 

рівнем цифровізації (ранг 8-14), − 86,81 і 86,86% відповідно. 

Найнижчий ризик бідності або соціальної ізоляції населення має місце в 

групі країн із середньо-низьким рівнем цифровізації − 78,16%. 

У той же час група країн із високим рівнем цифровізації (ранг 1-7) не 

завжди показує кращий результат, ніж країни з відносно низьким рівнем 

цифровізації. У цій групі 83,03% населення схильні до ризику бідності або 

соціальної ізоляції. У той же час у країнах із середньо-низьким рівнем 

цифровізації (ранг 15-21) даний показник у середньому становить 78,16%. 

Неоднозначна ситуація також склалася щодо ІІ квінтиля за доходами. 

Населення країн із низьким рівнем цифровізації більшою мірою піддається 
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ризику бідності та соціального відчуження (25,44%), а країн із високим рівнем 

цифровізації − меншою (9,74%). Проте населення країн із середньо-високим 

рівнем цифровізації має вищий ризик бідності або соціальної ізоляції, ніж 

населення групи країн із середньо-низьким рівнем цифровізації (14,06 і 11,6% 

відповідно). 

Закономірна (відповідно до гіпотези дослідження) динаміка 

простежується тільки для ІІІ та ІV квінтилів, де чим вище рівень цифровізації 

групи країн, тим менше ризик бідності або соціальної ізоляції населення. 

Однак прямо оцінювати зв'язок між ризиком бідності та рівнем 

цифровізації не зовсім коректно, оскільки в більш економічно розвинутих 

країнах рівень цифровізації вище. У зв’язку з цим рівень економічного 

розвитку, який є ключовим чинником, впливає як на рівень цифровізації 

країни, так і на рівень бідності. Чим вище економічний розвиток, тим вище 

рівень цифровізації і тим нижче ризики бідності або соціальної ізоляції. 

Отже, доцільно використовувати інші дослідницькі підходи: зіставити 

прогрес у цифровізації з прогресом у зменшенні ризику бідності або 

соціального відчуження; оцінити ймовірність зниження рівня бідності або 

соціального відчуження; розподілити країни-члени ЄС на групи за рівнем 

ризику бідності або соціального відчуження і зіставити динаміку зміни цього 

рівня залежно від рівня цифровізації. 

За аналізований період (2014-2018 рр.) зміна рангів країн за показником 

DESI варіюється в діапазоні від +4 до -3, а за відсотком населення, підданого 

ризику бідності та соціальної ізоляції, − від -12,7 до +2,8 в.п. (табл. 3.22). 

Найбільший прогрес у зниженні частки населення за показником AROPE (-9,3 

в.п.) мають Польща та Угорщина, позиції яких за рівнем цифровізації 

знизилися за 5 років на 1 щабель. Далі за зменшенням ризику бідності для 

населення − Ірландія (-6,6 в.п.), яка підвищила своє місце за рівнем 

цифровізації на 3 позиції − з 11 до 8. 
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Таблиця 3.22 – Зіставлення зміни рангу DESI та відсотка населення за 

показником AROPE у 2014-2018 рр. 

 

Країни 
Зміна рангу DESI 

у 2014-2018 рр. 

Середня зміна 

AROPE, в.п. 

Литва +4 + 1 

Ірландія +3 - 6,6 

Нідерланди, Іспанія +2 - 1,5 

Кіпр, Італія, Латвія, Румунія, Болгарія +1 -4,7 

Чехія, Фінляндія, Швеція, Австрія, Люксембург, 

Словаччина, Словенія, Бельгія, Естонія, 

Великобританія, Хорватія 

0 -1,5 

Польща, Угорщина -1 -9,3 

Франція, Данія, Мальта, Греція -2 -2,8 

Німеччина, Португалія -3 -3,9 

Джерело: складено на основі даних табл. 3.20.  

 

Разом із тим Литва, яка показала найбільше зростання за індексом DESI 

(+4 позиції), є однією з країн, де показник AROPE у 2014-2018 рр. погіршився 

на 1 в.п. У цьому випадку прогрес у цифровізації не зміг забезпечити прогрес 

у боротьбі з бідністю та соціальним відчуженням. 

Отже, відносно високий рівень цифровізації не забезпечує прискореного 

подолання бідності. Це підтверджується і графічно (рис. 3.6). 

Коефіцієнт рангової кореляції Спірмена між зміною відсотка населення, 

підданого ризику бідності та соціального відчуження, у 2014-2018 рр. у 

країнах ЄС і рангом індексу DESI у 2014 р. становить -0,6. У середньому 

вищий рівень цифровізації країни не забезпечує прискореного зменшення 

ризиків за рівнем бідності. 
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Рисунок 3.6 – Зміна відсотка населення, підданого ризику бідності та 

соціальної ізоляції, у 2014-2018 рр. у країнах ЄС порівняно з їх позицією за 

рівнем цифровізації у 2014 р. 

Джерело: складено на основі даних [310; 430]. 

 

Невеликий обсяг спостережень унеможливлює ефективне використання 

регресійного аналізу для формування сценаріїв подальшої зміни динаміки 

показника AROPE. У зв’язку з цим застосовано метод імітаційного 

моделювання Монте-Карло виходячи з таких передумов:  

- зміна показника AROPE в році n не залежить від його значень у 

попередні та наступні роки;  

- зміна в окремій країні в рамках кожного з років прогнозного періоду 

передбачається в межах зміни річних коливань розглянутого періоду.  

Якщо для Австрії коливання у 2014-2018 рр. становили +0,4; -0,9; -0,3; 

+0,1; -0,6 в.п. відповідно, то коливання в кожному році прогнозного періоду 

перебуватиме в інтервалі [-0,9; +0,4], причому функція розподілу в рамках 

цього інтервалу буде рівномірно розподілена між  п'ятьма  інтервалами: [0; 

+0,4],  [-0,9; 0],  [-0,3; 0],  [0; 0,1],  [-0,6; 0]. Для оцінки змін у рамках одного 

прогнозного року для кожної країни з ЄС-28 створено 10 тис. незалежних 

сценаріїв. Відповідно, ймовірність являє собою відношення кількості 

позитивних результатів (зниження відсотка населення, підданого ризику 
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бідності або соціальної ізоляції) до загальної кількості згенерованих 

результатів. Агреговані результати за 2019-2021 рр. наведено в табл. 3.23. 

 

Таблиця 3.23 – Імовірність зниження показника AROPE у 2021 р. 

порівняно з 2018 р., %  

 

Ранг середніх значень DESI у 2014-2018 рр. Країна P(X2021 < α2018) 
1 

1 Данія 56,62 

2 Фінляндія 69,00 

3 Швеція 57,12 

4 Нідерланди 91,71 

5 Люксембург 84,61 

6 Великобританія 67,61 

7 Естонія 50,50 

Середнє 1-7 75,61 

8 Бельгія 76,74 

9 Мальта 91,06 

10 Ірландія 76,79 

11 Німеччина 99,97 

12 Австрія 73,32 

13 Іспанія 66,92 

14 Франція 78,81 

Середнє 8-14 81,99 

15 Словенія 99,13 

16 Чехія 52,21 

17 Португалія 100,00 2 

18 Литва 70,83 

19 Латвія 99,67 

20 Хорватія 86,93 

21 Словаччина 57,18 

Середнє 15-21 81,05 

22 Кіпр 88,40 

23 Угорщина 100,00 

24 Італія 45,41 

25 Польща 84,04 

26 Болгарія 95,08 

27 Греція 98,84 

28 Румунія 87,17 

Середнє 22-28 76,45 
1 Імовірність того, що значення показника AROPE у 2021 р. буде нижче, ніж у 

2018 р.; 2 Для Португалії та Угорщини ймовірність зниження показника AROPE у 2021 р. 

оцінюється у 100%, тому що воно спостерігалося у кожному з років протягом усього 

досліджуваного періоду (2014-2018 рр.). 

 

Джерело: складено на основі даних [310; 429]. 
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Для групи країн із високим рівнем цифровізації середня ймовірність 

зниження показника AROPE у 2021 р. відносно 2018 р. становить 75,61%. Це 

нижче, ніж для групи країн із середньо-високим (81,99%), середньо-низьким 

(81,05%) і низьким (76,45%) рівнями цифровізації. 

Коефіцієнт рангової кореляції Спірмена (0,32) свідчить, що чим нижче 

рівень цифровізації країни, тим вище ймовірність зниження рівня бідності та 

соціальної ізоляції. Це суперечить початковій гіпотезі. 

Вищенаведені підходи мають свої обмеження, оскільки різні відсотки 

населення, схильного до ризику бідності або соціального відчуження, 

формують різні базові умови, і пряме їх порівняння не завжди є коректним. 

Наприклад, у Болгарії у 2013 р. даний показник становив 48%, а в 2018 р. він 

знизився на 15,2 в.п. − до 32,8%. У Чехії таке значне зниження навіть 

теоретично неможливо, тому що у 2013 р. його значення складало 14,6% і 

теоретично міг знизитися тільки до 0% (міг знизитися тільки на 14,6 в.п.). 

Отже, ймовірність зменшення AROPE певною мірою визначається 

початковими значеннями. 

Для додаткової оцінки впливу рівня цифровізації на ризик бідності або 

соціального відчуження відібрано пари країн, у яких даний показник у 2013 р. 

був однаковим або відрізнявся не більш ніж на 0,1%. Таким чином, ці країни 

мали схожі стартові позиції. Відібрано п'ять пар для порівняння (табл. 3.24); 

проаналізовано зміну відсотка населення, підданого ризику бідності або 

соціальної ізоляції, за 2014-2018 рр. на тлі рангу середнього рівня цифровізації 

(показника DESI) за цей самий період, а також імовірність подальших 

позитивних змін. 

У першій парі (Нідерланди та Фінляндія) країна з вищим рівнем 

цифровізації (Фінляндія) має менш швидкі темпи зростання відсотка 

населення, підданого ризику бідності або соціального відчуження (+0,5 в.п.), 

ніж країна з нижчим рівнем цифровізації (+0,8 в.п.). Отже, зафіксовано 

позитивний ефект, який проявився в меншому ступені погіршення ситуації. 
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Таблиця 3.24 – Динаміка пар країн у 2014-2018 рр. з однаковими 

(близькими) значеннями частки населення, підданого ризику бідності або 

соціальної ізоляції, у 2013 р. з урахуванням середнього рівня цифровізації 

 

№ 

пари 
Країна 

Ранг середніх 

значень DESI  

за 2014-2018 рр. 

AROPE 
P(X2021 < 

α2018), % 2013 р., 

% 

2018 р., 

% 

Δ («5»-«4»), 

в.п. 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Нідерланди 4 15,9 16,7 0,8 91,71 

Фінляндія 2 16,0 16,5 0,5 69,00 

2 
Франція 14 18,1 17,2 -0,9 78,81 

Швеція 3 18,2 17,9 -0,3 57,12 

3 
Швеція 3 18,2 17,9 -0,3 57,12 

Данія 1 18,3 17,4 -0,9 56,62 

4 
Словенія 15 20,4 16,2 -4,2 99,13 

Німеччина 11 20,4 18,8 -1,6 99,97 

5 
Ірландія 10 29,9 21,1 -8,8 76,79 

Хорватія 20 29,9 24,8 -5,1 86,93 

Джерело: складено на основі даних [310; 429]. 

 

У другій парі (Франція та Швеція) країна з вищим рівнем цифровізації 

(Швеція) показала менші темпи зниження рівня ризику бідності (-0,3 в.п.) 

порівняно з Францією (-0,9 в.п.). Отже, в цій парі позитивного ефекту від 

вищого рівня цифровізації немає. 

У третій парі (Швеція та Данія) країна з вищим рівнем цифровізації 

(Данія) показала більш швидкі темпи зниження рівня ризику бідності (-0,9 

в.п.), ніж Швеція (-0,3 в.п.). Отже, в цій парі зафіксовано позитивний ефект від 

вищого рівня цифровізації. 

У четвертій парі (Словенія та Німеччина) країна з вищим рівнем 

цифровізації (Німеччина) показала менші темпи зниження рівня ризику 

бідності (-1,6 в.п.) порівняно зі Словенією (-4,2 в.п.). Отже, в цій парі 

позитивного ефекту від вищого рівня цифровізації немає. 

В останній п’ятій парі (Ірландія та Хорватія) країна з вищим рівнем 

цифровізації (Ірландія) показала більш швидкі темпи зниження рівня ризику 
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бідності (-8,8 в.п.) порівняно з Хорватією (-5,1 в.п.). Отже, в цій парі 

зафіксовано позитивний ефект від вищого рівня цифровізації. 

Таким чином, із 5 пар у 3 зафіксовано позитивний ефект від вищого рівня 

цифровізації. При цьому ймовірність подальших позитивних змін у всіх п'яти 

парах є вищою в тій країні, яка має нижчий рівень DESI. 

 

3.4 Цифровізація та платформізація в Україні в контексті 

глобальних трендів 

 

На відміну від економічно розвинутих країн, структура економіки 

України орієнтована на індустріальну епоху (ІІІ-IV технологічні уклади), що 

не дозволяє створювати в достатньому обсязі високотехнологічні товари і 

послуги, які були б конкурентоспроможними та затребуваними на 

глобальному ринку. Як результат, високотехнологічний експорт товарів 

залишається на низькому рівні, але зростає експорт IT-послуг, відбувається 

цифровізація бізнес-процесів у традиційних секторах економіки країни.  

Дослідження проблем цифровізації в Україні має різнобічний характер 

та пов’язане із сучасними трендами, які стосуються: перспектив і проблем 

смарт-промисловості [46], проблем розвитку електронної комерції в Україні 

[174]; ролі масових відкритих онлайн-курсів у сучасному «освітньому 

ландшафті» [163]; становлення цифрової економіки постіндустріального 

суспільства [132]; розвитку інформаційної економіки в умовах глобалізації 

[206]; інформаційно-комунікаційних технологій в економіці [81]; онлайнових 

електронних бізнесів, комерції та ринків [32; 94; 161]; теорії інформаційної 

економіки [10]; інформаційного сектору у трансформаційній економіці [226]; 

інформатизації та монетизації соціальних мереж у світовій економіці [160]; 

соціальної-трудової складової цифровізації [3-4; 9; 152; 165; 243].  

Однак усі ці дослідження не враховують ролі сучасних цифрових 

платформ і технології блокчейн в Україні та світі, що вказує на необхідність 

здійснення більш поглиблених досліджень у цій сфері.  
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«Ідея створення цифрового співтовариства оволодіває світом. Як 

відзначили прем’єр-міністр України Володимир Гройсман та єврокомісар з 

питань цифрової економіки і суспільства Гюнтер Оттінгер у спільному релізі, 

присвяченому оголошенню співдружності в цій сфері між Україною та 

Європейським Союзом, цифрова економіка залишається сферою з 

нереалізованим потенціалом як у Євросоюзі, так і в Україні» [120]. 

Згідно з міжнародними рейтингами за рівнем цифровізації Україна 

посідає місця у другій половині першої сотні − з 61 по 85 позицію (табл. 3.25). 

Відносно всієї вибірки країн Україна переважно розміщена в середині списку. 

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.  

 

Таблиця 3.25 – Місце України в міжнародних рейтингах за індексами, 

що характеризують рівень цифровізації  

 

Індекс Рік 
Місце України  

в рейтингу 

Відсоток країн , які в рейтингу 

вище України нижче України 

Індекс розвитку 

інформаційно-комунікацій-

них технологій (IDI) 

2017 79 з 176 44,3 55,1 

Індекс цифрової економіки 

та суспільства (DAI). 
2016 85 з 180 46,7 52,8 

Всесвітній рейтинг цифрової 

конкурентоспроможності 

(WDCR) 

2019 60 з 63 93,7 4,8 

Індекс нових можливостей, 

які відкриває цифровізація 

(EDI) 

2019 64 з 115 54,8 44,3 

Цифровий індекс країни 

(DCI)  
2017 61 з 243 24,7 74,9 

Урядовий індекс готовності 

до штучного інтелекту 

(GAIRI)  

2019 63 з 194 32,0 67,5 

Індекс мережевої готовності 

(NRI)  
2016 64 з 139 45,3 54,0 

Джерело: складено на основі [277; 311; 312; 325; 359; 362; 416]. 
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Частка цифрової економіки в Україні за оцінками експертів станом на 

2015 р. становила 2% [217] з подальшим зростанням до 3% [169, с. 116], що 

кореспондує з характеристиками країн, які розвиваються. При цьому особливу 

увагу варто приділити зміні індексу цифровізації економіки (рис. 3.7), що 

складається Бостонською консалтинговою групою (BCG e-Intensity). Цей 

індекс розраховується як середньозважена сума трьох субіндексів: розвиток 

інфраструктури, онлайн-витрати, активність користувачів. 
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Рисунок 3.7 – Динаміка ВВП на душу населення та індексу  

інтенсивності інтернет-економіки у 2011-2015 рр. 

Джерело: складено на основі даних [465]. 

 

Положення та зміна стану України в системі координат «індекс 

цифровізації економіки» та «ВВП на душу населення» свідчать про два 

негативних аспекти: з одного боку, Україна відстає за ступенем цифровізації 

економіки не тільки від розвинутих країн, але і країн, що розвиваються, 
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включаючи географічних сусідів та країни СНД, а з іншого − легко помітити, 

що нахил траєкторії змін в Україні є майже паралельним осі «індекс 

цифровізації економіки». Це означає, що розвиток цифрових технологій в 

Україні не перетворюється на збільшення випуску товарів і послуг, тобто не 

приводить до зростання цифрової доданої вартості та відповідно ВВП. 

Причиною такого стану є «цифровізація споживання» (за рахунок 

високотехнологічного імпорту та цифрових послуг), а не власного 

виробництва товарів і послуг, пов’язаних із цифровою економікою. 

Динаміка індексу IDI для України є позитивною та спостерігається 

щорічне збільшення зі середньорічною швидкістю 4,32%. У підсумку IDI 

показав зростання з 4,2 у 2010 р. до 5,62 у 2017 р. Але на тлі зміни динаміки 

ВВП помітно, що збільшення IDI обмежено узгоджується з динамікою ВВП 

(рис. 3.8). При цьому період спостереження є вкрай обмеженим, а 2014-

2015 рр. є аномаліями, які обумовлені воєнно-політичною кризою.  

Незважаючи на позитивну динаміку індексу IDI, поглиблений аналіз 

субіндексів свідчить, що розрахована позиція України може бути занадто 

оптимістичною, ніж реальний стан речей. Перших два субіндекси 

відповідають очікуванням. Наприклад, у 2016 р. за субіндексом «доступ до 

ІКТ» – 71 позиція (значення 6,48), а за субіндексом «використання ІКТ» – 114 

(значення 2,57). Але за субіндексом «навички використання ІКТ» – 11 позиція 

(значення 8,57), що вище, ніж у Німеччині, Великобританії чи Швеції. Однак 

кількість середніх років навчання і поширеність середньої та вищої освіти не 

завжди переходить у високу якість використання ІКТ, що в подальшому 

перетворюється на перешкоди для розвитку цифрової економіки. 
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Рисунок 3.8 – Динаміка ВВП та IDI в Україні у 2010-2017 рр.11, % до 

попереднього року 

Джерело: складено на основі даних [99; 404, c. 21; 405, c. 42; 406, c. 12; 407, c. 31; 

408]. 

 

Окремим питанням є порівняння України за кількістю та якістю IТ-

фахівців. Згідно з цим показником Україна посідає досить високі місця та має 

базис для подальшого розвитку. 

Розвиток цифрових платформ в Україні. На відміну від глобальних 

трендів, згідно з якими найбільші за капіталізацією компанії у світі 

розбудовують свій бізнес на цифровій основі, в Україні домінують за 

капіталізацією приватні та державні компанії, що належать до гірничо-

металургійного та паливно-енергетичного комплексів (Нафтогаз, ДПЕК, 

Метінвест, АрселорМіттал Кривий Ріг та ін.), а в останні роки до них 

намагаються приєднатися ще й представники агропромислового комплексу 

(Kernel, UkrLandFarming, МХП та ін.).  

                                           
11 IDI у 2014 р. розраховано як середнє між значеннями 2013 та 2015 рр. 
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Як наслідок, орієнтована на індустріальну епоху структура економіки 

України не відповідає вимогам сучасності, що обумовлює негативні тенденції, 

які підривають конкурентоспроможність вітчизняного господарства. 

Внутрішні інвестиції (власні кошти підприємств) переважно направляються у 

традиційні галузі, а система освіти продовжує готувати потрібних цим галузям 

фахівців, що, у свою чергу, самовідтворює та закріплює технологічне 

відставання і гальмує процеси цифровізації. Водночас не використовується 

потенціал глобальної кооперації, яка в контексті формування цифрових 

екосистем створює додаткові можливості для всіх виробників і споживачів у 

світовому масштабі без прив’язки до географічного розташування. 

Хоча всі представники великого бізнесу опановують цифрові технології 

та в певних випадках створюють окремі юридичні особи12, за обсягами 

інвестицій в ІТ-проєкти однин із лідерів промислової цифровізації (Інтерпайп) 

лише наближається до 1% обороту [237]. 

Пошуки механізмів зміни домінуючої в Україні вертикально 

інтегрованої бізнес-моделі, заснованої виключно на матеріальних активах, на 

мережеву бізнес-модель на базі цифрових платформ потребують вивчення 

потенціалу вже діючих в Україні цифрових платформ.  

Розвиток цифрових платформ в Україні не є винятком із глобальних 

соціально-економічних і технологічних трендів, тому існують численні 

приклади діяльності вітчизняних цифрових платформ (додаток Г). 

Позитивними чинниками для поширення цифрових платформ в Україні є: 

збільшення «стажу» використання мережі Інтернет; зростання кількості 

мобільних пристроїв, які мають доступ до мережі Інтернет; зростання 

покоління, для якого інтернет і цифрові технології є повсякденним явищем. 

                                           
12 Наприклад, у 2018 р. групою «Метінвест» було створено «Метінвест Діджитал» – 

спеціалізовану компанію для цифрової трансформації великого бізнесу, яка надає послуги 

ІT-консалтингу не лише компаніям усередині групи, а також і стороннім замовникам. 
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Найбільш успішним прикладом вітчизняної платформи в рамках моделі 

B2G є впровадження і розвиток системи державних електронних закупівель 

«ProZorro». Її структура передбачає наявність двох рівнів:  

1) ДП «ProZorro», яке є сховищем бази даних та процесинговим центром 

для проведення аукціонів;  

2) електронні торгові майданчики, які належать приватним власникам і 

кількість яких є потенційно не обмеженою. 

Ціна закупівлі визначається за результатами аукціону на пониження, що 

дозволяє шляхом порівняння початкової та остаточної ціни визначити 

оціночну економічну ефективність діяльності цього майданчика. 

Ефективність використання цієї платформи з позицій економії для державного 

бюджету України оцінюється в десятки мільярдів гривень. Але існує цілий ряд 

претензій до цієї методології розрахунку економічної ефективності 

(наприклад, можливість завищення початкової ціни закупівлі порівняно з 

ринковою) та шляхів непрозорого здійснення закупівель [31]. Між тим мають 

місце додаткові позитивні моменти її використання. Не менш важливим 

чинником, ніж «чиста» економічна ефективність, є постійне зростання 

кількості організаторів (замовників) та учасників торгів (потенційних 

постачальників), яка вже становить близько 30 тис. і близько 150 тис. 

відповідно (станом на 2018 р.). Отже, відбувається масштабне залучення як 

бізнесу, так і організацій, підпорядкованих уряду до використання цифрових 

платформ, що приводить до розвитку цифрової культури та навичок. Успішна 

діяльність цифрової платформи «ProZorro» сприяла розвитку моделі В2B 

щодо комерційних закупівель.  

Модель В2С в Україні реалізується в діяльності численних інтернет-

магазинів, провідну роль серед яких відіграє Rozetka. Проблемні моменти 

стосуються визначення справедливої ціни для онлайн-покупців.  

Домогосподарства в межах моделі С2В пропонують робочу силу бізнесу 

через сайти Work.ua та Rоbota.ua. У той же час на біржах фрілансу 
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(Kabanchik.ua; Freelance.ua тощо) представники домогосподарств надають 

послуги для бізнесу, отримуючи відповідну грошову винагороду.  

Також домогосподарства активно подають електронні петиції до органів 

влади та шляхом онлайн-голосування визначають пріоритетні громадські 

проєкти (модель С2G).  

Прикладом реалізації моделі С2С в Україні є платформа OLX, 

всеукраїнська мережа обміну товарами «Плюшкін» тощо. Значною мірою всі 

соцмережі виступають інструментом реалізації моделі С2С, оскільки значна 

частина комунікацій у соцмережах припадає саме на представників 

домогосподарств, а не бізнесу чи влади. В Україні домінують іноземні 

соцмережі, спроби зайняти цю нішу вітчизняному бізнесу не вдаються.   

Уряд приймає через мережу Інтернет певну звітність від бізнесу та надає 

низку онлайн-послуг для населення (моделі G2B та G2C). Також проводиться 

робота із створення електронного уряду, який уособлює в собі модель G2G.  

Таким чином, майже всі розглянуті «універсальні» моделі мають 

приклади реалізації і в Україні (табл. 3.26). Але жодна зі створених в Україні 

на даний час платформ не змогла стати глобальною цифровою. Аналіз ТОП-

50 сайтів за відвідуваністю в Україні (додаток Г) свідчить, що лише половина 

з них має вітчизняне походження (табл. 3.27). 

 

Таблиця 3.26 – Приклади цифрових платформ в Україні відповідно до 

трикутника «споживачі (домогосподарства) − бізнес − уряд (держава)» 

 
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 комер-

ційні закупівлі (Za-

kupki.prom.ua) 

 

 

Модель «бізнес для 

споживачів» 

 

Інтернет-магазини (Ro-

zetka, MakeUp, Prom.ua) 

Модель «бізнес для 

уряду» 

 

Електронні державні 

закупівлі ProZorro 

https://freelance.ua/
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1 2 3 4 

Споживачі 

(домо-

господарства) 

«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, 

визначення пріоритет-

них громадських про-

єктів  («Громадський 

бюджет Київ») 

Уряд 

(держава) 

«G» 

Модель «уряд для 

бізнесу» 

Можливість подан-

ня звітності в елект-

ронному вигляді 

(наприклад на сайті 

ДФС України) 

Модель «уряд для 

споживачів» 

Державні цифрові по-

слуги для громадян 

(Портал державних 

послуг) 

Модель «уряд для 

уряду» 

Електронний уряд 

Джерело: складено автором. 

 

До ТОП-10 входить лише один український сайт − Ukr.net, який 

представляє сферу «новини та ЗМІ». Між тим найбільш відвідувані сайти з 

групи ТОП-10 належать до пошукових систем (Google, Yandex) і соцмереж 

(vk.com, facebook.com, ok.com). У другій десятці (ТОП {11; 20}) вже 50% 

сайтів мають українське походження, а в третій – 80%. Отже, спостерігається 

домінування іноземних платформ.  

 

Таблиця 3.27 – Розподіл між вітчизняними та іноземними сайтами серед 

ТОП-50 сайтів за відвідуваністю (серпень 2017 р.) 

 

Група сайтів 
Вітчизняні сайти Іноземні сайти 

кількість % кількість % 

ТОП {0; 10} 1 10 9 90 

ТОП {11; 20} 5 50 5 50 

ТОП {21; 30} 8 80 2 20 

ТОП {31; 40} 4 40 6 60 

ТОП {41; 50} 7 70 3 30 

Наростаючим підсумком 

ТОП {0; 10} 1 10 9 90 

ТОП {0; 20} 6 30 14 70 

ТОП {0; 30} 14 47 16 53 

ТОП {0; 40} 18 45 22 55 

ТОП {0; 50} 25 50 25 50 

Джерело: складено за даними [453] станом на 01.09.2017 р. 
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Слід відзначити, що 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 [322], 

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.  

Виходячи з цього всі сайти з групи ТОП-50 є цифровими платформами, 

хоча певні з них обмежено. Так, наприклад, портали новин є менш 

функціональними, ніж соціальні мережі, оскільки на них не відбувається 

персоналізованих транзакцій. Серед усієї вибірки з 50 найбільш відвідуваних 

сайтів домінують ті, що належать до таких категорій (табл. 3.28): новини та 

ЗМІ (20%), пошукові системи (18%), соціальні мережі (14%), покупки (14%), 

оголошення (10%), розваги (8%). Інші категорії займають менше 5%.  

 

Таблиця 3.28 – Розподіл ТОП-50 сайтів за відвідуваністю в Україні в 

розрізі їх категорій 

 

Категорія сайту 
Усього Вітчизняні Іноземні 

Кількість %1 Кількість % Кількість % 

1 2 3 4 5 6 7 

Новини та ЗМІ 10 20 9 36 1 4 

Пошукова система 9 18 1 4 8 32 

Соціальна мережа 7 14 0 0 7 28 

Покупки 7 14 5 20 2 8 

Оголошення 5 10 4 16 1 4 

Розваги 4 8 1 4 3 12 

Фінанси, банкінг 2 4 2 8 0 0 

Погода 2 4 2 8 0 0 

Ставки; спорт 2 4 2 8 0 0 

Праця, зайнятість 2 4 2 8 0 0 

Мистецтво 1 2 0 0 1 4 

Телебачення та відео 1 2 0 0 1 4 
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1 2 3 4 5 6 7 

Електронна пошта 1 2 0 0 1 4 

Довідник, енциклопедія 1 2 0 0 1 4 

Файлообмінник 1 2 0 0 1 4 

1 Сума відсотків не дорівнює 100%, оскільки окремі сайти належать до кількох 

категорій. 

Джерело: [453] (станом на 01.09.2017 р.). 

 

Серед сайтів, які мають українське походження, домінують 

представники категорій «новини і ЗМІ» (36%), «покупки» (20%) та 

«оголошення» (16%). Такі сайти 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 сайтів 

більша частина трафіка формується поза країною їх походження. Наприклад, 

у Facebook.com лише 17,4% трафіка формується у США [454], 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. Ця частка за два роки (станом на 

19.06.2020 р.) навіть зросла до понад 96% [455].  

Узагальнюючи діяльність цифрових платформ в Україні, необхідно 

розглянути їх розподіл за визначеними моделями взаємодії між бізнесом, 

споживачами (домогосподарствами) та урядом (додаток Г). 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 сайтів з ТОП-50, тобто на 

50%.  

Майже однакова кількість сайтів використовують моделі «споживачі 

для бізнесу» та «споживачі для споживачів» – 15 та 14 відповідно (30 та 28%).  
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Разом із тим 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. Сформований у 

результаті аналізу «ландшафт» цифрових платформ в Україні відповідно до 

базових моделей комунікацій наведено в табл. 3.29.  

 

Таблиця 3.29 – Ландшафт цифрових платформ в Україні відповідно  

до базових моделей комунікацій 

 

Виробник товарів і послуг 
Споживачі товарів і послуг 

бізнес домогосподарства уряд 

Бізнес 25 44 0 

Домогосподарства 15 14 0 

Уряд 0 0 0 

Джерело: складено автором. 

 

Таким чином, простежується недорозвиненість цифрових платформ у 

сфері формування цифрового уряду та надання послуг урядом для споживачів 

і бізнесу.  

Також слід відзначити, що є платформи, на яких реалізовано до 

5 моделей одночасно. Це характерно для соцмереж, де активно взаємодіють 

споживачі, бізнес і представники органів влади. Але не існує жодної 

платформи, де були б реалізовані всі моделі. Отже, є можливість формування 

загальнонаціональної платформи, де були б реалізовані всі 9 моделей 

взаємодії населення, бізнесу та уряду. 

Окрема варто звернути увагу на те, що за умови реалізації пропозицій В. 

Глушкова та інших науковців [68; 118] щодо розгортання Загальнодержавної 

автоматизованої системи збору й обробки інформації у 70-80-х роках ХХ ст. із 

її подальшим розвитком шляхом запровадження новітніх технологій сьогодні 
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була б потенційна можливість домінуючого охоплення щонайменше трьох 

сфер комунікацій (B2G, G2B, G2G). 

Розвиток блокчейн-технологій в Україні. За даними Міністерства 

цифрової трансформації Україна займає провідні позиції у світі щодо 

застосування населенням віртуальних активів. Це обумовлено низкою причин. 

Вітчизняна спільнота блокчейн-розробників входить до ТОП-3 у світі, а також 

досить високою є вартість пересланих криптоактивів та їх залишків на адресах 

(гаманцях) [229].  

Блокчейн-технології протягом останніх років усе більше захоплюють 

інформаційний простір в Україні, у цій сфері формується фахова спільнота. 

Кількість заходів, присвячених блокчейн-технології та криптовалютам, 

постійно збільшується. На постійній основі проводиться Blockchain 

Conference Kyiv. Починаючи з 2015 р. проведено п’ять конференцій. 

Конференцію, яка відбулася 7 вересня 2017 р., було присвячено таким 

питанням: анонімні криптовалюти (на базі протоколу CryptoNote); рішення на 

базі блокчейн для ринку політичного лобізму; платформа Ethereum; 

криптоекономіка Японії; досвід проведення, управління репутацією та 

маркетинг ІСО; обіг та інтернет-трейдинг криптовалют; використання 

блокчейн-технології у ЗМІ; блокчейн у банкінгу та фінансовому секторі; 

блокчейнізація бізнес-процесів та перехід до Індустрії 4.0; децентралізовані 

торгові майданчики.  

У березні 2018 р. на НСК «Олімпійський» відбувся масштабний 

блокчейн-форум Ukrainian Blockchain Day 2018, на якому як спікер брав участь 

відомий у світовій криптоспільноті трейдер та аналітик Тон Вейс, колишній 

віце-президент JP Morgan Chase. У Києві, Харкові, Дніпрі, Львові, Одесі 

постійно проводяться зустрічі, присвячені технології блокчейн та 

криптовалютам (Bitcoin Meetup Kyiv, Bitcoin Meetup Kharkiv тощо). Щороку 

проводиться міжнародна конференція BlockchainUA, яка збирає сотні 

учасників.  
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Одночасно з діяльністю фахової та бізнесової спільноти прогресивні ідеї 

поширюються та впроваджуються на державному рівні. У цьому плані 2017 

рік став багато в чому проривним.  

У квітні 2017 р. Міністерством юстиції України було підписано 

меморандум із глобальною технологічною компанією BitFury Group щодо 

розміщення широкого діапазону державних даних на платформі блокчейнів, 

включаючи перехід на блокчейн-системи електронних торгів арештованого 

майна «СЕТАМ» та реєстру нерухомого майна, що викликало інтерес у 

провідних західних ЗМІ [298]. 

У вересні 2017 р. технологію блокчейн упроваджено в систему 

електронних торгів арештованого майна OpenMarket. Так, «Система 

електронних торгів арештованим майном «СЕТАМ» провела перші у світі 

електронні торги з використанням найсучаснішої технології збереження та 

захисту даних «Blockchain» і змінила назву на «OpenMarket». Під час 

презентації заступник міністра юстиції С. Петухов зауважив: «Перехід на 

Blockchain – це ще один крок до того, щоб зробити систему електронних торгів 

арештованим майном максимально чесною та безпечною. При цьому 

інформація про торги буде доступною всім, тож у громадян більше не буде 

причин побоюватися можливих маніпуляцій з інформацією» [211]. 

У листопаді 2017 р. «Міністерство аграрної політики та продовольства 

України спільно з Державним агентством електронного урядування та 

«Transparency International Україна» презентували оновлений Державний 

земельний кадастр, який відтепер працюватиме на технології Blockchain». Як 

зазначив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства 

України М. Мартинюк, «Переведення земельного кадастру на технологію 

Blockchain – це черговий елемент трансформації земельних відносин, яку 

системно здійснює уряд. Місяць тому був запроваджений регулярний 

моніторинг земельних відносин, а найближчим часом аукціони з оренди 

державних земель також здійснюватимуться в режимі онлайн за технологією 

Blockchain» [82]. Важливим чинником є участь незалежної міжнародної 
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антикорупційної громадської організації «Transparency International Україна», 

яка не лише надала технічну допомогу, але і стала аудитором онлайн-

контролю за реєстром. 

З боку влади спостерігається все більша зацікавленість у регулюванні 

ринку криптовалют. У 2017 р. депутати Верховної Ради України зареєстрували 

Проєкт Закону про обіг криптовалюти в Україні (№ 7183 від 06.10.2017 р.), у 

якому визначено терміни «криптовалюта», «криптовалютна біржа», «система 

блокчейн», «користувач системи блокчейн», «власник криптовалюти», 

«майнер», «майнінг», «винагорода системи блокчейн», «блок транзакцій» 

тощо, а також висвітлено проблеми державної гарантії, майнінгу та 

використання криптовалюти, діяльності криптовалютної біржі [186].  

Зміст деяких наведених у цьому законопроєкті трактувань потребує 

доопрацювання та уточнення. Так, систему блокчейн визначено як 

децентралізований публічний реєстр усіх криптовалютних транзакцій, 

проведених суб’єктом криптовалютних операцій. Але прив’язка блокчейну 

виключно до криптовалют є хибним підходом, оскільки це універсальна 

технологія, і її використання не обмежується криптовалютами. Також 

законопроєкт доцільно розширити у сфері регулювання інших аспектів, 

пов’язаних із використанням технології блокчейн (ІСО, смарт-контракти 

тощо). Однак, незважаючи на вказані недоліки, корисність цього 

законопроєкту як базису для подальшого обговорення досліджуваного 

актуального питання не викликає сумнівів, оскільки в Україні мають місце 

певні ризики від розповсюдження криптовалют. Ініціативу щодо 

законодавчого врегулювання статусу криптовалют в Україні підтримали 

Національний банк України, Національна комісія з цінних паперів та 

фондового ринку України та Національна комісія, що здійснює державне 

регулювання у сфері ринків фінансових послуг [29]. 

Проблеми регулювання криптовалют розглядають у Раді національної 

безпеки і оборони України. На засіданні Національного координаційного 

центру кібербезпеки секретарем РНБО України було зазначено, що «подальше 
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відсторонення держави від цього питання та правовий вакуум на ринку 

криптовалют через відсутність законодавчої та нормативної бази створюють 

загрози для економіки та безпеки держави. З урахуванням швидкого розвитку 

криптовалют у світі це питання не може залишатися поза увагою держави». 

Тому «рішенням Національного координаційного центру кібербезпеки було 

доручено відповідним органам влади створити робочу групу за участю 

представників Національного банку України, Міністерства фінансів України, 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України, Служби 

безпеки України, Національної поліції України, Державної служби 

фінансового моніторингу України, Державної фіскальної служби України та 

Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України для 

напрацювання нормативно-правових пропозицій щодо регулювання цього 

питання; визначення державного регулятора та порядку функціонування 

ринку криптовалют; порядку проведення моніторингу транзакцій з 

використанням криптовалют та ідентифікації суб'єктів криптовалютних 

операцій, а також порядку оподаткування доходів від здійснення 

криптовалютних операцій відповідно до вимог законодавства України» [228]. 

У Верховній Раді України розглядається Проєкт Закону «Про віртуальні 

активи» (№ 3637 від 11.06.2020 р.), спрямований на впорядкування 

нормативно-правового регулювання ринку віртуальних активів і визначення 

їх правового статусу.  

У той час як представники законодавчої та виконавчої влади вивчають 

можливість регулювання криптовалютного ринку в Україні, на міжнародних 

криптовалютних біржах з 30 травня 2016 р. торгується українська 

криптовалюта «Карбованець» (Karbowanec, KRB, http://karbowanec.com/), 

капіталізація якої станом на 15.01.2018 р. складає 8,2 млн дол. США, курс 

криптокарбованця протягом 2017 р. збільшився у 152 рази − з 0,01 до 1,56 дол. 

США, але протягом наступних двох років значно знизився. Станом на 

21.06.2020 р. він складає 0,045 дол. США за один Karbo [303]. Відповідно і 

капіталізація скоротилася до 387 тис. дол. США, тобто у понад 20 разів. 
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З’явився ринок праці для фахівців у сфері блокчейн. Про це свідчать 

відкриті вакансії на провідних платформах для пошуку роботи [197] та 

комунікацій IT-спільноти [159]. Окремі роботодавці пропонують оплату праці 

100 тис. грн на місяць.  

Таким чином, блокчейн-технології в Україні не лише обговорюються, 

але й упроваджуються, незважаючи на певний правовий вакуум. Фахова 

спільнота розширюється, з'являється інтерес з боку бізнесу.  

Однією з причин цифрового відставання України від економічно 

розвинутих країн є недостатні обсяги інвестицій у вітчизняну економіку та 

низька ефективність їх використання. З огляду на поточні економічні та 

соціально-політичні ризики інвестиційна привабливість України для 

зовнішніх сторін не тільки залишається низькою, але і має негативну динаміку. 

Згідно з рейтингом BDO International Business Compass [439], який був 

спочатку розроблений німецьким офісом міжнародної мережі аудиторських і 

консалтингових компаній BDO спільно з Гамбургським інститутом світової 

економіки у 2012 р. та використовується для ранжування країн за ступенем їх 

інвестиційної привабливості, Україна у 2016 р. мала найгіршу динаміку серед 

174 країн, що входять до цього рейтингу, і «скотилася» з 89 позиції на 130. У 

2018 р. ситуація не змінилася. Україна посіла 131 позицію серед 169 учасників 

рейтингу [337].  

Таким чином, актуальною проблемою є визначення пріоритетних 

інвестиційних джерел і напрямів вкладення інвестицій в умовах глобальної 

цифровізації для подолання наявних кризових явищ та забезпечення розвитку 

економіки України. 

В Україні спостерігається дуже низький рівень капітальних інвестицій 

відносно ВВП. У 2016 р. він складав лише 15%, що значно нижче показника 

країн, які розвиваються. Наприклад, загальні інвестиції в економіку Китаю 

протягом останніх 15 років складають понад 40% ВВП. А на горизонті 

спостереження, починаючи з 1980 р., цей показник не опускався нижче 32% 

ВВП [299]. Це, у свою чергу, забезпечило десятиліття безперервного 
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економічного зростання, у межах якого на тлі вичерпання потенціалу 

індустріальної модернізації (індустріалізації) розпочалося активне 

використання цифрових можливостей. Як наслідок, серед світових 

технологічних компаній діє чимало китайських (Alibaba, Huawei).  

Для України традиційно найбільш вагомим джерелом інвестицій в 

основний капітал є власні кошти підприємств та організацій (табл. 3.30). Їх 

частка протягом останніх років коливається на рівні 61-72% від загального 

обсягу. При цьому з 2010 до 2013 р. діапазон становив 61-67%, а в 2014-

2018 рр. –  67-72% від загального обсягу.  

 

Таблиця 3.30 – Капітальні інвестиції за джерелами фінансування в 

Україні у 2010-2018 рр., % 

 

Показник 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Інвестиції, 

усього 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 

У т.ч. за 

рахунок: 

коштів 

державного 

бюджету 

5,7 7,2 6,0 2,5 1,3 2,5 2,6 3,5 4,0 

коштів 

місцевих 

бюджетів 

3,2 3,2 3,1 2,7 2,7 5,2 7,5 9,2 8,7 

власних 

коштів 

підприємств 

та організацій 

61,7 61,2 62,6 66,4 70,5 67,5 69,3 69,9 71,3 

кредитів 

банків та 

інших позик 

12,7 15,2 14,5 13,9 9,9 7,6 7,6 5,3 6,7 

коштів 

іноземних 

інвесторів 

2,1 2,1 1,8 1,7 2,6 3,0 2,7 1,4 0,3 

коштів 

населення на 

будівництво 

житла 

10,5 7,3 8,3 9,6 10,1 11,7 8,3 7,8 6,4 

інших джерел 

фінансування 
4,3 3,9 3,7 3,2 3,1 2,4 2,1 2,9 2,6 

Джерело: складено за даними Державної служби статистики України [113].  
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Збільшення частки капітальних інвестицій за рахунок власних коштів 

підприємств та організацій стало наслідком погіршення стану банківської 

системи в Україні, масового банкрутства банків та втрати на їхніх рахунках 

коштів підприємств та організацій. За даними НБУ «загалом за 2015 р. 

кількість діючих банків зменшилася до 117 з 158, за 2016 р. – до 96 та за 

5 місяців 2017 р. – до 90» [164]. Тому невипадково частка кредитів банків та 

інших позик знизилась у понад 2 рази − з 13,19% у 2013 р. до 5,3% у 2017 р. 

Одночасно зменшилася частка коштів державного бюджету в 

капітальних інвестиціях (з 7,2% у 2011 р. до 1,3% у 2014 р.) із подальшим 

збільшенням до 4% у 2018 р. Натомість збільшилася частка коштів місцевих 

бюджетів − з 2,7% у 2013 р. до 9,2% у 2017 р. та 8,7% у 2018 р. Це зробило 

кошти місцевих бюджетів другим за обсягом джерелом капітальних інвестицій 

після власних коштів підприємств та організацій.  

Таким чином, відносно джерел фінансування спостерігаються два 

паралельних процеси: перший стосується заміщення кредитів банків та інших 

позик власними коштами підприємств та організацій, а другий – заміщення 

коштів державного бюджету коштами місцевих бюджетів у межах триваючої 

політики децентралізації. Однак навіть разом кошти державного та місцевих 

бюджетів майже в 6 разів поступаються обсягам власних коштів підприємств. 

Кошти іноземних інвесторів відіграють незначну роль і в загальних 

обсягах у 2010-2016 рр. не перевищують 2-3%, а в 2018 р. впали до 0,3%. З 

урахуванням обмеженості позитивних результатів у подоланні корупції та 

підвищенні довіри до судової системи недоцільно сподіватися на значний 

приплив іноземних інвестицій у середньостроковій перспективі.  

Незважаючи на посилення обговорення цифровізації вітчизняної 

економіки в бізнесових колах і серед представників влади, розробку 

«Цифрового порядку денного» для України, зростання обсягів безготівкових 

розрахунків, останнім часом основні інвестиційні потоки направляються у 

матеріальні активи, частка яких здебільшого складає понад 95% (табл. 3.31). 
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Таблиця 3.31 – Капітальні інвестиції за видами активів в Україні у 2010-

2019 рр., % 

 

Показник  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Інвестиції, усього 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Інвестиції в матеріальні 

активи 
96,2 96,1 96,9 95,8 96,6 93,3 96,7 96,3 93,7 96,2 

Із них: 

будівлі житлові 
14,3 11,0 12,5 14,5 15,1 16,7 12,5 11,9 9,9 9,3 

 будівлі нежитлові 20,6 20,4 20,0 18,1 18,6 15,9 16,5 14,6 15,4 16,1 

інженерні споруди 21,6 24,0 22,5 20,7 21,2 18,7 18,8 17,5 19,2 23,9 

машини, обладнання та 

інвентар 
29,9 29,7 28,2 31,6 31,4 30,9 34,3 34,5 32,4 31,8 

транспортні засоби 6,1 7,1 9,9 6,5 6,3 7,2 10,2 13,4 12,8 10,6 

земля 0,7 0,9 0,6 0,4 0,5 0,5 0,5 0,4 0,3 0,4 

довгострокові біологічні 

активи рослинництва та 

тваринництва 

1,0 1,2 0,7 0,9 0,9 1,0 0,9 0,8 0,8 1,0 

інші матеріальні активи 2,0 1,8 2,5 3,0 2,5 2,4 3,0 3,1 2,9 3,3 

Інвестиції в нематеріальні 

активи 
3,8 3,9 3,1 4,2 3,4 6,7 3,3 3,7 6,3 3,8 

Із них: 

права на комерційні позна-

чення, об’єкти промислової 

власності, авторські та 

суміжні права, патенти, 

ліцензії, концесії тощо 

1,7 1,7 1,3 2,3 1,4 4,6 1,2 1,3 4,1 1,2 

програмне забезпечення та 

бази даних 
1,6 1,3 1,2 1,4 1,5 1,8 1,8 1,8 1,6 1,6 

 

Джерело: складено за даними Державної служби статистики України [111]. 

 

Інвестиції в нематеріальні активи протягом 2010-2019 рр., як правило, не 

перевищують 5% від загального обсягу капітальних інвестицій, а інвестиції у 

програмне забезпечення та бази даних складають менше 2%, що в 

абсолютному вимірі складає лише 10,2 млрд грн. Також загрозливою є 

відсутність позитивної динаміки в нарощуванні інвестицій у програмне 

забезпечення та бази даних у загальній структурі (у 2018-2019 рр. значення 

було меншим, ніж у 2017 р.) Відповідно, з урахуванням відсутності 
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прискореного збільшення інвестицій в інформаційно-цифрову сферу, 

примножуються ризики цифрового відставання від економічно розвинутих 

країн. Це вкрай небажана тенденція. За результатами оцінок McKinsey Global 

Institute, подальша цифровізація економіки Європи (подвоєння цифрової 

інтенсивності відстаючих галузей) може створити до 2025 р. додаткові 

2,5 трлн євро до ВВП, що збільшить зростання ВВП на 1% щороку протягом 

наступного десятиліття [317]. У той час як Україна, в разі недостатнього 

використання глобальних трендів цифровізації, ризикує залишитися на 

фізично та морально застарілій технологічній базі, яка не дозволяє 

забезпечити адекватні сучасним можливостям темпи інформаційної 

модернізації економіки та суспільних відносин. Позитивним чинником у 

цьому контексті може стати розвиток інфраструктури підтримки вітчизняних 

стартапів як пріоритетного напряму залучення інвестицій. 

Обсяг капітальних інвестиції у комп'ютерне програмування та надання 

інших інформаційних послуг, незважаючи на наявність нестійкого тренду до 

збільшення, складає менше 1% від загального обсягу інвестицій (табл. 3.32). 

Отже, прискореного збільшення інвестицій (у потенційно високорентабельну 

сферу) не відбувається. У контексті використання ресурсів державного 

бюджету викликає інтерес більш поглиблений розгляд діяльності Державного 

фонду регіонального розвитку (ДФРР), який покликаний забезпечити 

фінансування інвестиційних програм і проєктів, що відповідають пріоритетам, 

визначеним у Державній стратегії регіонального розвитку, стратегіях розвитку 

регіонів (планах заходів з їх реалізації), співробітництву територіальних 

громад, підтримці добровільно об’єднаних територіальних громад. 

Аналіз діяльності ДФРР свідчить про наявність недоліків з позицій 

заохочення інвестицій загалом й у цифровізацію зокрема. Вони стосуються 

«оцінювання інвестиційних програм і проєктів регіонального розвитку, що 

можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального 

розвитку», у яких «не передбачається та не проводиться обрахування у 

проєктних заявках ключових показників для будь-яких інвестиційних проєктів 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF/paran11#n11
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таких, як NPV, IRR, період окупності тощо. Також бракує оцінки ефективності 

проєктів з точки зору корисності їх реалізації для держави та місцевої громади 

у вигляді створених нових робочих місць, податкових та інших надходжень до 

державного та місцевого бюджетів, покращення екологічного становища 

тощо» [56, с. 73].  

 

Таблиця 3.32 – Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності в 

Україні у 2010-2019 рр. 

 

Показник  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Усього, млрд грн 180,6 241,3 273,3 249,9 219,4 273,1 359,2 448,5 578,7 624,0 

Комп'ютерне 

програмування та 

надання інших 

інформаційних 

послуг, млрд грн 

0,35 0,58 0,62 0,63 0,67 1,13 2,12 2,05 3,82 3,56 

Комп'ютерне 

програмування та 

надання інших 

інформаційних 

послуг, % 

0,19 0,24 0,23 0,25 0,31 0,42 0,59 0,46 0,66 0,57 

 

Джерело: складено за даними [112]. 

 

Наступним проблемним моментом щодо діяльності ДФРР є домінування 

використання коштів на вирішення соціальних проблем без урахування 

економічної ефективності та залучення коштів іноземних партнерів у рамках 

спільних проєктів. У контексті такої практики невипадковим є ігнорування 

потенціалу цифровізації на регіональному рівні. 

За оцінками аналітичних досліджень ринок IT в Україні об’єднує понад 

1600 IT-сервісних компаній та понад 4000 технологічних компаній, які 

генерують 4,5 млрд дол. США експорту. У цих компаніях працює близько 200 

тис. ІT-фахівців. [478, c.7]. Оскільки середня зарплата розробника у сфері IT 

складає 2300 дол. на місяць (після оподаткування) [98], то можна 
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стверджувати про значні інвестиції у людський капітал. При цьому значна 

частка (близько 70%) цих інвестицій зосереджена у трьох містах із 

найбільшою концентрацією ІT-фахівців (Київ – 37%, Львів – 15, Харків – 

14%). Таким чином, інвестиції у матеріальні та людські активи, пов’язані з IT-

сектором, значною мірою зосереджені у м. Києві. 

Незважаючи на розвиток IT-сфери, свідченням відсутності 

фундаментальних зрушень у структурі економіки України є домінування 

компаній агропромислового (Миронівський хлібопродукт), гірничо-

металургійного (Метінвест, АрселорМіттал Кривий Ріг, Інтерпайп) та 

енергетичного комплексу (Енергоатом, ДПЕК). Сьогодні світовими лідерами 

за капіталізацією є сучасні технологічні компанії, такі як Apple, Alphabet 

(Google), Microsoft, Amazon, Alibaba. А колишні топ-компанії в цій сфері 

(General Motors, Exxon Mobil чи Wal-Mart), які від самого початку створення і 

дотепер роблять акцент на матеріальних активах, посунуті з перших позицій. 

В Україні таких процесів не відбувається, і традиційні галузі, 

незважаючи на конкуренцію між собою, залишаються домінуючими, що 

консервує існуючу технологічну відсталість. Вирішення цієї проблеми 

можливе лише шляхом збільшення інвестицій в інформаційну економіку, 

створення цифрових платформ і формування цифрових екосистем, які 

забезпечать розвиток економіки України відповідно до вимог сучасності. 

Позитивним моментом є наявність успішних прикладів, які потребують 

поширення. 

 

3.5 Висновки до розділу 3 

 

1. Вимірювання рівня цифровізації залишається методологічно не 

вирішеним у повному обсязі завданням. Сьогодні існує багато різних 

методичних підходів до визначення обсягів і рівня цифровізації, що свідчить 

про незавершеність фази становлення цифрової економіки та заважає 

статистично достовірному дослідженню пов’язаних із нею процесів. Це також 
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стосується проблеми визначення впливу цифровізації на розвиток економічної 

та соціальної сфер. 

2. Важлива та дедалі зростаюча роль цифрової економіки обумовлює 

необхідність нормативно-правового регулювання цього процесу на 

державному рівні. Тому ЄС, а також країни СНД постійно оновлюють власну 

нормативно-правову базу, пов’язану з процесами цифровізації. Нормативно-

правове забезпечення цифровізації в ЄС є, з одного боку, прямим 

відображенням феномену цифровізації європейської економіки та соціуму, а з 

іншого − суттєвим важелем впливу на нього щодо максимізації позитивних 

ефектів від цифровізації та мінімізації ризиків і проблем, обумовлених нею. 

Головний фокус нормотворчої діяльності спрямований на заохочення процесів 

цифровізації та обмеження негативних впливів, у першу чергу у вигляді 

захисту особистих даних.  

3. Цифровізація економіки залишається одним із пріоритетів розвитку 

ЄС. Документи, прийняті Європейською Комісією, спрямовані на 

забезпечення цифровізації економіки ЄС та створення єдиного цифрового 

ринку. Результатом цієї діяльності є постійне підвищення середнього рівня 

цифровізації країн-членів ЄС. У той же час процес цифровізації триває досить 

стійко: країн-лідери та країни-аутсайдери не змінюються кардинально. За 

п’ять років спостереження лише чотири країни (Данія, Фінляндія, Швеція, 

Нідерланди) змінювали одна одну на перших чотирьох позиціях рейтингу 

DESI. Аналогічна ситуація спостерігається внизу рейтингу: останні чотири 

позиції займають Польща, Болгарія, Греція, Румунія. 

4. Незважаючи на дослідження провідних аналітичних і дослідницьких 

компаній, згідно з якими прогнозується значне економічне зростання через 

розширення використання цифрових технологій, гіпотеза про позитивний 

вплив високого рівня цифровізації на відносні (при порівнянні між кранами) 

темпи зростання обсягів ВВП і промислового виробництва не знайшла 

статистично значущого підтвердження. Країни-члени ЄС, які є лідерами за 

рівнем цифровізації, демонструють нижчі темпи зростання промислового 



304 

 

виробництва, ніж ті, які мають нижчий рівень цифрового розвитку. Однак 

середні темпи зростання ВВП за звітний період у Польщі, Болгарії та Румунії 

вищі, ніж у Данії, Фінляндії, Швеції та Нідерландах. На цьому тлі 

закономірною є відсутність значущої додатної кореляції між темпами 

зростання реального ВВП та рейтингом DESI у 2014-2018 рр. У той же час 

країни, які демонструють значний прогрес у рейтингу цифровізації, мають 

вищі темпи економічного зростання. Проте ця залежність, виражена 

коефіцієнтом рангової кореляції Спірмена, є слабкою. Таким чином, 

поглиблення цифровізації істотно не прискорює економічного зростання. 

Немає статистично значущих доказів позитивного впливу цифровізації на 

економічне зростання. 

Спостерігається ситуація, коли не цифровізація забезпечує промисловий 

розвиток й економічне зростання, а високий рівень економічного розвитку 

створює можливості для цифровізації, яка може мати, а може і не мати 

позитивного економічного впливу в майбутньому. 

5. Виявлено, що аналогічні процеси мають місце і в соціальній сфері. На 

тлі цифровізації не спостерігається стійкого підвищення рівня HLY при 

народженні. Країни-лідери за цифровізацією не тільки не демонструють 

високий рівень HLY при народженні, але і не можуть зменшити свій розрив із 

країнами-лідерами за HLY. У більшості країн ЄС-28 із високим рівнем 

цифровізації спостерігається зниження рівня HLY. Таким чином, гіпотезу про 

те, що країни з вищим рівнем цифровізації зможуть забезпечити вищий рівень 

HLY для своїх громадян та його позитивну динаміку, не підтверджено. 

Позитивного ефекту не виявлено. 

6. Згідно з різними дослідженнями та статистичними даними в ЄС 

одночасно відбуваються два процеси: поглиблення цифровізації економіки та 

зниження рівня бідності. З огляду на потенціал цифровізації закономірним 

було припущення про те, що саме вона обумовлює позитивний вплив на 

зниження ризику бідності та соціальної ізоляції. Однак у середньому вищий 

рівень цифровізації країни-члена ЄС не забезпечує прискореного зменшення 
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ризику бідності та соціальної ізоляції. Статистичні розрахунки для країн ЄС-

28 переважно свідчать про зворотні процеси, коли вищий рівень цифровізації 

забезпечує менш швидкі темпи зниження рівня бідності. При цьому країни з 

вищим рівнем цифровізації мають меншу ймовірність подальшого зниження 

рівня бідності та соціальної ізоляції. 

Для відносно бідних верств населення (І та ІІ квінтилі за доходами) у 

країнах-членах ЄС рівень цифровізації не має істотного значення. Щодо 

багатих верств населення (ІІІ та ІV квінтилі за доходами) виявлено таку 

закономірність: чим вище рівень цифровізації, тим менше ризик бідності та 

соціальної ізоляції. 

У результаті попарного порівняння країн із близьким за значенням 

початковим рівнем AROPE встановлено, що в більшості випадків (3 з 5) країни 

з вищим рівнем цифровізації показували більш істотне зниження рівня 

бідності та соціальної ізоляції. Однак імовірність подальших позитивних змін 

у цій сфері вище для країн із меншим рівнем цифровізації. 

З урахуванням неоднозначності одержаних результатів і спрямованості 

ЄС на подальше поглиблення рівня цифровізації обґрунтовано необхідність 

більш детального дослідження впливу цифровізації на соціальні процеси. При 

цьому не викликає сумніву потреба в дослідженнях, націлених на підвищення 

соціальної ефективності від упровадження цифрових технологій. 

7. В Україні відбувається розвиток цифрових платформ, але їх значення 

поки що має локальний характер. Вони поки що не становлять конкуренцію, з 

одного боку, міжнародним технологічним компаніям, а з іншого – 

традиційному вітчизняному капіталу, який дотримується вертикальної 

інтеграції та діє у традиційних галузях промисловості. 

Блокчейн-технології досить активно розвиваються та впроваджуються в 

Україні, особливо у сфері державного управління, що матиме позитивний 

вплив не лише на «блокчейнізацію» електронного врядування, але і на 

поширення відповідних технологічних розробок у бізнес-сфері. 
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8. Пріоритетом на державному, регіональному та бізнесовому рівнях має 

стати забезпечення цифрової модернізації економіки України для 

використання можливостей глобальної кооперації та отримання «цифрових» 

дивідендів, що має знайти відображення у всіх стратегічних документах. В 

іншому разі можливості для створення глобальних цифрових екосистем, які 

мають вітчизняне походження, будуть втрачені. В Україні вже є суттєві успіхи 

в застосуванні технології блокчейн, але вони мають прикладний характер. 

Формалізованого стратегічного бачення немає. Таким чином, постає завдання 

осмислення прикладних успіхів та їх узагальнення на стратегічному рівні. 

9. Встановлено, що потенціал економічного розвитку України не 

використовується в повному обсязі. Однією з причин цього є стабільно 

низький рівень інвестицій в інформаційно-цифрові технології, програмне 

забезпечення та бази даних. Найбільш капіталізовані вітчизняні компанії 

сконцентровані в паливно-енергетичному, аграрному та гірничо-

металургійному секторах. У той час як в економічно розвинутих країнах уже 

відбулося «рокірування» та на місце класичних індустріальних компаній, які 

орієнтуються на фізичні матеріальні активи, прийшли високотехнологічні 

компанії, діяльність яких заснована на цифрових, нематеріальних, 

інформаційних активах та їх похідних. 

Наразі головним інвестиційним ресурсом є та найближчим часом 

залишаться власні кошти підприємств і організацій. Допоміжним ресурсом 

будуть кошти державного та місцевого бюджетів. Оскільки як інвестиційний 

ресурс домінують саме власні коштів підприємств та організацій, необхідне 

стимулювання їх використання та впровадження цифрових технологій.  

Загальний процес децентралізації переносить інвестиційні ресурси з 

державного на регіональний і місцевий рівні, що підвищує відповідальність 

регіональної влади та місцевих громад за економічний розвиток шляхом 

запровадження цифрових технологій.  

10. Обґрунтовано, що стимулювання формування цифрової економіки 

Україні можливе шляхом використання коштів Державного фонду 
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регіонального розвитку. З урахуванням його принципової спрямованості на 

економічний розвиток, інвестиції у цифровізацію економіки мають стати 

пріоритетом у використанні ресурсів фонду, що сприятиме підвищенню їх 

економічної ефективності. У зв’язку з цим доцільно розглянути шляхи 

застосування до загального обсягу фонду цільових мінімальних лімітів, які 

спрямовуються безпосередньо на проєкти, пов’язані з цифровізацією 

економіки.  

11. З урахуванням зростаючих потреб в енергетичних потужностях для 

розвитку цифрових платформ і спрямованості України на енергоефективність 

необхідне опрацювання питання про розташування великих дата-центрів на 

промислових майданчиках діючих атомних та інших електростанцій. Це 

забезпечить цифрову безпеку України щодо одного з головних елементів 

цифрової інфраструктури, а також стане джерелом високотехнологічного 

експорту у вигляді роботи розрахункових потужностей та зберігання даних. 

12. Встановлено, що найменш вживаними моделями використання 

цифрових платформ є ті, що пов’язані із взаємодією уряду з 

домогосподарствами та бізнесом. Перспективне завдання уряду України 

полягає у формуванні загальнонаціональних цифрових платформ із 

залученням максимальної кількості представників бізнесу, влади, 

громадськості та домогосподарств до їх створення та функціонування. 

13. Питання подальшої цифровізації, її швидкості та якості має для 

України стратегічний характер. З одного боку, тренд цифровізації економіки є 

історично обумовленим та безальтернативним, а з іншого – економічна 

ефективність інвестицій у цифровізацію на національному рівні на тлі 

глобальної кредитної експансії є невизначеною, а ступінь ризиків − високим. 

Тому першочерговим є завдання підвищення якості стратегування в Україні 

для можливості гармонізації та консолідації наявних економічних і соціальних 

ресурсів, а також збільшення швидкості реакції на глобальні зміни. 

Інструментом вирішення цього завдання можуть виступати цифрові 

платформи й інші цифрові технології та продукти. 
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Результати основних наукових положень, викладених у даному розділі, 

опубліковано в роботах [48; 49; 51; 55; 62; 64; 103; 387; 482; 486; 487]. 

 



РОЗДІЛ 4  

ПОТЕНЦІАЛ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ СТРАТЕГУВАННЯ  

В УКРАЇНІ 

 

4.1 Особливості стратегічного управління в Україні 

 

Розгляд суті загальних характеристик процесу стратегування, логіки 

створення стратегій та їх узгодження між собою дозволяє перейти до аналізу 

стратегічного управління в Україні. 

Гіпотеза про наявність недоліків у процесі стратегічного управління в 

Україні виникає не тільки через відсутність спрямованості на «розумну» 

цифровізацію у стратегічних документах, але і виходячи із 

загальнонаціональних результатів діяльності цієї системи. Так, рівень 

соціально-економічного розвитку України, незважаючи на наявний людський 

потенціал і природні ресурси, залишається суттєво нижчим не лише порівняно 

із середніми значеннями розвитку в країнах-членах ЄС, але і з показниками, 

які спостерігалися в державі на момент набуття нею незалежності. Збереження 

такої невідповідності протягом майже трьох десятиліть вказує на стратегічний 

характер існуючих проблем, а також на недоліки у стратегічному управлінні 

країною. В умовах зростання можливостей для цифровізації на тлі системних 

протиріч у глобальній економіці, поширення нових викликів і загроз, 

продовження пандемії коронавірусної інфекції COVID-19 стає все більш 

актуальною потреба в удосконаленні стратегічного управління для 

забезпечення розвитку країни в довгостроковій перспективі.  

В Україні державне стратегічне управління як процес перебуває у стані 

становлення, а інститут стратегування, який би охоплював усі рівні 

управління, ще не сформовано. Чинні стратегії на національному, 

регіональному та місцевому рівнях, як правило, не реалізуються, що свідчить 

про недоліки або операційної ефективності, або дизайну процесу 

стратегування, усунення яких лежить в інституційній площині.  



310 

 

Сучасний стан процесу стратегічного управління привертає увагу як 

науковців [25; 89; 90; 91; 115-117; 130; 133; 175; 204; 212; 213; 222; 223; 244; 

257; 372], так і політичних діячів та чиновників найвищого рівня, які задіяні в 

розробці, презентації та реалізації стратегій на різних рівнях управління. 

Однак теоретико-практичні напрацювання не знаходять нормативно-

правового впровадження. Таким чином, постає необхідність подальшого 

дослідження потенціалу вдосконалення процесу стратегічного управління в 

Україні та можливостей його інституалізації. 

Стан стратегічного управління в Україні на національному рівні 

Розробка стратегічних документів в Україні є поширеним явищем на 

всіх рівнях управління. Так, на національному рівні протягом 1995-2020 рр. 

було прийнято понад 150 стратегічних документів (рис. 4.1). При цьому в 

останнє десятиліття їх середня кількість збільшилася майже в 2,5 раза. Якщо 

середньорічна кількість стратегічних документів на національному рівні в 

2000-2009 рр. становила 4,2, то в 2010-2019 рр. − уже 10,2. 

Найбільш загрозливою з позицій узгодження стратегії та їх реалізації  

виглядає не тільки середнє збільшення кількості вперше прийнятих 

стратегічних документів, але і постійне зростання кількості чинних стратегій. 

Станом на 24.09.2020 р. діє 100 стратегічних документів із 152 прийнятих за 

25 років. Тобто нові стратегічні документи приймаються частіше, ніж 

завершується реалізація чинних.  

Більшість стратегій (107 із 152, або 70,4%) було видано Кабінетом 

Міністрів України. Другим за кількістю виданих стратегій є Президент 

України (27 стратегій, або 17,8%,). На всіх інших «видавців» стратегій 

(Верховна Рада України, Національний банк України та ін.) припадає лише 

11,8%. 



311 

 

 

Рисунок 4.1 − Кількість стратегічних документів, прийнятих на 

національному рівні у 1992-2020 рр. та чинних станом на 24.09.2020 р.  

Джерело: складено на основі бази даних «Законодавство України» щодо документів 

виду «Стратегія» [84]. 
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Серед стратегічних документів за тривалістю своєї дії виокремлюються 

два: Стратегія національної безпеки України (СНБУ) та Державна стратегія 

регіонального розвитку (ДСРР). Аналіз змісту цих документів, їх узгодженості 

між собою, а також моніторинг їх реалізації та актуалізації дозволяють 

визначити якісний стан процесу стратегування в Україні.  

Стратегія національної безпеки України згідно з Конституцією України 

(п. 1 та п. 17 ст. 106) вводиться в дію Указом Президента України. Перша 

СНБУ почала діяти з 12.02.2007 р. (СНБУ-2007), друга − 08.06.2012 р. (СНБУ-

2012), третя – 26.05.2015 р. (СНБУ-2015) і четверта, остання на даний час, – 

14.09.2020 р. (СНБУ-2020). Усі ці стратегічні документи підписані чинним на 

той час Президентом України: В. Ющенком, В. Януковичем, П. Порошенком, 

В. Зеленським відповідно. Оскільки СНБУ приймається без заздалегідь 

визначеного терміну дії, то можна стверджувати, що кожного наступного 

Президента України не задовольняла сформульована попередником стратегія. 

Отже, процес стратегічного управління в одній із ключових для держави сфер 

(безпеці) підпорядкований політичним (електоральним) циклам і відповідає 

екстравертному підходу до стратегування, коли стратегія не спрямована на 

формування власної бажаної реальності, а в першу чергу є відображенням 

поточного стану речей. 

Часто нова СНБУ, замість аналізу якості виконання попередньої 

стратегії, починається з її критики або критики попередньої влади. Наприклад, 

у СНБУ-2012 зазначено: «Ухвалена вперше у 2007 році Стратегія національної 

безпеки України не стала керівним документом для практичної діяльності 

органів державної влади, чому завадили їхня зосередженість на досягненні 

короткострокових політичних і економічних цілей, нехтування потребами 

стратегічного розвитку суспільства і держави. Унаслідок цього посилилися 

загрози національній безпеці, послабилася спроможність України захищати 

свої національні інтереси» [189]. У свою чергу, СНБУ-2015 (п. 1) починається 

з фрази: «Революція гідності (листопад 2013 р. – лютий 2014 р.) проти 

корумпованої влади, яка, свідомо ігноруючи права, свободи і законні інтереси 
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громадян, під тиском ззовні намагалася перешкодити європейському вибору 

Українського народу…» [193].  

Також між СНБУ-2012 та СНБУ-2015 простежується ще одна аналогія. 

СНБУ-2012 посилається на раніше прийняту Програму економічних реформ 

на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, 

ефективна держава», а СНБУ-2012 − на Стратегію сталого розвитку «Україна 

– 2020» (ССРУ-2015), які підписані одним і тим самим президентом. У СНБУ-

2015 вказано, що «ця Стратегія національної безпеки України спрямована на 

реалізацію до 2020 року визначених нею пріоритетів державної політики 

національної безпеки, а також реформ, передбачених Угодою про асоціацію 

між Україною та ЄС, ратифікованою Законом України від 16 вересня 2014 

року № 1678-VII, і Стратегією сталого розвитку «Україна – 2020», схваленою 

Указом Президента України від 12 січня 2015 року № 5» [194]. Таким чином, 

сама СНБУ розглядається як інструмент реалізації інших стратегічних 

документів. У цьому контексті науковий інтерес становить аналіз Стратегії 

сталого розвитку «Україна – 2020» (ССРУ-2020), хоча її статус станом на 

серпень 2020 р. є остаточно невизначеним, а виконання ігнорувалося в 

операційній діяльності на державному рівні. 

З позицій високорівневих елементів стратегії у всіх СНБУ не визначено 

в явному вигляді місію, бачення та цінності. Щодо місії це можна вважати 

цілком зрозумілим. Клієнтом (цільовою аудиторією) у стратегії є все 

населення країни, а продуктом – безпека в загальному розумінні. 

Бачення, як цільовий образ майбутнього, є різноспрямованим і 

торкається не лише сфери безпеки, але і економіки, екології, соціальної сфери. 

Наприклад, у СНБУ-2007 (п. 1) йдеться про «формування соціально 

орієнтованої ринкової економіки» [192], у СНБУ-2012 (п. 2.1) – про 

«створення конкурентоспроможної, соціально орієнтованої ринкової 

економіки» [189], у СНБУ-2015 (п. 1) – про «динамічний розвиток економіки 

України» [193], у СНБУ-2020 (п. 53) – про «економічне зростання» [188].  
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Питання цінностей досить часто в явному вигляді порушується у всіх 

СНБУ, при цьому послідовно регламентується дотримання європейських 

цінностей. Наприклад, у СНБУ-2007 (п. 3.1) йдеться про європейські цінності 

в контексті реформування політичної системи; у СНБУ-2012 (п. 2.1) – про 

Україну як державу, що «керується європейськими політичними й 

економічними цінностями» [189]. У СНБУ-2015 (п. 4.6) зазначається: 

«Поділяючи спільні з ЄС цінності та стратегічні цілі, Україна розглядає 

інтеграцію в політичні та економічні структури Європейського Союзу як 

пріоритетний напрям своєї зовнішньої та внутрішньої політики» [193]; у 

СНБУ-2020 йдеться про демократичні цінності (п. 33) та «набуття 

повноправного членства України в Європейському Союзі» (п. 34). 

Досить методологічно суперечливою є практика, передбачена СНБУ 

щодо розробки інших стратегічних документів на її базі. Фактично це зайве 

створення надлишкових стратегічних документів, які, у свою чергу, заважають 

зворотному зв’язку у вигляді співставлення ресурсів із зазначеними 

стратегічними цілями. Так, у СНБУ-2015 (п. 5) зазначено: «Стратегія 

національної безпеки України є документом, обов’язковим для виконання, та 

основою для розроблення інших документів стратегічного планування у сфері 

забезпечення національної безпеки – Концепції розвитку сектору безпеки і 

оборони, Воєнної доктрини (Стратегії воєнної безпеки), Стратегії 

кібербезпеки, інших галузевих стратегій, а також державних програм розвитку 

органів сектору безпеки і оборони» [193]. Тобто планується створення 

щонайменше трьох нових стратегічних документів на базі цієї стратегії. У 

наступній СНБУ-2020 ця практика розширюється. У СНБУ-2020 (п. 66) 

вказано, що «Стратегія є основою для розроблення таких документів щодо 

планування у сферах національної безпеки і оборони, які визначатимуть 

шляхи й інструменти її реалізації: Стратегія людського розвитку; Стратегія 

воєнної безпеки України; Стратегія громадської безпеки та цивільного захисту 

України; Стратегія розвитку оборонно-промислового комплексу України; 

Стратегія економічної безпеки; Стратегія енергетичної безпеки; Стратегія 
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екологічної безпеки та адаптації до зміни клімату; Стратегія біобезпеки та 

біологічного захисту; Стратегія інформаційної безпеки; Стратегія 

кібербезпеки України; Стратегія зовнішньополітичної діяльності; Стратегія 

забезпечення державної безпеки; Стратегія інтегрованого управління 

кордонами; Стратегія продовольчої безпеки; Національна розвідувальна 

програма». Виникає питання: чи можна вважати, що СНБУ-2020 наближається 

до своєї реалізації, якщо приймаються ці 14 стратегій та програма? Фактично 

розробка стратегій щодо виконання стратегії є відтермінуванням її реалізації.  

Окремо слід звернути увагу, що в ст. 47 СНБУ-2020 зазначено: «Україна 

запровадить національну систему стійкості для забезпечення високого рівня 

готовності суспільства і держави до реагування на широкий спектр загроз, що 

передбачатиме: ... ефективне стратегічне планування і кризовий менеджмент, 

зокрема впровадження універсальних протоколів реагування на кризові 

ситуації та відновлення з урахуванням рекомендацій НАТО». Тобто фактично 

визнається неефективність чинного стану стратегічного планування в країні, а 

отже, необхідність її оновлення. 

Усі розглянуті СНБУ характеризуються невизначеним статусом їх 

виконання. У системі «Офіційний вебпортал парламенту України. 

Законодавство України» немає документів, пов’язаних із СНБУ, на кшталт 

моніторингу або звіту щодо їх виконання. Також не встановлено, скільки 

ресурсів витрачено на реалізацію цих стратегій.  

Наступним стратегічним документом, який має досить тривалу історію, 

є Державна стратегія регіонального розвитку (ДСРР). Перша Державна 

стратегія регіонального розвитку на період до 2015 року (ДСРР-2015) була 

прийнята постановою Кабінету Міністрів України у 2006 р. і достроково 

втратила чинність у серпні 2014 р. через затвердження Державної стратегії 

регіонального розвитку на період до 2020 року (ДСРР-2020). У 2020 р. 

затверджена Державна стратегія регіонального розвитку на 2021-2027 роки 

(ДСРР-2027). 
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Безпосередній зміст і підходи до реалізації ДСРР визначають «Порядок 

розробки Державної стратегії регіонального розвитку України і плану заходів 

з її реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки результативності 

реалізації зазначених Стратегії і плану заходів» [185] і «Порядок підготовки, 

укладення та виконання угоди щодо регіонального розвитку і відповідної 

типової угоди» [184]. 

Місія ДСРР зрозуміла з її назви. Клієнтом є безпосередньо регіони, та 

опосередковано все населення країни, яке проживає в цих регіонах. Продукт – 

це розвиток.  

Незважаючи на те що у 2020 р. завершується термін дії ДСРР-2020, 

оцінити якість і відсоток її виконання буде досить важко, оскільки навіть 

суб'єкт здійснення такої оцінки відсутній. Аналогічна ситуація мала місце з 

ДСРР-2015. Її головна мета полягала у «створенні умов для підвищення 

конкурентоспроможності, забезпечення сталого розвитку на сучасній 

технологічній основі, високої продуктивності виробництва та зайнятості 

населення» [181]. Досягти цієї мети не вдалося, і аналіз реалізації стратегії не 

виконано. Замість цього вона була достроково скасована і прийнята нова − 

ДСРР-2020, яка з високою імовірністю повторить шлях попередньої. Кожна 

наступна стратегія затверджується без аналізу ступеня та якості виконання 

попередньої. Системний моніторинг і широке громадське обговорення 

стратегій не здійснювалися. 

План заходів на 2018-2020 роки щодо реалізації Державної стратегії 

регіонального розвитку на період до 2020 року [171] як індикатори оцінки 

результативності виконання містить: створення «планів заходів» та 

«методичних рекомендацій», «пропозиції щодо впровадження нових 

механізмів», «пропозиції щодо внесення змін до законодавчих актів України», 

«проєкти законодавчих актів» тощо. Такі цільові індикатори свідчать про 

усунення виконавців стратегії від відповідальності за кінцевий результат. 

У ДСРР-2027 до інструментів реалізації стратегії вже традиційно 

віднесено «плани заходів щодо реалізації Стратегії відповідно на 2021-2023 і 
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2024-2027 роки; програми та проєкти регіонального розвитку; регіональні 

стратегії розвитку та плани заходів з їх реалізації; державні програми щодо 

розвитку транскордонного співробітництва, соціально-економічного розвитку 

окремих територій, угоди щодо регіонального розвитку тощо». 

Якщо логіку місії із СНБУ досить легко простежити, то бачення не 

містить образу конкретного результату. «Стратегічною метою державної 

регіональної політики до 2027 року є розвиток та єдність, орієнтовані на 

людину, – гідне життя у згуртованій, децентралізованій, 

конкурентоспроможній і демократичній Україні, забезпечення ефективного 

використання внутрішнього потенціалу територій та їх спеціалізації для 

досягнення сталого розвитку країни, що створює умови для підвищення рівня 

добробуту та доходів громадян під час досягнення згуртованості в 

соціальному, гуманітарному, економічному, екологічному та просторовому 

вимірах. Стратегічна мета державної регіональної політики до 2027 року 

досягається на основі трьох стратегічних цілей: I. Формування згуртованої 

держави в соціальному, гуманітарному, економічному, екологічному, 

безпековому та просторовому вимірах. II. Підвищення рівня 

конкурентоспроможності регіонів. III. Розбудова ефективного 

багаторівневого врядування». Слід зауважити, що ця стратегія також 

торкається сфери безпеки. Тобто демаркації стратегічних документів високого 

рівня за заявленими у назвах  сферами не відбувається. «Безпекова» стратегія 

торкається економічних питань, а стратегія, пов’язана з регіональним 

розвитком, – питань безпеки. Виходячи з цього виникає гіпотеза про 

доцільність або узгодження, або об’єднання цих стратегій, або необхідність 

створення загальної стратегії.  

Операційні цілі мають також загальний характер та починаються 

словами «удосконалення», «поліпшення», «сприяння», «стимулювання» тощо. 

Тобто здебільшого у ДСРР закладається логіка високорівневої стратегії, яка 

потребує подальшої декомпозиції. Загальне джерело фінансування – кошти 

державного та місцевих бюджетів.  
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Стосовно цільових індикаторів (ДСРР-2027, Додаток 4) простежується 

така сама помилка, як і в ДСРР-2020. Так, у п. 2, п. 4 Додатка 4 одиницею 

виміру є гривня. Базовий показник (наприклад, п. 2. Наявний дохід у 

розрахунку на одну особу) визначено на рівні 57 908,6 грн для України та 35 

868,2 грн як середній показник для п’яти регіонів із найнижчим значенням, а 

цільове значення − для підтримання та наближення рівня регіонів до 

середнього значення по Україні. Звичайно в умовах інфляції досягти цільових 

значень буде досить легко, навіть при реальному зменшенні наявного доходу 

через зниження його купівельної спроможності. Аналогічна ситуація 

спостерігається і щодо середньої заробітної плати. 

Цінності, як безпосередні керівні принципи, у ДСРР-2027 конкретно не 

визначено, але передбачено використання «суспільно-державних 

(національних) цінностей».  

Упровадженню розглянутих стратегічних документів заважає не лише їх 

неузгодженість між собою та вплив зовнішньоекономічних чинників, але і 

відсутність зв’язку з бюджетами на державному та регіональному рівнях. Так, 

відповісти на питання «скільки коштів виділено в чинному бюджеті України 

на 2020 рік на кожну з визначених стратегічних цілей?» неможливо. Лише 

опосередковано зв’язок ДСРР із державним бюджетом реалізується за рахунок 

Державного фонду регіонального розвитку. 

Громадські організації, місцеві громади та бізнес здійснюють вкрай 

обмежено або взагалі не здійснюють власну діяльність виходячи із 

загальнодержавних стратегічних документів. Це знецінює зміст самих 

стратегій та зменшує можливості їх реалізації. 

Зміст стратегій СНБУ не узгоджується з ДСРР. Уже в цьому 

простежується відсутність збалансованості культури стратегічного управління 

в країні.  

Стратегічне управління на регіональному та місцевому рівнях 

Хоча окремі науковці відзначають, що «роль стратегічного управління у 

формуванні конкурентних переваг регіону важко переоцінити» [204, с. 96], 
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аналогічно становищу на національному рівні «одним із головних проблемних 

аспектів стратегування регіонального розвитку продовжує залишатися 

реалізація прийнятих стратегій». При цьому «низький рівень реалізації 

розроблених стратегій пояснюється не тільки і не стільки низькою мотивацією 

державних службовців та інших залучених до процесу осіб, але і 

відволіканням уваги на поточні проблеми, недостатнім методичним 

опрацюванням методів та інформаційно-комунікаційних основ контролю й 

аналізу виконання стратегії» [222, с. 181]. 

Актуальною залишається проблема моніторингу виконання стратегій на 

регіональному рівні. «Незважаючи на те що майже в кожному регіоні країни 

розроблено стратегії соціально-економічного розвитку на довгостроковий 

період, як і раніше, головною залишається проблема формування єдиної 

системи моніторингу і стратегічного планування розвитку регіонів. Її 

розв’язання можливе тільки за умови розробки і прийняття цілого пакета 

нормативно-правових документів» [91, с. 114].  

Кількість регіональних стратегій вимірюється сотнями. «Наприклад, 

лише для м. Львова за період з 1991 по 2010 р. розроблено 115 стратегій, 

програм, концепцій як за регіональним, так і за галузевим принципом» [91, 

с. 109]. 

У будь-якому разі наявні недоліки процесу стратегічного управління 

посилюються негативним впливом кризових явищ на всі його етапи.  

Процеси розробки Державної стратегії регіонального розвитку України 

на період до 2027 року, а також регіональних стратегій розвитку на період до 

2027 року тривали паралельно. Станом на грудень 2019 р. у переважній 

більшості регіонів (23 з 25) уже здійснено соціально-економічний аналіз, 

опрацьовано сценарії розвитку, виконано SWOT-аналіз, складено SWOT-

матрицю, розроблено структуру цілей і завдань стратегії, а також її проєкт. У 

6 регіонах прийнято план заходів щодо реалізації стратегії [216]. У результаті 

низка стратегій розвитку регіонів (наприклад, Донецької та Луганської 
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областей) була затверджена раніше, ніж ДСРР-2020. Це є методологічно 

нераціональною послідовністю.  

Також в умовах соціально-економічних перетворень, викликаних 

пандемією коронавірусної інфекції COVID-19, адекватність цих напрацювань 

реаліям певною мірою втрачена, і вони вже потребують актуалізації, хоча 

деякі ще не затверджені. Слід ураховувати, що внаслідок пандемії планомірне 

виконання стратегічних планів у будь-якому разі змінюється на антикризове 

управління.  

Аналогічні до національного та регіонального рівнів проблеми 

спостерігаються і на місцевому, включаючи об’єднані територіальні громади 

(ОТГ). Процес утворення ОТГ триває. Їх кількість станом на 18.02.2020 р. 

наближається до 1 тис. [104], кожна з них або вже має власну стратегію, або 

працює над її розробкою. Однак ефективність виконання прийнятих стратегій 

залишається невисокою.  

На прикладі аналізу змісту стратегії та якості її реалізації у випадково 

відібраній ОТГ можна простежити недоліки стратегування. Об'єктом такого 

аналізу стала Стратегія розвитку Пісківської селищної об’єднаної 

територіальної громади на період до 2025 року (смт Пісківка) [221], 

затверджена у 2018 р. Цей документ налічує 135 сторінок. Для його розробки 

була сформована робоча група з підготовки Стратегії розвитку громади у 

складі 36 осіб, серед яких: селищний голова, підприємці, депутати Київської 

облради, вчителі, студенти, директори, жителі та ін. Проведено анкетування 

мешканців громади та бізнесу, виконано SWOT-аналіз, встановлено бачення, 

цілі та завдання. Потім цілі узгоджено з іншими стратегічними документами, 

розроблено план заходів та фінансовий план, визначено процедуру 

моніторингу.  

Перелік стратегічних цілей містить: розвиток економіки на сталих та 

інноваційних засадах; створення комфортних умов життя та європейської 

якості послуг; розвиток громадянського суспільства та поліпшення управління 

громадою; розвиток сфери туризму та рекреації.  
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Аналіз документа «Річний звіт 2019, на виконання «Стратегічного плану 

розвитку Пісківської ОТГ 2018-2025» [201] свідчить, що цей звіт 

безпосередньо не пов’язаний зі змістом стратегії та не спрямований на 

досягнення стратегічних цілей. Навіть назва звіту не корелює з назвою 

стратегії. У місцевому бюджеті Пісківської селищної ОТГ на 2020 рік, 

надходження якого складають 75,37 млн грн [202], стратегія і не згадується.  

Таким чином, сьогодні в Україні на різних рівнях діють сотні стратегій, 

які мають ідентичні проблеми, обумовлені характером стратегічного 

управління. 

Діюча система стратегічного управління в Україні є недосконалою. 

Жодна з чотирьох функцій управління (за Файолем: стратегічне планування; 

реалізація стратегії; мотивація до реалізації стратегії; контроль за реалізацією 

стратегії) у цій системі не виконується. 

1. Стратегічне планування 

Невідповідність змісту СНБУ та ДСРР порушує принципи 

«співробітництва» і «координації» державної регіональної політики, визначені 

в Законі України «Про засади державної регіональної політики» [179]. У той 

же час згідно з Порядком розробки Державної стратегії регіонального 

розвитку України і Плану заходів з її реалізації, а також проведення 

моніторингу й оцінки результативності реалізації зазначеної Стратегії і плану 

заходів немає ніяких посилань на СНБУ. Отже, національні стратегії не 

узгоджуються з регіональним розвитком, і простежується відсутність 

збалансованості культури стратегічного управління в країні, що значною мірю 

обумовлено нетривалою історією її існування. 

ССРУ-2020, затверджена на початку 2015 р., є першою 

загальнонаціональною стратегією, прийнятою на державному рівні. Перша 

Державна стратегія регіонального розвитку з'явилася значно раніше – у 

2006 р., з терміном дії до 2015 р. Тобто не тільки протягом перших 15 років 

незалежності не було навіть спроб упровадити систему стратегічного 

управління, але також перші стратегічні документи на державному рівні 
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формувалися в регіональному контексті без урахування загальнонаціональних 

інтересів, що зрештою мало негативні наслідки у сфері безпеки й оборони 

країни. 

З методологічної точки зору СНБУ, ССРУ-2020 і ДСРР мають схожі 

недоліки щодо якості змісту. У них надано перелік бажаних показників без 

урахування наявних і необхідних ресурсів, відповідальних посадових осіб за 

виконання цих показників. 

Слід відзначити, що закладені у ССРУ-2020 цільові показники є занадто 

оптимістичними, що робить їх недосяжними у встановлений термін. Так, серед 

стратегічних індикаторів реалізації Стратегії передбачається, що валовий 

внутрішній продукт (за паритетом купівельної спроможності) у розрахунку на 

одну людину, який обчислює Світовий банк, підвищиться до 16 тис. дол. 

Однак станом на 2017 р. він склав лише 8 667 дол. Передумов для 

економічного дива та подвоєння ВВП на душу населення в найближчі два роки 

немає. Очевидно, що необхідна актуалізація цієї стратегії та адаптація до 

сучасних умов. Проте стратегія продовжує діяти без змін і фактично забута 

виконавчою владою.  

Актуалізацію стратегій теж можна здійснювати по-різному. Наприкінці 

2017 р. було внесено зміни до Державної стратегії регіонального розвитку. На 

2014 і 2015 рр. виконання стратегії «заднім числом» були встановлено 

індикатори досягнення прогнозованих значень Стратегії, які повністю 

збігаються з даними Державної служби статистики (табл. 4.1). Якщо 

постфактум встановлювати цільові показники, то можна на папері виконати 

або перевиконати будь-яку стратегію.  

Можна припустити, що зміни у ДСРР-2020 почали готуватися на 

початку 2017 р., коли ще не було статистичних даних про ВВП на душу 

населення за 2016 р. Тому після внесення змін наприкінці 2017 р. тільки за 

2014 і 2015 рр. цільові та фактичні дані збігаються з точністю до гривні. І за 

результатами 2017 р. через інфляцію у 2016-2017 рр. уряд міг би 
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відзвітуватися, що перевиконав стратегічний план зростання ВРП на 40% 

(план − 50 961 грн, факт – 70 210 грн). 

 

Таблиця 4.1 – ВВП (ВРП) як індикатор виконання Державної стратегії 

регіонального розвитку на період до 2020 року, грн 

 

Редакція ДСРР-2020 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

ДСРР-2020 станом  

на серпень 2014 р.   43 395    57 238 

ДСРР-2020 станом  

на грудень 2017 р. 36 904 46 413 48 687 50 961 58 912 70 575 87 020 

Факт 36 904 46 413 55 899 70 210    

Джерело: складено на основі [194]. 

 

Аналіз стратегій регіонального розвитку на період до 2020 року 

свідчить, що переважна більшість регіонів визначилися із власною місією (18 з 

25) і баченням (23 з 25). Місія регіонів (додаток Д), як правило, зосереджено 

на «якості життя населення» (Вінницька, Дніпропетровська, Житомирська, 

Закарпатська, Запорізька, Миколаївська, Сумська, Тернопільська, Черкаська, 

Чернівецька області).  

Місія деяких регіонів переважно має соціокультурний, історичний і 

географічний характер. Так, згідно зі Стратегією розвитку Чернігівської 

області на період до 2020 року «Чернігівщина – це північні ворота України. 

Чернігівщина – це історична і культурна перлина країни. Чернігівщина – це 

невичерпні можливості для розвитку», а в стратегії Київської області 

проголошується, що «Київщина – це колиска українського народу. Київщина – 

серце сучасної України. Київщина – це мати, яка поєднує своїх синів зі Сходу 

та Заходу, з Півночі та Півдня». Зміст стратегічних бачень свідчить про 

спрямованість більшої частини регіонів на інноваційний розвиток з 

урахуванням місцевих особливостей. 

Таким чином, визначення стратегічного бачення на регіональному рівні 

виявляється більш зрозумілим для розробників стратегій завданням, ніж 
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формування місії. Тим часом нездоланних протиріч між місією та баченням 

розвитку регіонів України не існує.  

У контексті планування основним недоліком є відсутність переходу від 

абстрактного рівня до конкретного. Високорівневі елементи стратегій усіх 

рівнів управління не переходять у конкретні плани.   

2. Реалізація стратегії 

Упровадженню розглянутих стратегічних документів заважає не тільки 

їх неузгодженість між собою та із зовнішніми економічними умовами, але і 

відсутність зв'язку з бюджетами на державному і регіональному рівнях. Так, із 

року в рік державний бюджет не ґрунтується на положеннях головних 

стратегічних документів країни (СНБУ, ДСРР та ін.), хоча є опосередкований 

зв'язок ДСРР із державним бюджетом через регіональні стратегії розвитку в 

частині покриття витрат із Державного фонду регіонального розвитку (у 

2018 р. обсяг фонду становив 6 млрд грн). 

Недоліки, закладені в системі планування, трансформуються в низьку 

якість реалізації, стратегії переходять не в конкретні дії, а в нові стратегії.  

3. Мотивація до реалізації стратегії 

Одним із ключових чинників, який негативно впливає на мотивацію до 

реалізації стратегії, є конфлікт інтересів між тими, хто приймає стратегію, і 

тими, хто повинен її виконувати. Наприклад, відносно Державної стратегії 

сталого розвитку «Україна – 2020», яка була розроблена та прийнята за часів 

президенства П. Порошенка (аналогічно з СНБУ-2015), постають такі 

питання:  

чи повинен Президент України В. Зеленський, обраний у 2019 р., нести 

відповідальність за виконання цієї стратегії? 

хто має звітувати за результатами її виконання? 

Аналогічна ситуація неминуче виникає і на регіональному рівні, коли 

семирічні регіональні стратегії розвитку приймаються представниками одних 

політичних сил, а після чергових місцевих виборів виконуються (або не 

виконуються) іншими політичними силами. 
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Отже, ні представники державних органів влади, ні місцеві органі 

самоврядування, ні громадянське суспільство і бізнес здебільшого не 

мотивовані до реалізації цих стратегій. 

4. Контроль за реалізацією стратегії   

Контроль за реалізацією стратегії не виконується. Винагорода за 

реалізацію стратегії, як і відповідальність за неї, відсутня. Контроль за 

реалізацією стратегії має здійснюватися в першу чергу з боку громадянського 

суспільства і політичних сил, які перебувають в опозиції до влади. Однак 

фактична відсутність реалізації стратегії позбавляє сенсу будь-які форми 

контролю. 

Системне невиконання жодної з чотирьох функцій стратегічного 

управління вказує на необхідність розбудови нового дизайну процесу 

стратегування та його закріплення у нормативно-правовій площині.  

Аналіз проєктів Закону України «Про державне стратегічне 

планування» 

Спроби ухвалення Закону України «Про державне стратегічне 

планування» мають уже певну історію. У 2011 р. Верховною Радою України 

був ухвалений у першому читанні Проєкт Закону України «Про державне 

стратегічне планування» [176], але в 2012 р. він не потрапив до порядку 

денного. 

У 2017 р. Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського 

господарства України був підготовлений Проєкт Закону України «Про 

державне стратегічне планування» [177], який є більш прогресивним та 

адекватним сучасним реаліям, ніж попередній у 2011 р. Тому саме він підлягає 

ґрунтовному аналізу з позицій вищевикладених загальних проблем 

стратегічного управління та напрямів їх вирішення. 

Даний Проєкт певною мірою (ст. 5-12) дозволяє вирішити вищезазначені 

проблеми. Однак поза увагою залишаються питання узгодження строків 

прийняття стратегій на різних рівнях управління та визначення механізму 
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підпорядкування бюджетів стратегічним документам. Також не вказано 

строки розробки нових стратегій та їх актуалізації. 

Як основний стратегічний документ пропонується Візія майбутнього 

України (строк − 30 років). Візія зазвичай розглядається одночасно з місією та 

цінностями, тому доцільно розширити її зміст, включивши ці аспекти. 

Оскільки часовий горизонт становить 30 років, даний документ необхідно 

приймати на загальнонаціональному референдумі.  

Також Проєктом передбачено одразу 4 стратегічних документи зі 

строком дії 15 років: Стратегія розвитку України (ст. 5, п. 1), Стратегія 

регіонального розвитку України (ст. 5, п. 2), Стратегія національної безпеки 

України та Воєнна доктрина України (ст. 5, п. 3). Із цього приводу виникають 

такі питання:  

 усі чотири документи приймаються одночасно?  

 що робити, якщо вони суперечать один одному?  

 чи є в них певна ієрархія?  

Ще одне протиріччя полягає в тому, що регіональні стратегії розвитку 

розробляються на 7 років, а Прогноз економічного і соціального розвитку 

України − на 5. Постає закономірне питання: на базі яких макроекономічних 

розрахунків здійснюється стратегування на шостий та сьомий роки дії 

Регіональної стратегії розвитку?  

Моніторинг (ст. 14) є недосконалим, оскільки передбачено, що 

«Моніторинг та оцінка ефективності виконання документів державного 

стратегічного планування проводяться щороку органами виконавчої влади, які 

їх розробляли». Такий підхід обумовлює конфлікт інтересів, тому процедуру 

моніторингу доцільно делегувати представникам громадянського суспільства.  

Загальні проблеми залишаються поза увагою. Відповідальність 

державних службовців за реалізацію стратегічних документів не визначено. 

Оперативну актуалізацію стратегічних документів на тлі виникнення «чорних 
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лебедів» не передбачено. Питання, пов’язані з підвищенням рівня культури 

стратегування через навчання, не розглянуто.  

Державна стратегія має прийматися або актуалізуватися не пізніше 

вересня поточного року для забезпечення можливості врахування суттєвих 

змін (за їх наявності) у регіональних і місцевих стратегіях із подальшим 

відображенням фінансового забезпечення досягнення стратегічних 

(відповідних) цілей у бюджетах на наступний рік. Набір цілей можна вважати 

достатнім, якщо він покриває (характеризує) всі елементи місійного простору.  

На основі вищевикладеного аналізу виокремлено такі загальні проблеми 

стратегічного управління в Україні: неузгодженість стратегій між собою; 

неузгодженість стратегій і бюджетів; відсутність мотивації відповідальності за 

реалізацію стратегії; негнучкість стратегій при виникненні «чорних лебедів»; 

низький рівень культури стратегування; низький рівень використання 

цифрових технологій у забезпеченні процесу стратегування; безсистемне 

нормативно-правове забезпечення процесу стратегування.  

Неузгодженість стратегій між собою. З одного боку, на етапі 

стратегічного планування стратегії на національному рівні не узгоджуються 

між собою, а з іншого – усі стратегії на національному рівні не узгоджуються 

з регіональними стратегіями розвитку. Невизначеною залишається 

пріоритетність таких ключових для країни стратегічних документів: Стратегія 

сталого розвитку «Україна – 2020», Державна стратегія регіонального 

розвитку на період до 2020 року, Стратегія національної безпеки України.  

Деякі дослідники, розглядаючи ієрархічну структуру стратегічного 

планування, стверджують, що «має діяти система стратегічних програмних 

документів», серед яких: «стратегія розвитку (національна та регіональні), що 

розробляється на 7-15 років і визначає довгострокові цілі»; «середньострокові 

цільові державні та регіональні плани і програми (3-5 років)»; «поточні (річні) 

програми розвитку» [257, с. 40-41]. На думку науковців, за наявності такої 

системи залишається лише проводити «моніторинг досягнення цілей (6-8% 

зростання ВВП, 8-10% зростання промисловості, 10-12% зростання доходів 
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населення)» [257, с. 40-43]. Але авторами цієї роботи механізм забезпечення 

зростання ВВП на 6-8% у кризових умовах не розглядається.  

Інші науковці вважають, що горизонт стратегування має бути вдвічі 

більшим. «Виходячи з мінливого середовища сьогодення, директива 

тривалого горизонту планування на 25-30 років потребує доповнення 

середньо- (5-7 років) та короткостроковими (2-3 роки) інструментами 

планування. Головна причина полягає в тому, що цілі змінюються в міру 

просування по довгостроковій траєкторії розвитку, а тому слід скоординувати 

політику відносно часового лагу 5-річних електоральних каденцій 

центральних і регіональних органів влади, а також місцевого самоврядування 

й повноважень чиновників адміністрації та депутатів (5 років). З урахуванням 

основних пріоритетів реалізації стратегій і політик на всіх рівнях доцільно 

розробляти короткострокові (2-3-річні), з визначеними конкретними 

джерелами фінансування заходів, програми для вирішення найбільш 

комплексних проблем розвитку регіонів» [130, c. 93]. 

Таким чином, незважаючи на певну розбіжність між обґрунтованими 

максимальними горизонтами стратегічного планування, Україна потребує 

розробки довгострокового стратегічного документа як базису систематизації 

та узгодження середньо- і короткострокових стратегічних документів. 

Неузгодженість стратегій та бюджетів. На етапі реалізації стратегій 

головною проблемою є неузгодженість їх змісту та бюджетів відповідного 

рівня. Наприклад, при обговоренні Державного бюджету України на 2020 р. 

стратегічні цілі, передбачені у стратегічних документах національного 

масштабу, навіть не згадувалися. І це в певному сенсі закономірно, оскільки 

Бюджет України приймає Верховна Рада України, а понад 70% стратегічних 

документів − Кабінет Міністрів України. Отже, на етапі узгодження планів 

реалізації стратегічних документів та відповідних ресурсів втрачається 

зворотний зв’язок.  

Певне фінансове забезпечення реалізації мають лише ДСРР та відповідні 

стратегії розвитку регіонів, оскільки згідно з Бюджетним кодексом України 
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(ст. 24 п. 2) «Кошти Державного фонду регіонального розвитку направляються 

на виконання інвестиційних програм і проєктів регіонального розвитку (у тому 

числі проєктів співробітництва та добровільного об’єднання територіальних 

громад), що мають на меті розвиток регіонів, створення інфраструктури 

індустріальних та інноваційних парків, спортивної інфраструктури та 

відповідають пріоритетам, визначеним у Державній стратегії регіонального 

розвитку та відповідних стратегіях розвитку регіонів, а також на реалізацію 

проєктів – переможців "Всеукраїнського громадського бюджету"». Також у ст. 

105, п. 3 зазначено: «Розподіл субвенції на виконання інвестиційних проєктів 

здійснюється у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, з 

урахуванням завдань і заходів державної стратегії регіонального розвитку, 

регіональних стратегій розвитку на підставі формалізованих параметрів, що 

базуються на фактичних і прогнозних показниках економічного та соціального 

розвитку відповідної території (основними з яких є показники обсягу 

промислового виробництва, обсягу валової продукції сільського господарства, 

обсягу інвестицій в основний капітал, рівня щільності населення, рівня 

безробіття населення, доходів населення в розрахунках на одну особу, 

середньомісячної заробітної плати працівників)» [28]. 

Отже, у Бюджетному кодексі України ДСРР згадується в контексті 

Державного фонду регіонального розвитку. Запланований на 2020 р. обсяг 

коштів фонду становив 7,5 млрд грн, але потім його було зменшено до 

4,9 млрд − після внесення змін 13 квітня 2020 р. з метою консолідації ресурсів 

у стабілізаційному фонді на здійснення заходів, спрямованих на боротьбу з 

COVID-19. Порівняно з 1,18 трлн видаткової частини бюджету (згідно з 

початковою редакцією від 14.11.2019 р.) 7,5 млрд грн − це несуттєва сума. У 

зв’язку з цим можна стверджувати, що бюджет України на 2020 р. від самого 

початку лише на 0,64% мав умовно стратегічну спрямованість, а на понад 99% 

відображав короткострокові інтереси.  

Як відзначають класик стратегічного менеджменту Г. Мінцберг та його 

співавтори, однією зі шкіл стратегічного управління є «школа влади» [139, 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF#n11
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF#n11
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с. 215-237], згідно з якою створення стратегії розглядається як політичний 

процес. Цей процес трактується «як угода чи компроміс між конфліктуючими 

індивідами, групами або коаліціями» [139, с. 217]. В Україні він триває 

паралельно з процесом стратегування та має порівняно з ним пріоритетний 

характер.  

Також важливим чинником при розробці бюджету є залежність від 

змісту попередніх бюджетів (так званий «ефект колії» − path dependence). 

Оскільки бюджет − це досить великий за обсягом документ, як правило, його 

ніколи не розробляють «з нуля» − за основу береться минулорічний, який 

коригується в межах описаного вище балансу політичних сил. Це призводить 

до того, що не бюджет є інструментом реалізації стратегій, а стратегії за 

залишковим принципом виконуються в межах бюджетів.  

Таким чином, при узгодженні стратегічних документів і бюджетів 

виникає дві групи протиріч:  

1) немає механізмів та практики ухвалення бюджетів відповідно до 

стратегічних документів, тобто немає механізму перетворення стратегічних 

цілей та завдань на конкретні видатки чи механізми формування доходів;  

2) бюджети розробляються за власною логікою, яка жодним чином не 

залежить від стратегічних документів. 

Як наслідок, бюджети всіх рівнів ухвалюються не на основі стратегічних 

пріоритетів, а виходячи з існуючого розподілу впливу політичних сил та 

створеної в попередні періоди структури бюджету. Тобто ресурси 

розподіляються та перерозподіляються не в інтересах сьогодення і 

довгострокового майбутнього всього українського народу, а в інтересах 

політичних коаліцій. 

Відсутність мотивації відповідальності за реалізацію стратегії. 

«Результативність стратегічного планування залежить не тільки від якості 

стратегії, але і від загальної компетенції влади, готовності місцевої громади і 

стейкхолдерів до участі в розробці та реалізації стратегії; виявити ефект 

впливу стратегії на соціально-економічний розвиток вкрай складно» [90, 
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с. 16]. Складність виявлення залежності між якістю стратегування та 

результатами соціально-економічного розвитку слід ураховувати при аналізі 

процесу стратегічного управління. Фактично кризові явища щоразу ставлять 

під сумнів здатність стратегування забезпечувати позитивний вплив на реальні 

соціально-економічні процеси. 

Чинний Порядок здійснення моніторингу соціально-економічних 

показників розвитку регіонів, районів та міст обласного, республіканського в 

Автономній Республіці Крим значення для визнання територій депресивними 

не має посилань на ДСРР-2020 та СНБУ, а також інші стратегічні документи.  

Дієвого механізму, спрямованого на заохочення до реалізації стратегій, 

не існує. Оцінка діяльності чиновників відповідно до ефективності виконання 

стратегій не здійснюється. Системний моніторинг реалізації стратегій з боку 

громадянського суспільства також не проводиться. 

Таким чином, представники ані державних органів влади, ані місцевих 

органів самоврядування, ані громадянського суспільства та бізнесу не 

мотивовані до реалізації цих стратегій. 

Негнучкість стратегій при виникненні «чорних лебедів». Процес 

стратегування ускладнюється постійним виникненням «чорних лебедів» 

(несподіваних подій, які продукують значні наслідки), що проявляються у 

вигляді економічних криз, пандемій, військових конфліктів. У зв’язку з цим 

виникла науково-практична проблема оцінки адекватності чинного процесу 

стратегування в Україні реаліям та пошуку напрямів його вдосконалення. 

Недосконалий процес стратегування, який не має завершеного 

інституційного оформлення, безпосередньо підпадає під вплив кризових 

явищ. Слід зауважити, що виникнення «чорних лебедів» в Україні протягом 

останніх років має майже системний характер. 

Статистично відстежувати виникнення «чорних лебедів» достатньо 

легко. Зрештою має місце значне падіння ВВП у 2009 р. (-15%) та 2014-

2015 рр. (-15,8%) (рис. 4.2) [341]. Причиною кризи 2008-2009 рр. була 

глобальна фінансова криза, а 2014-2015 рр. − воєнно-політична ситуація.  
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Рисунок 4.2 − Зміна реального ВВП України у 2001-2019 рр., % 

Джерело: складено на основі [341]. 

 

Економічні наслідки «чорного лебедя» 2020 р., спричиненого 

поширенням коронавірусної інфекції COVID-19, ще не знайшли завершеного 

відображення в офіційній статистиці. Однак уже зрозуміло, що падіння ВВП в 

Україні буде суттєвим: за оцінками МВФ від 09.06.2020 р. воно становитиме 

8,2% [363].  

Оскільки чинний цикл розробки регіональних стратегій розвитку 

становить 7 років, важливим є питання оцінки ймовірності появи «чорних 

лебедів» протягом дії цих стратегій. 

Якщо за базу розрахунків взяти статистику за останні два десятиліття 

(2001-2020 рр.), то кризовими будуть 4 роки (2009, 2014, 2015 та 2020). 

Відповідно, щоб уникнути впливу «чорного лебедя», строк дії семирічної 

стратегії має потрапити у єдиний восьмирічний безкризовий проміжок часу. 

Згідно з класичним визначенням імовірності [69] кількість сприятливих 

випадків становить 2 (тобто кількість років, коли семирічна стратегія мала 
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можливість почати діяти і протягом усього періоду своєї дії не стикнутися з 

«чорним лебедем», − це умовні «2001 р.» та «2002 р.»; якби стратегія почала 

діяти після 2015 р., то вона в будь-якому разі зазнала б впливу «чорного 

лебедя» 2020 р.), а кількість усіх можливих випадків − 20 (20 років, у кожний 

з яких могла почати діяти стратегія). Отже, імовірність семирічної стратегії 

уникнути впливу кризи складає 10% (2/20). 

Слід відзначити, що виконані розрахунки є досить грубими, але якщо 

взяти за базу останнє десятиліття (2011-2020 рр.), то ймовірність того, що 

кожна з регіональних стратегій розвитку не зазнає впливу «чорних лебедів», 

дорівнювала б 0%.  

Таким чином, незважаючи на те що «чорні лебеді» сприймаються як 

малоймовірні події, для України їх виникнення протягом останніх років є 

досить реальним. У зв’язку з цим неможливо нехтувати їх впливом на 

стратегічне управління. При вдосконаленні дизайну процесу стратегічного 

управління необхідно передбачити регулярну актуалізацію стратегій на всіх 

рівнях щонайменше раз на рік (до формування та затвердження бюджету на 

наступний рік), а також формувати не лише резервні фонди на випадок 

виникнення «чорних лебедів», але і механізми консолідації значного обсягу 

ресурсів.  

Низький рівень культури стратегування. Суттєвою є проблема, 

пов’язана з низькою культурою стратегування на державному, регіональному 

та місцевому рівнях. Стратегії розробляються формально, заради виконання 

нормативних вимог, вони не розглядаються як інструмент досягнення 

бажаного майбутнього. 

Ускладнює ситуацію негативний досвід реалізації всіх минулих 

стратегій, термін дії яких завершився, а вони так і залишилися «на папері». 

Тому громадськість і державні службовці зневажливо ставляться до чинних 

стратегій, оскільки вони не є керівництвом до дії. У таких умовах 

першочергове завдання полягає у зміні ставлення до інституту стратегування 

з метою подолання негативного попереднього досвіду. 
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Низький рівень використання цифрових технологій у забезпеченні 

процесу стратегування. Організація процесу стратегування має аналоговий 

характер з елементами цифровізації аналогової (паперової) логіки. Єдиного 

«центру» (мережі центрів) стратегічного управління країною не існує. Сучасні 

цифрові технології та платформна модель організації комунікацій відсутні.  

Безсистемне нормативно-правове забезпечення процесу 

стратегування. Стратегічне управління немає цілісного та гармонійного 

нормативно-правого забезпечення. Єдиної системи створення та реалізації 

стратегічних документів на всіх рівнях державного, регіонального та 

місцевого управління не існує. Окремі фрагменти процесу стратегування 

мають свою власну нормативно-правову базу.  

Необхідною складовою вирішення цих проблем є використання 

потенціалу цифровізації окремих секторів національної економіки.  

 

4.2 Необхідні умови цифровізації процесу стратегування розвитку 

національної економіки 

 

Основу цифровізації процесу стратегування, з одного боку, становить 

підвищення цифрової культури, а з іншого – підвищення культури 

стратегування. У зв’язку з цим важливим аспектом є реалізація масштабних 

проєктів національного масштабу з цифрової платформізації конкретних 

секторів, під час якої одночасно нагромаджуватимуться критично важливі для 

цифровізації процесу стратегування цифрові компетенції та розробки, 

пов’язані з програмним забезпеченням.  

Виходячи із загальних можливостей цифровізації та існуючого стану 

економіки України можна визначити такі національні пріоритети секторальної 

цифровізації: цифровізація освіти; цифровізація медицини; використання 

цифрових технологій для залучення інвестицій; протидія проблемним сферам 

цифровізації; цифровізація сфери державного управління.  
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Логіка визначення пріоритетів має дворівневу конструкцію: по-перше, 

аналізується наявний стан сектору; по-друге − потенціал його цифровізації.  

Сучасний стан та наявні проблеми цифровізації сфери освіти. 

Проблема невідповідності системи освіти в Україні викликам сучасності та 

необхідність її реформування привертають увагу науковців, педагогів, 

політиків, бізнесменів і представників громадськості. Активно 

обговорюваною подією у нормативному забезпеченні реформи освіти став 

Закон України «Про освіту» [187], ухвалений Верховною Радою України 

05.09.2017 р. Однак зміст цього закону свідчить, що залишається невирішеною 

проблема комплексної цифровізації освітніх послуг і використання їх 

потенціалу для сприяння модернізаційним процесам в економіці України.  

Незадовільний стан сфери освіти не вдається виправити за рахунок 

чинних реформ, що позначається на стані громадської думки. За результатами 

опитування, проведеного фахівцями Центру Разумкова у жовтні 2017 р., лише 

26% громадян мають позитивне ставлення до реформи освіти, у той час як 

41,8% − негативне [16]. Тому актуальним є обґрунтування необхідності 

цифровізації освітніх послуг в Україні як інструменту підвищення їх цінності, 

доступності та якості, а також чинника модернізації національної економіки. 

У рамках даного дослідження освіта розглядається як послуга, на яку є 

попит і пропозиція в Україні та за її межами. 

Попит на освітні послуги формують учні, студенти, особи, які 

підвищують кваліфікацію та ін. Платоспроможність цього попиту 

забезпечують ресурси державного і місцевих бюджетів, домогосподарств, 

бізнесу та банківської системи у вигляді цільових кредитів на здобуття освіти. 

Пропозиція освітніх послуг формується на базі системи дошкільної, 

середньої та вищої освіти. 

На даний момент є певна рівновага між попитом і пропозицією. 

Попит залежить від двох параметрів: кількості платоспроможних учнів, 

студентів та інших осіб, які отримують освітні послуги; середньої оплати, яку 

вони вносять за навчання. 
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На кількість осіб, які здобувають освіту, впливають такі чинники: 

1) природний спад наявного населення. Як наслідок, кількість школярів 

на початок навчального року скоротилася з 7,14 млн у 1995/1996 навчальному 

році до 4,1 млн у 2019/2020 навчальному році [93], а кількість студентів, 

прийнятих до ВНЗ III-IV рівнів акредитації, знизилася з 507 тис. у 2006 р. до 

250 тис. у 2019 р. [92]; 

2) посилення відпливу студентів за кордон. В одній тільки Польщі 

навчається понад 35 тис. українських студентів [339], і цей показник постійно 

збільшується; 

3) наявність студентів-іноземців, чисельність яких останнім часом дещо 

скоротилася через соціально-політичну нестабільність, але, як і раніше, її 

можна порівняти з кількістю осіб, які навчаються за кордоном. 

Витрати на освіту, які здійснюються з коштів держбюджету, є 

недостатніми внаслідок малих обсягів економіки. Задекларовані у 

вищезазначеному законі видатки на освіту не менше 7% ВВП безпосередньо 

залежать від величини ВВП. І якщо навіть положення закону будуть 

дотримуватися, а економіка і далі повільно зростати, то суми, передбачені на 

освіту, становитимуть від 6 млрд. дол. США без урахування паритету 

купівельної спроможності до 25 млрд з його урахуванням. А це, наприклад, 

менше, ніж фонд розвитку лише одного Гарвардського університету 

(35,7 млрд дол.) [351, c. 1]. Однак, як показує практика, вимоги законів при 

формуванні бюджету в частині фінансування освіти та науки виконуються за 

залишковим принципом. 

Платоспроможний попит з боку домогосподарств є невеликим унаслідок 

низьких доходів більшої частини населення. При цьому та частина населення, 

яка має більші доходи та фінансові ресурси, вважає за краще здобувати освіту 

за кордоном. Механізм видачі та використання освітніх кредитів є практично 

незатребуваним, і обсяг таких кредитів є несуттєвим. 

Отже, попит обмежений як демографічними, так і економічними 

чинниками, і передумов для його збільшення немає. 
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Пропозиція освітніх послуг в основному формується з боку системи 

освіти, основною конкурентною перевагою якої є дешевизна порівняно з 

економічно розвинутими країнами. За результатами 2019 р. у сфері освіти 

середня зарплата за місяць становить лише 78% від середньої зарплати в 

Україні, що у грошовому вираженні дещо перевищує 300 дол. США (8135 грн) 

[210]. 

Однак низька зарплата − це не тільки конкурентоспроможна ціна 

освітніх послуг, але і в результаті невисока якість навчання, оскільки у сфері 

освіти працевлаштовуються переважно ті фахівці, які виявилися 

незатребуваними в інших, більш високооплачуваних і престижних сферах 

економіки. Водночас частина платоспроможного попиту на освітні послуги 

задовольняється субститутами, серед яких MOOCs (масові відкриті онлайн-

курси). 

Таким чином, постає проблема: низька вартість освітніх послуг не 

дозволяє підвищувати їх якість. Скорочення попиту обмежує ресурси для 

традиційних інвестицій у якість освіти і разом з тим обумовлює оптимізацію 

кількості навчальних закладів та їх співробітників. У таких умовах 

закріплюється технологічна й освітня відсталість, що перешкоджає 

інформаційно-цифровій модернізації економіки України. Вирішення даної 

проблеми шляхом збільшення попиту та пропозиції освітніх послуг на 

внутрішньому ринку є вкрай малоймовірним. Більш перспективним є 

первинне забезпечення попиту за рахунок зовнішніх ринків, обсяг яких 

перевищує масштаб усієї економіки України. 

Збільшення попиту та пропозиції можливе трьома шляхами: підвищення 

якості послуг; збільшення чисельності іноземних студентів, які безпосередньо 

приїжджають в Україну на навчання; надання освітніх послуг дистанційно. 

Потенціал цифровізації освіти. При реалізації всіх трьох напрямів 

необхідно враховувати сучасні технологічні тренди щодо способів і форм 

навчання, серед яких: професійна сертифікація і відповідність міжнародним 

«стандартам якості»; MOOCs; мікро-навчання; використання доповненої та 
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віртуальної реальності, у тому числі для міжнародної міждисциплінарної 

проєктної роботи. Сьогодні як у світі загалом, так і в Україні зокрема 

напрацьований багатий досвід формування та розвитку освітніх платформ. 

Провідними в освіті є платформи Skillshare, Udemy, Coursera, adX, Khan 

Academy та ін., на яких містяться тисячі курсів та навчаються мільйони 

слухачів. Провідні університети світу не лише використовують загальні 

відкриті платформи, а також створюють власні. Наприклад, потужна 

платформа є у Стенфордського університету (http://online.stanford.edu/). В 

Україні теж останнім часом з’явилися власні освітні платформи: Prometheus 

(https://prometheus.org.ua/), яка містить безкоштовні онлайн-курси від 

викладачів КНУ ім. Т. Шевченка, НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського», НУ «Києво-

Могилянська академія» та ін.; «Відкритий університет майдану» 

(https://vumonline.ua).  

Важливим чинником поширення дистанційної освіти стала пандемія 

коронавірусу (COVID-19) у 2020 р., яка зробила дистанційну освіту не лише 

додатковим інструментом надання освітніх послуг, але і його домінуючою 

складовою.  

Урахування цих трендів на практиці потребує створення онлайн-шкіл і 

онлайн-університетів. У першу чергу провідним університетам країни, які вже 

мають власний бренд, необхідно переходити від вебсторінок до цифрових 

платформ. У подальшому для формування конкурентоспроможної освітньої 

послуги на міжнародному ринку під єдиним брендом «Українська освіта» 

необхідна їх агрегація на загальнонаціональній освітній цифровій платформі. 

Наявність цифрових платформ дозволить здійснювати навчання у віртуальних 

лабораторіях, зробити загальнодоступними для віддаленого вивчення освітні 

програми найвищої якості, знизити ризики прояву корупції, створити 

рейтинги найбільш якісних і затребуваних освітніх послуг та їх надавачів.  

Використання технології блокчейн уможливить автоматичний 

перерахунок криптокоштів авторам навчальних курсів залежно від кількості їх 

http://online.stanford.edu/
https://prometheus.org.ua/
https://vumonline.ua/
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відвідувачів. Студенти зможуть автоматично отримувати сертифікати чи 

дипломи за умови виконання вимог освітніх смарт-контрактів. 

Цифрова освітня платформа дозволить роботодавцям одержати 

можливість пошуку та перевірки якості навчання потенційних кандидатів у 

режимі онлайн, а також зможе стати краудфандинговим майданчиком для 

співфінансування бізнесом перспективних напрямів освіти.  

У результаті буде створено національну освітню екосистему, яка 

об’єднує освітні заклади, студентів, учнів, абітурієнтів, випускників. Такого 

роду співпраця дозволить підвищити якість освітніх послуг та зробить їх 

доступними у віддаленому режимі з будь-якої точки світу. Отже, освітні 

послуги стануть більш затребуваними споживачами на зовнішньому ринку. 

Разом із тим будуть сформовані умови для підвищення їх якості на 

внутрішньому ринку з подальшим збільшенням вартості та, як наслідок, 

оплати праці у сфері освіти. 

Сучасний стан та наявні проблеми цифровізації сфери медичних послуг. 

Стан здоров’я населення країни є незадовільним. Як наслідок, середня 

очікувана тривалість життя при народженні складає 71,76 року (обидві статі 

станом на 2018 р. [224, c. 47]), у той час як у країнах ЄС-28 – 81 рік (станом на 

2016 р. [397]). Отже, українці в середньому живуть на 9 років менше, ніж 

жителі країн ЄС.  

Стан здоров’я залежить від ефективності системи охорони здоров’я та 

якості медичних послуг. Чим вище рівень медичних послуг, тим краще стан 

здоров’я і тим більше очікувана тривалість життя при народженні.  

Проблеми надання медичних послуг з позицій класичної економічної 

теорії в координатах «попит-пропозиція» певною мірою подібні до сфери 

освіти. Попит є недостатньо платоспроможним, а пропозиція − не дуже 

конкурентоспроможною порівняно з якістю сучасної медицини економічно 

розвинутих країн. Заможні українці надають перевагу отриманню медичних 

послуг у Німеччині або Ізраїлі. 
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Медична реформа активно обговорюється представниками 

громадянського суспільства та уряду. Її результати вже протягом 2017 р. 

сприймалися неоднозначно. Згідно з результатами опитування частка тих, хто 

негативно ставиться до медичної реформи, у більш ніж 2,5 раза перевищила 

відсоток респондентів, які мають позитивне ставлення (56,9% − негативно, 

21,2% − позитивно) [16]. Протягом наступних років ситуація не змінилася. 

Реформу сфери охорони здоров’я першочерговою вважають 54% 

респондентів, що свідчить про наявність недоліків у її реалізації [200]. 

Наприкінці 2017 р. Президент Україні П. Порошенко підписав Закони 

України «Про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та 

лікарських засобів» та «Про підвищення доступності та якості медичного 

обслуговування у сільській місцевості». Обидва закони спрямовані на 

впровадження ринкових (конкурентних) важелів стимулювання якості 

медичних послуг і сучасних цифрових технологій.  

У Законі України «Про державні фінансові гарантії надання медичних 

послуг та лікарських засобів» визначено механізм фінансування медичних 

послуг, ролі та права одержувачів медичних послуг, а також надано 

визначення, згідно з яким «електронна система охорони здоров’я – 

інформаційно-телекомунікаційна система, що забезпечує автоматизацію 

ведення обліку медичних послуг та управління медичною інформацією 

шляхом створення, розміщення, оприлюднення та обміну інформацією, 

даними і документами в електронному вигляді, до складу якої входять 

центральна база даних та електронні медичні інформаційні системи, між 

якими забезпечено автоматичний обмін інформацією, даними та документами 

через відкритий програмний інтерфейс (АРI)». Тобто це значною мірою 

цифрова платформа, де досить чітко ідентифіковано її користувачів та одиниці 

цінності, але недостатньо враховано такий елемент ключової взаємодії, як 

«фільтр». На даному етапі Національна електронна система охорони здоров’я 

«eHealth» працює як база даних, що містить реєстри:  

- пацієнтів (не містить медичної інформації); 
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- закладів охорони здоров’я будь-якої форми власності (включаючи 

приватні кабінети, ФОП, ТОВ тощо), що надають медичну допомогу на 

первинному рівні системи охорони здоров'я; 

- медичних працівників, які надають первинну медичну допомогу (у 

першу чергу лікарів); 

- контрактів та угод між закладами охорони здоров'я та Національною 

службою здоров'я України, між лікарем первинної ланки та пацієнтом; 

- лікарських засобів; 

- рецептів на лікарські засоби, що відшкодовує держава. 

Одночасно згідно із  Законом України «Про підвищення доступності та 

якості медичного обслуговування у сільській місцевості» передбачається 

«впровадження сучасних технологій з медичного обслуговування у сільській 

місцевості, зокрема з використанням телемедицини, особливо якщо відстань 

та час є критичними чинниками для надання медичної допомоги, здійснення 

належного ресурсного забезпечення впровадження медичного обслуговування 

з використанням телемедицини (телемедичне консультування, телемедичний 

консиліум, телеметрія та домашнє телеконсультування)» та «розвиток 

необхідної телекомунікаційної інфраструктури, включаючи забезпечення 

закладів охорони здоров'я, а також лікарів загальної практики – сімейних 

лікарів та лікарів інших спеціальностей, які надають первинну медичну 

допомогу та зареєстровані як фізичні особи – підприємці й одержали в 

установленому законом порядку ліцензію на провадження господарської 

діяльності з медичної практики, а також уклали договір про медичне 

обслуговування населення з відповідним розпорядником бюджетних коштів, 

у сільській місцевості сучасними телекомунікаційними технологіями 

(широкосмуговим доступом до мережі Інтернет із гарантованою пропускною 

спроможністю, необхідним програмним забезпеченням, комп'ютерним та 

іншим обладнанням) з метою запровадження функціонування електронної 

системи охорони здоров'я, електронних рецептів, організації надання 
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первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) 

медичної допомоги та медичної реабілітації із застосуванням телемедицини». 

Отже, законодавче поле для цифровізації надання медичних послуг уже 

значною мірою сформовано, і нагальне питання полягає в необхідності 

практичного провадження відповідно до сучасних інформаційно-цифрових 

можливостей. Модель, за якої цифрова платформа фактично є реєстром, а 

телемедицина реалізується поза цієї платформи, є ознакою використання 

застарілої цифрової архітектури. Сучасна цифрова платформа має бути 

інструментом онлайн-комунікації між її користувачами, а не лише базою 

даних для фіксування подій, які відбулися чи відбудуться офлайн. 

Потенціал подальшої цифровізації медицини. Медична реформа в 

Україні триває в межах логіки цифровізації, але цей процес має потенціал для 

вдосконалення шляхом доопрацювання та розширення функціоналу 

Національної електронної системи охорони здоров’я «eHealth» через: 

- упровадження технології блокчейн при формуванні особистої єдиної 

електронної медичної карти; 

- обладнання системи «eHealth» інструментами рейтингування 

ліцензованих закладів охорони здоров’я, лікарів та аптек; 

- геолокацію ліцензованих закладів, лікарів, аптек та в подальшому 

пацієнтів за їх згодою; 

- забезпечення діяльності системи відповідно до логіки Індустрії 4.0; 

- забезпечення загальнодоступної можливості відео чи онлайн-

консультацій; 

- поширення первинної діагностики хворих та потенційно хворих із 

використанням штучного інтелекту.  

Складання рейтингів закладів охорони здоров’я, лікарів та аптек 

значною мірою підвищило б цінність цієї платформи для пацієнтів. Вона має 

потенціал для перевершення корисності наявних ресурсів, таких як сервіс 

пошуку лікарів Doc.ua.  



343 

 

Удосконалення передбаченого медичною реформою принципу «гроші 

ходять за пацієнтом» можливе за рахунок упровадження блокчейн-технологій. 

У цьому випадку всі транзакції між пацієнтами, лікарями, лікарнями, аптеками 

й уповноваженим органом для виплат за програмою медичної гарантії можуть 

автоматично здійснюватися в межах смарт-контрактів. 

Підвищення якості та доступності медичного обслуговування в сільській 

місцевості можна досягти в тому числі за рахунок доставки дронами 

необхідних ліків, оформлених та оплачених на медичній платформі «eHealth». 

Ця концепція вже достатньо опрацьована та має всі можливості для 

впровадження в Україні. Також важливим є обмірковане використання в 

медичних цілях цифрових імплантів. 

Сучасний стан і наявні проблеми залучення інвестицій в економіку 

України через ІСО. Ринок цінних паперів так і не зміг стати повноцінним 

фінансовим інститутом для залучення інвестицій в економіку України. За 

оцінками експертів, «лістингові вимоги передбачають відповідність емітентів 

досить високим, за українськими стандартами, вимогам щодо фінансового 

стану емітентів. При цьому вони не відповідають стану розвитку української 

економіки, яка ще не змогла «виростити» достатньої кількості високодохідних 

і висококапіталізованих підприємств» [199]. Як наслідок, значення 

номінальної капіталізації ринку акцій України становить близько 5-20% ВВП, 

ринкова капіталізація ринку цінних паперів − 10-20, обсяг угод на 

організованих ринках − приблизно 1-5% ВВП [199], що значно нижче 

аналогічних показників у розвинутих країнах.  

Потенціал цифровізації у сфері інвестування. Вирішення проблеми 

формування умов для перетворення заощаджень громадян та бізнесу на 

інвестиційний ресурс для розвитку економіки України можливе шляхом 

поширення блокчейн ICO. У випадку законодавчого забезпечення та 

формування сприятливого інформаційного середовища співінвесторами 

можуть стати мільйони громадян України та іноземців, які зараз не мають 
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можливості інвестувати свої заощадження через технічні або законодавчі 

перешкоди.  

Інші напрями застосування цифровізації. Можливості використання 

цифрових платформ і технологій не обмежуються наведеними секторальними 

сферами. Великий потенціал застосування цифрових платформ і технологій 

зберігається та постійно збільшується у промисловості, сільському 

господарстві, фінансовому секторі, енергетиці, сфері послуг України тощо. 

Упровадження криптогривні, смарт-контрактів для посадовців, 

потрійної бухгалтерії для підприємств та організацій створює умови для 

зменшення корупції та обмеження корупційної діяльності. Смарт-контракти 

заздалегідь визначають індикатори діяльності та можуть бути інструментом 

автоматичного відсторонення чиновника чи менеджера державного 

підприємства від їх виконання. Запровадження криптогривні та потрійної 

блокчейн-бухгалтерії знижує можливості для тіньового обігу коштів і 

фактично знищує фінансову базу для корупційних схем. Давати та брати 

хабарі криптовалютою вкрай ризиковано для хабарників, оскільки ця 

транзакція залишиться у блокчейн-історії назавжди. 

Слід зауважити, що впровадження криптогривні може стати 

інструментом протидії хаотичному знеціненню національної валюти, яке 

вкрай негативно впливає на економіку країни. 

Цифровізація не лише цих сфер, але і всієї економіки України має 

проблеми, які потребують систематизації та деталізації. Для України у сфері 

цифровізації економіки виокремлюється декілька найбільш актуальних 

екзогенних та ендогенних проблемних сфер.  

Екзогенні: 

 кібербезпека та кіберзлочинність; 

 невизначена економічна ефективність цифровізації; 

 слабкий розвиток платформної економіки та відсутність глобальних 

цифрових екосистем, які походять з України.  
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Ендогенні: 

 домінування вертикальної інтеграції вітчизняного бізнесу; 

 домінування порядків обмеженого доступу та екстрактивних 

інститутів; 

 відсутність позитивної динаміки інвестицій у цифровізацію; 

 обмеженість стратегічного бачення. 

Кібербезпека та кіберзлочинність є внутрішніми характеристиками 

процесу цифровізації. Ці поняття не мали відношення до поширення процесів 

цифровізації економіки. Однак сьогодні саме в цьому секторі концентруються 

головні ризики з позицій національної безпеки.  

Така позиція органів влади є незакономірною. В Україні вже мали місце 

випадки кібератак національного масштабу. Так, у 2017 р. відбулася найбільш 

масштабна кібератака в історії України, коли різновид вірусу Petya через 

програмне забезпечення для звітності та документообігу («M.E.Doc») 

заблокував діяльність таких підприємств, як аеропорт «Бориспіль», 

Укртелеком, Укрпошта, Ощадбанк, Укрзалізниця, а також викликав проблеми 

в діяльності телеканалу «Інтер», «24 каналу» і великої кількості інших 

підприємств та організацій. За даними РНБО України «у 2020 р. в Україні було 

зафіксовано близько мільйона випадків, пов’язаних із кіберзагрозами. Серед 

них − мережеві атаки прикладного рівня, спроби мережевого сканування, 

спроби WEB-атак, фішинг, DDoS-атаки, поширення шкідливого програмного 

забезпечення тощо» [145]. 

У даному контексті важливим аспектом є вибір між консолідацією та 

децентралізацією великих баз даних (у тому числі особистих даних). З одного 

боку, наявність єдиної бази даних створює максимально релевантне цифрове 

відображення реальної особи, що зменшує транзакційні витрати при роботі з 

даними, а з іншого − чим більше інформації та даних сконцентровано в одному 

місці, тим вищі ризики використання цієї інформації проти певної особи. 

Однак штучна фрагментація великих баз даних є гальмом для поглиблення 
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процесів цифровізації, тому в умовах концентрації даних необхідно 

підвищувати рівень кібербезпеки.  

Невизначена економічна ефективність цифровізації. Цифрова 

модернізація економіки шляхом її «цифровізації» є глобальним явищем, яке 

впливає на всі національні економіки світу. Україна відстає від провідних 

економічних країн і багатьох країн, що розвиваються, за обсягами не тільки 

ВВП на душу населення, але і частки цифрової економіки у ВВП.  

В Україні, як і в більшості країн ЄС,  прогрес у впровадженні цифрових 

технологій не приводить до проривних економічних результатів, а розширення 

використання ІКТ не має істотного впливу на зростання ВВП. Тобто 

відбувається цифровізація споживання, але не відбувається достатньої 

цифровізації виробництва.  

Слабкий розвиток платформної економіки та відсутність глобальних 

цифрових екосистем, які походять з України. Бізнеси, які базуються на 

цифрових платформах, формуються у багатовимірному віртуальному 

просторі, а потім здійснюють експансію в реальному просторі, 

перетворюючись на ядра глобальних інформаційних бізнес-екосистем. Таким 

чином, потенційні точки зростання для національного господарства 

зміщуються з реального (офлайн) простору у багатовимірний віртуальний 

(онлайн). У сучасних умовах перед кожним бізнесом та органом влади постає 

проблема приєднання до вже діючих цифрових платформ і створення нових (у 

незайнятих ринкових нішах або більш ефективних, ніж діючі). Для 

домогосподарств основне завдання полягає в отриманні доступу до вже 

існуючих платформ та ефективному їх використанні.  

У процесі діяльності й розвитку цифрові платформи перетворюються на 

цифрові бізнес-екосистеми, які забезпечують глобальну кооперацію та 

об’єднують сотні тисяч компаній у межах однієї екосистеми. ТОП-3 компаній 

у світі за ринковою капіталізацією (Apple, Alphabet (Google) та Microsoft) є не 

тільки цифровими платформами, але й інформаційно-цифровими бізнес-

екосистемами.  



347 

 

В Україні через відсутність розвинутих цифрових платформ глобального 

масштабу немає і цифрових екосистем. Це унеможливлює конкуренцію 

України на глобальних ринках цифрової продукції та послуг і підпорядковує 

вітчизняну економіку та ринки міжнаціональним цифровим екосистемам. З 

урахуванням слабкості вітчизняних платформ фактично українські 

користувачі посилюють економічну потужність іноземних платформ. 

Домінування вертикальної інтеграції вітчизняного бізнесу. Екзогенним 

чинником, який тісно пов’язаний із слабким розвитком цифрових бізнес-

екосистем глобального масштабу, є домінування в Україні вертикально 

інтегрованих великих компаній (Метінвест, Нафтогаз, ДПЕК та ін.). 

Попередня проблема певною мірою обумовлює домінування порядків 

обмеженого доступу та екстрактивних інститутів. Переважання цих 

інститутів блокує переливання капіталу в нові сфери економічної діяльності, 

пов’язаної з цифровізацією, та його консервацію у виробництвах, що 

відповідають ІІІ-IV технологічним укладам.  

Водночас з урахуванням економічного потенціалу цифрової 

трансформації постає проблема корупції: державні силові структури вбачають 

в економічно сталому та швидко зростаючому ІТ-секторі джерело власного 

збагачення, що перешкоджає розвитку ІТ-спільноти та призводить до відпливу 

ІТ-фахівців й ІТ-бізнесів за кордон.  

Усе вищезазначене спричиняє обмеження інвестицій у цифровізацію та 

підриває базис для прискореної цифровізації економіки України. Також 

загальний процес децентралізації «переносить» інвестиційні ресурси з 

державного на регіональний і місцевий рівні, що підвищує відповідальність 

регіональної влади та місцевих громад за економічний розвиток шляхом 

запровадження цифрових технологій. Однак цифровізація поки що не входить 

до пріоритетів регіонального розвитку.  

Обмеженість стратегічного бачення. Стратегічна невизначеність у 

консолідації зусиль бізнесу, влади та суспільства в питаннях формування 

пріоритетів розвитку і використання цифрових технологій призводить до 



348 

 

гальмування модернізації національної економіки України на інформаційно-

цифровій основі. 

Чинні стратегічні документи визначають пріоритети розвитку 

електронного врядування, медицини та освіти, але значимість цифрової 

економіки як комплексного чинника для модернізації економіки України 

відсутня або перебуває у стані формування. Стратегічне управління 

національним і регіональним розвитком не відповідає вимогам часу та 

потребує актуалізації шляхом внесення змін до Стратегії національної безпеки 

України та Державної стратегії регіонального розвитку щодо залучення 

інвестицій у «розумну» цифровізацію економіки з подальшим поширенням 

цих положень у регіональних стратегіях розвитку.  

Одним із напрямів зменшення впливу цих проблем є створення 

національних цифрових платформ, які б могли: акумулювати державні та 

приватні інвестиції у сфері цифровізації згідно з принципами державно-

приватного партнерства; скоротити видатки на державне управління та 

комунікації між бізнесом, урядом і суспільством; створити умови для 

переходу від порядків обмеженого доступу до порядків відкритого доступу.  

Переважна більшість населення України має доступ до мережі Інтернет, 

використовує у повсякденному житті, як мінімум, декілька цифрових 

платформ (наприклад, у сфері автоперевезень UBER, BlaBlaCar, Bolt, Uklon; у 

сфері охорони здоров'я eHealth, doc.ua тощо). При цьому активно проводиться 

робота з цифровізації державних послуг з боку Міністерства цифрової 

трансформації України, яким керує один із трьох віце-прем'єр-міністрів, що 

свідчить про високий пріоритет даного напряму. Однак, незважаючи на 

поглиблення процесів цифровізації та розширення використання цифрових 

платформ, немає науково-практичного обґрунтування створення національної 

цифрової платформи (НЦП), яка б забезпечувала всебічну комунікацію 

держави з фізичними та юридичними особами. 

Актуальною залишається теза про те, що «перспективним завданням є 

формування загальнонаціональної платформи» [129, с. 170]. Це обумовлює 
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необхідність здійснення подальших досліджень, пов'язаних із формуванням 

НЦП в Україні. 

Вирішення проблеми обґрунтування перспектив створення НЦП в 

Україні потребує використання дескриптивного методу для опису 

функціонування цифрових платформ, аналізу і синтезу − для визначення НЦП. 

Визначення національної цифрової платформи. Із 9 можливих моделей 

взаємодії між трьома секторами (уряд (органи влади), бізнес, 

домогосподарства), які реалізуються на базі цифрових платформ, у 5 беруть 

безпосередню участь органи влади: уряд для бізнесу (наприклад, у вигляді 

цифрових державних послуг щодо реєстрації підприємств); уряд для 

домогосподарств (цифрові державні послуги щодо отримання документів, 

довідок, виписок із реєстрів); бізнес для уряду (державні закупівлі через 

цифрові платформи); домогосподарства для уряду (електронне подання 

петицій); уряд для уряду (обмін інформацією в цифровому вигляді між 

різними органами державної влади). Отже, НЦП стосується кожного жителя 

країни, причому в деяких випадках двічі: і як фізичної особи, і як представника 

юридичної особи або органу влади. 

Для НЦП, як і будь-якої іншої цифрової платформи, можна визначити 

ряд атрибутів (табл. 4.2). Її призначенням є забезпечення комунікації між 

урядом, з одного боку, і бізнесом, домогосподарствами − з іншого. Завдяки 

тому, що власником та адміністратором НЦП є держава, відбувається 

скорочення витрат на державне управління, а також транзакційних витрат при 

комунікації між урядом, з одного боку, і бізнесом, домогосподарствами − з 

іншого. Зрештою під час переходу до VІ технологічного укладу наявність 

НЦП є необхідною умовою збереження цифрового суверенітету держави. 

Таким чином, з урахуванням запропонованого трактування цифрової 

платформи (підрозділ 1.2) і розглянутих атрибутів національну цифрову 

платформу визначено як єдину сукупність реєстрів юридичних і фізичних осіб, 

органів державної влади та державних послуг, алгоритмів їх взаємодії та 
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сховища реєстрів і здійснених між ними транзакцій, яка діє онлайн і перебуває 

у власності держави. 

 

Таблиця 4.2 – Атрибути національної цифрової платформи 

 

Атрибут Зміст  

Призначення Забезпечення комунікації між урядом, з 

одного боку, і бізнесом, домогосподарствами 

− з іншого 

Місце розміщення Інформаційний мережевий простір 

Володіння й 

адміністрування 

Держава 

Засіб доступу  Віддалений 

Економічний сенс для 

користувачів 

Скорочення транзакційних витрат при 

комунікації між урядом, з одного боку, і 

бізнесом, домогосподарствами − з іншого 

Економічний сенс для 

власника  

Скорочення витрат на державне управління 

Сенс із позицій 

національної безпеки 

Забезпечення цифрового суверенітету та 

сприяння впровадженню VІ технологічного 

укладу 

Джерело: складено з використанням даних [97, с. 107]. 

 

Проблеми створення національної цифрової платформи. Згідно з 

результатами досліджень [263, с. 646; 129, с. 51-77] визначено проблеми, 

пов'язані зі створенням та експлуатацією великих цифрових платформ: 

1) необхідність значних початкових інвестицій для створення великої 

цифрової платформи; 

2) цифрова диктатура (як з боку держави, так і з боку суспільства); 
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3) монополізація та обмеження реальної конкуренції через масштаб 

цифрової платформи; 

4) безпека зберігання даних (перш за все особистих); 

5) використання конфіденційних даних для набуття конкурентних 

переваг і додаткового доходу. Дохід і призначена для користувача база, що 

генеруються домінуючою платформою, використовуються для розширення по 

горизонталі або вертикалі; 

6) дискримінація користувачів платформи; 

7) загальний доступ до мережі Інтернет для фізичних і юридичних осіб, 

а також державних органів влади. 

Доцільно розглянути ці проблеми в контексті НЦП. 

У масштабах держави ресурси, необхідні для створення НЦП, можуть 

бути знайдені без особливих труднощів. До того ж один із найбільш витратних 

етапів повноцінного запуску будь-якої великої цифрової платформи – 

залучення користувачів (учасників) на платформу – відбувається автоматично 

на законодавчому рівні. Технології, реалізовані на провідних великих 

цифрових платформах, свідчать, що обмежень в адмініструванні великої 

кількості користувачів для НЦП немає. Наприклад, на великій ЦП Facebook 

станом на кінець 2019 р. налічувалося 2,5 млрд активних користувачів, із яких 

щоденних – 1,66 млрд [332]. Цей показник істотно перевищує чисельність 

населення України і кількість зареєстрованих юридичних осіб. 

Ризики цифрової диктатури є незначними, оскільки зрештою її 

адміністрування здійснюють чиновники, яких призначають політичні діячі, 

обрані в рамках демократичних процедур. Отже, цифрова диктатура через 

діяльність НЦП може бути встановлена тільки як результат політичної 

диктатури, яка оформилася раніше. 

Проблемне питання про недобросовісну конкуренцію між великими 

комерційними цифровими платформами також є неактуальним, тому що 

державі ні з ким конкурувати у своєму суверенному просторі. 
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Щодо захисту особистих даних завжди існуватимуть певні ризики. 

Однак держава має більше можливостей захисту, ніж комерційні або 

громадські організації. При цьому будуть обмежені можливості для 

використання конфіденційних даних з метою набуття конкурентних переваг і 

додаткового доходу. А дискримінація користувачів НЦП може бути обмежена 

через нормативно-правове регулювання. 

Найбільш суттєвою проблемою є забезпечення тотального доступу до 

НЦП, що передбачає наявність у кожного користувача (юридичної або 

фізичної особи) можливості доступу до мережі Інтернет та комунікаційного 

пристрою (наприклад, смартфона). 

Перспективи створення національної цифрової платформи в Україні. 

Основним драйвером формування НЦП в Україні є Міністерство цифрової 

трансформації України. Цілі, які дане міністерство планує досягти до 2024 р., 

полягають у такому: 

доступність 100% публічних послуг онлайн для громадян і бізнесу; 

забезпечення доступу до високошвидкісного інтернету 95% 

транспортної інфраструктури, населених пунктів і їх соціальних об'єктів; 

залученість 6 млн українців до програми розвитку цифрових навичок; 

частка IT у ВВП країни на рівні 10% [250]. 

Згідно з цими стратегічними цілями триває реалізація проєкту «Цифрова 

держава» під брендом «Дія», що включає 5 блоків: портал (онлайн-сервіс) 

державних послуг; мобільний застосунок (з електронними документами і 

даними про людину з реєстрів); освіта (портал з онлайн-курсами); бізнес 

(портал допомоги МСБ); центри надання адміністративних послуг. Уже зараз 

мобільний застосунок «Дія» дозволяє пред'являти документи, що засвідчують 

особу (наприклад, водійські права) в електронному вигляді. 

У плані роботи Міністерства цифрової трансформації України на 2020 р. 

передбачено заходи, які прямо або опосередковано пов'язані з розвитком 

цифрових платформ, а саме: розвиток єдиного вебпорталу електронних послуг 

«Дія» (п. 5); розвиток єдиного електронного кабінету (п. 6); введення надання 
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пріоритетних публічних послуг в електронній формі через портал (п. 7); 

введення надання електронних послуг через смартфон (мобільний застосунок 

«Дія») (п. 8); розробка інструментів стимулювання розвитку широкосмугового 

доступу до інтернету (п. 16); підключення об'єктів соціальної інфраструктури 

до широкосмугового доступу до інтернету (п. 17); упровадження MVP 

національної платформи цифрової грамотності (п. 19); введення онлайн-

платформи з е-курсом для школярів, кабінетом учителя, завданнями, тестами, 

піринговою оцінкою та інструментами комунікацій (п. 86); створення та 

запуск онлайн-платформи з консалтинг-зоною для малого і середнього бізнесу 

(п. 98) [173]. 

Під патронатом Міністерства охорони здоров'я України реалізується 

проєкт цифрової трансформації системи охорони здоров'я. Основою 

трансформації є електронна система охорони здоров'я «eHealth», яка 

забезпечує обмін медичною інформацією і реалізацію медичних гарантій 

населенню. Це ще одна цифрова платформа, яка зачіпає майже кожного 

жителя України. 

Також функціонує система державних закупівель «ProZorro», через яку 

щорічно здійснюються сотні тисяч закупівель на сотні мільярдів гривень із 

бюджетів різних рівнів. 

Водночас виникають громадські ініціативи щодо агрегації всіх сервісів 

електронного врядування в Україні. Наприклад, портал EGOV є агрегатором 

всеукраїнських і регіональних електронних сервісів на основі відкритих даних 

[233]. Він об'єднує 150 сервісів у 19 категоріях (рис. 4.3). 

Таким чином, мають місце і державна, і громадські ініціативи щодо 

агрегування державних і регіональних сервісів, створення загальної цифрової 

платформи. При цьому формування базових умов для побудови НЦП 

виноситься за горизонт 2024 р., і на даний момент кінцевої мети у вигляді 

створення та розгортання НЦП немає. 



354 

 

 

Рисунок 4.3 – Кількість сервісів за сферами агрегування на порталі Egov 

Джерело: складено на основі даних [233]. 

 

Однак останнім часом спостерігається підвищення затребуваності 

цифрових платформ в умовах протидії пандемії COVID-19 і повсюдного 

введення жорстких карантинних заходів, що може активізувати створення 
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НЦП. У зв’язку з цим доцільно розглянути можливість прискорення роботи зі 

створення умов як для впровадження НЦП в Україні, так і для її розробки в 

найближчій перспективі. 

У даному напрямі необхідне не тільки розширення цифрової 

грамотності (перш за все старших вікових груп), але і перш за все забезпечення 

фізичного доступу до майбутньої НЦП. Уже зараз можна розпочинати 

системну роботу з формування єдиних реєстрів фізичних і юридичних осіб, а 

також державних послуг. Перспективним у цьому контексті є не тільки 

забезпечення кожного громадянина та організації особистим кабінетом, але і 

присвоєння унікальної поштової адреси. Для фізичних осіб унікальна поштова 

адреса може відповідати серії та номеру паспорта («серія_номер_паспорта» @ 

XXX.ua) або ідентифікаційному (податковому) номеру («ІПН» @ XXX.ua), а 

для юридичних − коду ЄДРПОУ («ЄДРПОУ» @ XXX.ua). Це дозволить 

мінімізувати витрати на транзакції, наприклад, під час розгляду судових справ 

чи інших комунікацій. 

У будь-якому випадку опис дизайну національної цифрової платформи і 

технічного завдання для її побудови є питанням, яке необхідно обговорювати 

на рівні не тільки експертного та наукового співтовариства, але й органів 

державної влади у найближчій перспективі. 

 

4.3 Вплив стратегування на інституційний розвиток економіки 

України 

 

Динаміка соціально-економічного розвитку України є нестабільною. 

Періоди економічного зростання нівелюються під час економічних криз, і 

падіння не компенсується у процесі подальшого економічного відновлення. 

Рівень ВВП в Україні станом на кінець 2019 р. не перевищує показників 1991 

р. Негативні економічні результати є наслідком недостатнього обсягу 

зовнішніх і внутрішніх інвестицій, що призводить до скорочення 
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промислового виробництва, втрати внутрішніх і зовнішніх ринків, відпливу 

економічно активного населення за кордон.  

Систематична невідповідність наявного потенціалу одержаним 

соціально-економічних результатам свідчить про фундаментальні 

інституційні протиріччя, які обумовлюють перешкоди інвестиційно-

інноваційного розвитку України. Такий стан багато в чому спричинений 

низькою якістю інституційного середовища, яке сформувалося за роки 

незалежності. Як наслідок, діяльність великого бізнесу з позицій еволюційної 

економічної теорії спрямована не на консолідацію задля опанування 

зовнішніми ринками, а в першу чергу на перерозподіл внутрішнього ринку та 

поглинання конкурентів у країні (табл. 4.3). 

 

Таблиця 4.3 – Профіль великого українського капіталу 

 

Спосіб реалізації еволюційного 

правила 
Домінуюча характеристика 

1. Розширення капіталу Екстенсивне розширення 

2. Взаємодія капіталів Поглинання (підпорядкування) 

іншого капіталу в країні 

3. Поява нового капіталу Відокремлення від уже існуючого 

капіталу (відокремлення частини від 

державного капіталу) 

4. Вихід із сукупності капіталів Вороже поглинання 

Джерело: складено автором.  

 

Дана проблема має стратегічний характер і потенційно може бути 

вирішена шляхом упровадження всеохоплюючого інституту стратегування на 

основі розбудови цифрової системи стратегічного управління, яка сьогодні 

перебуває на етапі формування та має фрагментарний характер із низкою 
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проблем: від якості стратегічного планування до ефективності виконання 

стратегічних документів. 

Науковці, які досліджують питання стратегічного управління в Україні 

[87; 88; 90; 91; 122; 130; 204; 207; 212-213; 223; 257], переважно звертають 

увагу на прикладні та внутрішні аспекти, залишаючи поза увагою потенціал 

стратегування як інструменту впровадження інституційних змін у країні.  

Разом із тим науковці, які досліджують інституційне середовище [2; 79; 

80; 110; 131; 153; 154; 245], не розглядають можливості стратегічного 

управління як інструменту інституційних змін. Таким чином, роль і 

можливості стратегічного управління щодо його впливу безпосередньо на 

інституційне середовище залишаються невизначеними. 

З урахуванням різноманітності напрямів нової інституційної економіки, 

в рамках даного дослідження зосереджено увагу на одному з них, який 

представляє лауреат премії Шведського центрального банку з економічних 

наук на честь Альфреда Нобеля (так звана «Нобелівська премія з економіки») 

Д. Норт [154]. Він із колегами доводить, що у всіх сучасних країнах домінують 

або порядки відкритого доступу, або порядки обмеженого доступу. Перші 

характеризуються більш стійким економічним розвитком у довгостроковій 

перспективі, другі – значною волатильністю економічного розвитку.  

Виходячи з розглянутої проблематики та огляду літературних джерел 

завданням цієї частини дослідження є визначення ролі інституту 

стратегування в забезпеченні домінування порядків відкритого доступу в 

Україні (за наявності відповідного політичного рішення).  

У процесі дослідження використано таку логіку: розглянуто теоретичні 

основи переходу від порядків обмеженого доступу до порядків відкритого 

доступу; обґрунтовано роль інституту стратегування в переході до порядків 

відкритого доступу; виконано кількісне оцінювання доцільності переходу до 

порядків відкритого доступу в Україні. 

Теоретичні основи переходу до порядків відкритого доступу. Як 

зазначено вище, теоретичним базисом дослідження є нова інституційна 
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економіка, одним із провідних теоретиків якої є Д. Норт. Свою концепцію він 

сформулював у фундаментальній праці «Насильство та суспільні порядки» 

[154], яку вперше видав разом із співавторами у 2009 р. Ця робота досить 

активно обговорюється та критикується [110]. Однак, незважаючи на критику, 

яка певною мірою має конструктивний характер, вона містить концептуальні 

положення, які залишаються затребуваними та актуальними.  

Порядки обмеженого доступу (ПОД) характеризуються [154, с. 54]: 

1) «повільно зростаючими економіками, чутливими до потрясінь; 

2) політичним устроєм, який не ґрунтується на загальній згоді 

громадян; 

3) відносно невеликою кількістю організацій; 

4) меншими за розміром і більш централізованими урядами; 

5) пануванням соціальних відносин, організованих за допомогою 

особистих зв'язків, включаючи привілеї, соціальні ієрархії, закони, які 

застосовуються не до всіх однаково, незахищеними правами власності та 

поширеним уявленням про те, що не всі люди були створені рівними». 

У свою чергу, порядки відкритого доступу (ПВД) характеризуються: 

1) «політичним і економічним розвитком; 

2) економікою, яка менше страждає від негативного зростання; 

3) сильним і динамічним громадянським суспільством із великою 

кількістю організацій; 

4) більшими за розміром і більш децентралізованими урядами; 

5) поширенням безособових соціальних відносин, включаючи 

верховенство права, захист права власності, справедливість і рівність – усі 

аспекти рівноправності». 

Р. Капелюшніков додав ще п’ять характеристик порядків відкритого 

доступу [110, с. 101]: 

1) «монополія на легітимне насильство … поліція і армія наділяються 

повноваженнями використовувати насильство при врегулюванні конфліктів 
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між усіма членами суспільства без винятку … Звідси – надійні гарантії прав 

власності, яких не вдається забезпечити з порядками обмеженого доступу; 

2) … держава функціонує як повністю знеособлений і безстроково 

існуючий організм; 

3) реалізується принцип «верховенства права»; 

4) порядки відкритого доступу підтримують висококонкурентні 

економічні та політичні ринки. … Основним джерелом рент стають нові 

технологічні й організаційні ідеї, а не штучно вводяться державою обмеження 

на заняття певними видами діяльності; 

5) … більша здатність пристосовуватися до змін».  

Після характеристики порядків обмеженого та відкритого доступу 

доцільно навести умови переходу від перших до других, який відбувається у 

два етапи: 

- перший етап передбачає «такий інституційний устрій, який 

дозволить елітам створити можливість безособових відносин усередині них 

самих»; 

- на другому етапі «панівна коаліція доходить висновку, що в 

інтересах еліти розширити безособовий обмін всередині неї та 

інституціоналізувати елітарний відкритий доступ до організацій, ефективно 

забезпечуючи відкритий доступ для еліт» [154, с. 74]. 

Для цього переходу визначено три граничні умови: 

- «верховенство права для еліт; 

- постійне існування організацій у суспільній та приватній сферах; 

- консолідований контроль за збройними силами» [154, с. 266]. 

Слід звернути увагу, що «граничні умови» значною мірою 

перетинаються з характеристиками країн, де домінують порядки відкритого 

доступу. Отже, ці граничні умови необхідно розглядати не стільки як умови, 

скільки як ключові характеристики, без яких інші не мають сенсу.  

У максимально широкому розумінні інститут стратегування згідно із 

загальною теорією стратегування (розділ 2) характеризується такими рисами: 
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- усі індивіди та організації мають мінімальні знання для формування 

стратегій; 

- високорівнева частина стратегії (місія, бачення, цінності) є доступною 

для ознайомлення іншим гравцям; 

- діяльність, яка завідомо суперечить задекларованій стратегії, є 

суспільно неприйнятною; 

- спочатку узгоджуються стратегії, а потім − ресурси (тобто суспільний 

дискурс переходить від боротьби за ресурси до формування 

загальноприйнятного образу майбутнього).  

Упровадження такого всеохоплюючого інституту стратегування – 

нетривіальне завдання, яке потребує значних ресурсів і використання 

сучасних цифрових технологій та національних цифрових платформ. 

На початкових етапах достатнім є поширення інституту стратегування 

на державне стратегічне управління разом із великими державними 

підприємствами, а також на представників великого приватного капіталу.  

Роль інституту стратегування у переході до порядків відкритого 

доступу. Виходячи з визначення та змісту інституту стратегування буде 

розглянуто кожну з трьох граничних умов для переходу до порядків 

відкритого доступу.  

Вплив інституту стратегування на верховенство права для еліт. 

Всеохоплюючий інститут стратегування забезпечує верховенство права для 

еліт через наявність загальнонаціональної стратегії на 20-30 років, яка прозоро 

схвалена більшістю населення та враховується при розробці інших стратегій. 

Виконання цієї 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 цієї 

стратегії. Водночас еліти визнають верховенство суспільного образу 

майбутнього над їх особистим. А публічність стратегій еліт (представників 

великого капіталу) робить суспільно неприйнятною реалізацію дій, які 
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суперечать загальнонаціональній стратегії та правовим нормам, 

підпорядкованим їй.  

Вплив інституту стратегування на постійне існування організацій. 

Постійно існуючими (діючими) є такі організації, які мають безособову 

ідентичність, а їх існування не залежить від життя їх членів [154, с. 266].  

Усуспільнення стратегій на всіх рівнях та їх узгодження з особистими 

цілями робить неминучим існування виключно постійно існуючих 

організацій, оскільки саме місія організації (ключовий елемент стратегії) 

обумовлює сенс її існування, уособлюючи в собі всі стратегії її членів. 

Вплив інституту стратегування на консолідований контроль за 

збройними силами. Під збройними силами розуміються всі силові структури, 

включаючи поліцію.  

Поширення інституту стратегування та наявність системи стратегічного 

управління на базі НЦПС обумовлюють узгодження стратегій силових 

структур (організацій) із загальнонаціональними стратегіями. Створення 

власних силових структур представниками еліти, що суперечить суспільно 

схваленим стратегіям, автоматично обмежується з боку інших силових 

структур (організацій).  

Таким чином, наявність загально поширеного інституту стратегування 

дозволяє виконати граничні умови переходу до порядків відкритого доступу. 

Фактично рішення еліт щодо впровадження інституту стратегування є одним 

із шляхів до такого переходу.  

Оцінка ефективності переходу до порядків відкритого доступу в 

Україні. В Україні домінують екстрактивні інститути і порядки обмеженого 

доступу, які орієнтують великий бізнес на отримання ренти, а не на розвиток 

інноваційних сфер діяльності. Відповідно, замість інвестицій в інновації 

великий бізнес направляє ресурси на збереження поточної ситуації. 

Переважання цих порядків призводить до обмеження потоків іноземних 

інвестицій, деградації виробничої структури. 
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Непрямим підтвердженням домінування порядків обмеженого доступу є 

динаміка ВВП України порівняно з динамікою глобального ВВП. Під час 

падіння глобального ВВП в Україні ВВП зменшується ще більше (наприклад, 

у 2008 р.: глобальний ВВП скоротився на 1,67%, а ВВП України − на 14,8% 

[341]). Перша частина повною мірою збігається з положеннями теорії, 

обґрунтованої у працях Д. Норта та його співавторів. Але під час зростання 

глобальної економіки у 2004 р. на 4,41% ВВП України збільшився на 12,11%. 

Тому необхідні більш детальні кількісні оцінки для визначення доцільності 

переходу до порядків відкритого доступу.  

Для порівняльного аналізу економічної динаміки України відібрано 

країни, віднесені Д. Нортом до країн із порядками відкритого доступу 

(табл. 4.4). Їх 19. Період порівняння становить 29 років (з 1991 по 2019 р.). 

 

Таблиця 4.4 – Характеристика динаміки ВВП у країнах із порядками 

відкритого доступу та ВВП України у 1991-2019 рр. 

 

Країни 

Кількість 

років 

зростання 

ВВП 

Кількість 

років 

падіння 

ВВП 

Роки 

зростання 

ВВП, % 

Середнє 

значення   

змінення 

ВВП у 

роки 

зростання, 

% 

Середнє 

значення  

змінення 

ВВП у  

роки 

падіння,

% 

Середня 

зміна 

ВВП, % 

Стандарт-

не 

відхилення 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Країни з ПВД 

Австралія 28 1 96,6 3,14 -0,40 3,0 1,20 

Австрія 28 1 96,6 2,12 -3,76 1,9 1,49 

Бельгія 27 2 93,1 2,05 -1,49 1,8 1,34 

Великобританія 26 3 89,7 2,47 -1,88 2,0 1,67 

Данія 27 2 93,1 2,10 -2,71 1,8 1,83 

Ізраїль 28 1 96,6 4,24 -0,01 4,1 2,13 

Ірландія 27 2 93,1 6,31 -4,78 5,5 5,49 

Ісландія 25 4 86,2 4,01 -3,45 3,0 3,52 

Італія 23 6 79,3 1,43 -1,99 0,7 1,78 

Канада 27 2 93,1 2,95 -2,51 2,6 2,01 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Нідерланди 26 3 89,7 2,50 -1,61 2,1 1,81 

Німеччина 25 4 86,2 2,06 -1,90 1,5 1,98 

Нова Зеландія 26 3 89,7 3,34 -0,76 2,9 1,79 

Норвегія 28 1 96,6 2,46 -1,73 2,3 1,54 

США 26 3 89,7 2,89 -0,93 2,5 1,57 

Фінляндія 22 7 75,9 3,26 -2,94 1,8 3,34 

Швейцарія 25 4 86,2 1,98 -0,83 1,6 1,50 

Швеція 23 6 79,3 3,15 -1,62 2,2 2,36 

Японія 23 6 79,3 1,60 -1,42 1,0 1,79 

Середнє 25,8 3,2 88,9 2,85 -1,93 2,3 1,54 

Країна з ПОД 

Україна 16 13 55,2 5,20 -8,74 -1,1 8,59 

Джерело: складено за даними Світового банку [341]. 

 

Профіль України значною мірою відрізняється від середнього профіля 

країн, що мають порядки відкритого доступу. Якщо в країнах із порядками 

відкритого доступу у середньому спостерігалося 25,8 року зростання з 29 

(88,9%), то в Україні − лише 16 із 29 (55,2%). 

Середнє значення ВВП у роки зростання в країнах із ПВД складає 2,85% 

на рік, а в Україні – 5,2%. У кризові роки ВВП країн із ВПД зменшується в 

середньому на -1,93%, а в Україні – на -8,4%. Як наслідок, у країнах із 

порядками відкритого доступу ВВП протягом 29 років у середньому зростав 

на 2,3%, у той час як в Україні скорочувався на 1,1%. Отже, що краще: 

повільно, але стабільно зростати чи швидко зростати та різко падати? 

Відповідь на це питання є неоднозначною, тому необхідні додаткові 

дослідження. 

Емпірична щільність розподілу динаміки ВВП у країнах із відкритими 

порядками доступу (рис. 4.4) має один локальний максимум (одномодальний 

розподіл) із зміщенням убік додатних значень.  
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Рисунок 4.4 –  Емпірична щільність розподілу динаміки ВВП у країнах 

із відкритими порядками доступу (1991-2019 рр.) 

Джерело: складено автором.  

 

Найбільша кількість спостережень потрапляє в інтервали [0,1;2,8) та 

[2,9;5,5). Хоча ця функція не відповідає нормальному розподілу (за критерієм 

Хі-квадрат), але її зміщення праворуч по осі абсцис має позитивний (в 

економічному сенсі) характер, оскільки відбувається вбік більших значень.  

Слід зауважити, що з вибірки відсіяно один викид, який виражався в 

аномально високих річних темпах зростання, зафіксованих в Ірландії у 2015 р., 

− 25,2%. 

Натомість в Україні емпірична щільність динаміки ВВП має принципово 

інший вигляд (рис. 4.5). Вона являє собою полімодальний розподіл, оскільки 

простежуються два локальних максимуми: в інтервалах [-12,9;-7,9) та [2,1;7,1). 

Це свідчить про значну неоднорідність вибірки.  
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Рисунок 4.5 – Емпірична щільність розподілу динаміки ВВП України у 

1991-2019 рр. 

Джерело: складено автором. 

 

Після розгляду емпіричної щільності функції розподілу доцільно 

перейти до ймовірнісних оцінок позитивної та негативної динаміки ВВП в 

умовах домінування порядків відкритого та обмеженого доступу. Тобто 

розглядаються два варіанти: в Україні впроваджено порядки відкритого 

доступу та збережено порядки обмеженого доступу.  

Як перші цільові значення для аналізу відібрано останні прогнози 

Національного банку України, Міжнародного валютного фонду, Світового 

банку та Європейського банку реконструкції та розвитку щодо зростання ВВП 

України у 2021 р. (табл. 4.5). 

Однак позитивні прогнози не завжди здійснюються, тому виконано 

оцінку ймовірності зниження ВВП України на значення понад  -1,1; -3,0; -4,3; 

-5,0%. Також оцінено ймовірність збереження відповідних темпів зростання 

чи падіння протягом 5 років (до 2025 р.). 

Базисом розрахунку ймовірнісних оцінок для порядків відкритого 

доступу є емпірична функція розподілу для країн, перелічених у табл. 4.4 

(обсяг вибірки N=551).  
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Таблиця 4.5 – Прогнозні значення зростання ВВП України у 2021 р. 

 

Установа 
Прогноз на 2021 р.,  

% до попереднього року 
Дата прогнозу 

Міжнародний валютний 

фонд 
1,1 09.06.2020 р. 

Світовий банк 3,0 08.06.2020 р. 

Національний банк 

України 
4,3 23.04.2020 р. 

Європейський банк 

реконструкції та розвитку 
5,0 13.05.2020 р. 

Джерело: складено на основі даних Київської школи економіки [134, c.4]. 

 

Базисом розрахунку ймовірнісних оцінок для порядків обмеженого 

доступу є доповнена з використанням методу Монте-Карло функція розподілу 

динаміки ВВП України. Для згладжування первинної функції (емпіричну 

щільність якої наведено на рис. 4.5) згенеровано близько 10 тис. 

псевдовипадкових сценаріїв, які базуються на наявній динаміці ВВП України 

у 1991-2019 рр. 

Зведені результати наведено в табл. 4.6. 

Оцінка потенціалу здійснення прогнозів провідних міжнародних 

установ відносно ВВП України у 2021 р. свідчить, що ймовірність досягнення 

зростання ВВП на понад 5% для порядків обмеженого доступу становить 

25,7%, а для  відкритого – лише 9,1%, тобто у 2,8 раза менше. Але вже 

ймовірність досягнення значення +3% для обох варіантів інституційного 

середовища значно зближається. Для порядків відкритого доступу – 34,5%, 

для порядків обмеженого доступу – 39,3%. Для значення 1,1% імовірність в 

умовах порядків відкритого доступу стає більшою відносно порядків 

обмеженого доступу (75,5 та 52,1% відповідно).  
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Таблиця 4.6 – 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%. 

Джерело: розраховано та складено автором. 

 

Імовірність зниження ВВП на 1,1% для ПВД у 6,9 раза нижча, ніж для 

ПОД (5,5 та 37,3% відповідно). Для значення -5% ВВП ця відмінність складає 

23,7 раза. Якщо для ПВД імовірність падіння 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, оцінюється ймовірність, що протягом 5 років 

спостерігатиметься зростання не менше 5% на рік, тобто ймовірність 

збільшення ВВП України у 2025 р. на понад 27,6%. Для випадку щорічного 
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зменшення ВВП на 5% це значення дорівнює 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 навіть перевищення рівня 5,6% 

протягом п’ятирічного періоду залишається досить невеликим (3,8%), у той 

час як для ПВД наближається до 25%. Падіння ВВП навіть на 5,4% є 

малоймовірним для обох видків, але для ПВД воно майже нездійсненне та 

менше за ймовірність для ПОД у 15063 рази.   

Таким чином, 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 падіння. У зв’язку з цим доцільним є впровадження 

інституту стратегування як інструменту переходу до порядків відкритого 

доступу в Україні.  

 

4.4 Висновки до розділу 4 

 

1. Незважаючи на те що окремі елементи процесу стратегічного 

управління використовуються в Україні досить тривалий час, його 

ефективність у цілому залишається низькою. Стратегії на всіх рівнях 

управління після розробки та затвердження досить швидко втрачають 

актуальність і зрештою не виконуються. Неузгодженість стратегій між собою 

та із суб’єктами їх реалізації набуває особливого значення при зміні влади 

(провідного суб’єкта реалізації стратегії). 

Низька якість стратегічного управління на державному, регіональному 

та місцевому рівнях призводить до поступової втрати економічної 

суб’єктності країни й обумовлює реактивну, а не проактивну діяльність влади 

та суспільства в соціально-економічній сфері, питаннях національної безпеки. 
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Неузгодженість стратегічного управління наочно простежується на 

прикладі співставлення Стратегії національної безпеки України та Державної 

стратегії регіонального розвитку. Першу приймає Кабінет Міністрів України, 

другу – Президент України. З одного боку, пріоритетність цих стратегій 

відносно одна одної є невизначеною, а з іншого – чітко простежується 

конфлікт між спрямованістю першої на досягнення «безпеки», а другої – 

«розвитку». І це без урахування десятків інших чинних стратегічних 

документів. 

У підсумку існуюча система стратегічного управління не дозволяє 

перейти до стратегічного управління розвитком країни на основі цілей, що 

перешкоджає її соціально-економічному розвитку. 

2. Стратегічне управління в Україні на національному та регіональному 

рівнях характеризується домінуванням екстравертного підходу, коли 

передбачається вбудовування діяльності в соціально-економічну реальність. 

Переформатування наявної реальності (ринків, продуктів, технологій тощо), 

тобто інтровертивний підхід до стратегування, у процесі створення 

стратегічних документів фактично не використовується. Значною мірою це 

обумовлює широке застосування SWOT-аналізу при визначенні стратегічних 

цілей. 

3. В Україні є необхідний базис для цифровізації платформізації процесу 

стратегування. Фундаментальних причин, що перешкоджають формуванню 

НЦП в Україні, немає. Проблеми, характерні для великих комерційних 

цифрових платформ, не є релевантними для загальнонаціональної цифрової 

платформи. Поточні обмеження пов'язані з відсутністю соціального інтернету 

та пристроїв, що забезпечують вихід в інтернет для всього населення. 

Основними завданнями, вирішення яких забезпечує можливості для 

створення НЦП в Україні, є такі: тотальне підключення всього населення до 

мережі Інтернет (можливо, закріплення на рівні Конституції України права на 

соціальний інтернет); забезпечення всього населення пристроями доступу до 

мережі Інтернет; підвищення цифрової грамотності населення шляхом 
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навчання (насамперед людей похилого віку) базових навичок використання 

мережі Інтернет і НЦП. 

4. Перехід інституту стратегування на якісно новий рівень можливий за 

рахунок упровадження НЦПС, яка дозволяє зменшити транзакційні витрати на 

обслуговування процесу стратегування, узгодити стратегії між собою на всіх 

рівнях (від індивідуального до національного), організаційні та фінансові 

ресурси їх реалізації зі стратегічними цілями, підвищити якість управлінських 

рішень стратегічного характеру, поширити культуру стратегування та змінити 

домінуючі інститути в Україні. Упровадження НЦПС дозволяє зробити 

стратегування загальнонаціональним інститутом, який забезпечує якісну 

імплементацію стратегій. 

НЦПС здатна не лише виконувати функцію зберігання стратегічних 

документів, але і стати інструментом моніторингу їх виконання, узгодження з 

КРІ чиновників ТОП-рівня тощо. НЦПС дозволяє консолідувати місію, 

бачення та цінності для мільйонів фізичних і юридичних осіб, забезпечити 

перехід від порядків обмеженого доступу до порядків відкритого доступу, а 

також перейти від суспільства з домінуючою об’єктністю до суспільства з 

домінуючою суб’єктністю.  

5. Офісу Президента України разом із Кабінетом Міністрів України та 

Верховною Радою України необхідно ініціювати розробку законодавчого 

забезпечення формування єдиної цифрової платформи для імплементації всіх 

державних цифрових послуг у сфері медицини, освіти тощо. В іншому разі 

подолати «клаптиковість» цифровізації державних послуг майже неможливо. 

Фактично пріоритетним завданням може стати не формування окремих 

елементів інформаційно-цифрової економіки, перелічених у Концепції 

розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 роки, а 

розробка цілісної цифрової платформи е-держави (e-state), що передбачає 

першочергове створення не лише реєстру ІD громадян, але і підприємств, 

організацій, установ та закладів. 
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Упровадження цифрової трансформації в Україні − це складний шлях, і 

питання його проходження недоцільно адресувати виключно до влади. Це 

питання до кожного громадянина, бізнесу, закладу чи організації. 

Першочергове чергове завдання для громадянського суспільства та бізнес-

спільноти полягає не лише у формуванні запиту до влади щодо цифровізації 

країни, але і в докладанні можливих зусиль у межах власних можливостей та 

компетенцій. Лише в цьому випадку цифрова модернізація економіки стане 

проривом для розвитку України. 

6. Попит на освітні послуги в Україні знижується під впливом 

демографічних чинників і не має потенціалу для швидкого зростання шляхом 

збільшення державних видатків унаслідок кризового стану вітчизняної 

економіки. Українські освітні послуги мають певний попит з боку іноземних 

студентів, і цей напрям потребує подальшого розвитку.  

Закон України «Про освіту» потребує вдосконалення щодо 

імплементації сучасних освітніх трендів, створення онлайн ВНЗ та шкіл із 

визначенням принципів формування єдиної освітньої цифрової платформи. Це 

дозволить посилити інформаційно-модернізаційні процеси в економіці 

України шляхом розширення використання в ній сучасних технологій і 

навичок роботи з ними. 

7. Цифровізація медицини в Україні триває, але логіка платформи, на 

якій будується цифрова екосистема надання медичних послуг, уже не 

відповідає кращим практикам і тому потребує переосмислення з урахуванням 

сучасних підходів до розвитку платформ і використання блокчейн-технологій. 

8. Окремим питанням є інвестиції в людський капітал, який пов’язаний 

з ІТ-ринком. «Людський капітал та ресурси, здатні створювати нові IT-

розробки, потребують мінімальних інвестицій. Витрати, які направляються на 

розвиток IT, є мінімальними. Зараз IT для країни є третьою галуззю, третім 

сектором з точки зору експорту. І чим успішніше буде розвиток IT-ринку, тим 

успішніше розвиватиметься національний валовий продукт» [141]. У зв’язку з 
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цим доцільним є створення сприятливих умов для підготовки ІТ-фахівців і 

мінімізація перешкод для розвитку ІТ-компаній в Україні.  

 

Результати основних наукових положень, викладених у даному розділі, 

опубліковано в роботах [33; 35; 37; 38; 40; 52; 54; 56-60; 151; 483]. 
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РОЗДІЛ 5 

НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ  

ЦИФРОВІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ СТРАТЕГУВАННЯ РОЗВИТКУ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ  

 

5.1 Напрями реформування процесу стратегування національної 

економіки України в умовах цифровізації  

 

Удосконалення процесу стратегічного управління в Україні можливе 

шляхом вирішення розглянутих проблем із використанням розроблених 

теоретико-методологічних засад стратегування та потенціалу цифрових 

технологій. Виходячи з цього визначено 7 відповідних напрямів:  

1) узгодження всіх стратегій між собою на різних рівнях управління ‒ 

від національного до місцевого;  

2) узгодження стратегічних документів і бюджетів; 

3) узгодження показників оцінки ефективності роботи провідних 

чиновників і державних службовців серед представників виконавчої влади та 

змісту стратегічних документів;  

4) протидія «чорним лебедям»;  

5) підвищення загального рівня культури стратегічного управління в 

Україні;  

6) гармонізація нормативно-правового забезпечення процесу 

стратегування;  

7) цифровізація процесу стратегування розвитку національної 

економіки. 

Вказані напрями неможливо однозначно диференціювати один від 

одного. Так, процеси цифровізації та гармонізації нормативно-правового 

забезпечення процесу стратегування, з одного боку, обумовлюють один 

одного, а з іншого ‒ є наскрізними для всі інших напрямів.  
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1. Узгодження всіх стратегій між собою на різних рівнях управління ‒ 

від національного до місцевого потребує встановлення нормативно визначеної 

ієрархії стратегічних документів та універсальної структури окремого 

стратегічного документа. Комплексна система стратегічного управління має 

поєднувати рух у двох напрямах: від населення до влади та від державного до 

місцевого рівня. Рух від населення до влади передбачає первинне формування 

загальної довгострокової стратегії розвитку країни із залученням широкого 

кола представників влади та громадянськості з різних сфер діяльності 

суспільства (політичних і державних діячів, провідних підприємців, 

науковців, діячів мистецтва тощо). Розроблений проєкт стратегії має 

погоджуватися більшістю населення країни на референдумі або 

конституційною більшістю голосів депутатів Верховної Ради України. Така 

процедура перетворює загальну довгострокову стратегію на імператив 

діяльності для органів влади у коротко- та середньостроковій перспективі, а 

також формує орієнтир для розробки власних стратегій для юридичних і 

фізичних осіб. Рух від державного рівня до місцевого реалізується при 

переході до проєктної площини, коли формалізуються національні, 

регіональні й місцеві середньо- та короткострокові стратегії. Під час руху 

згори вниз в основу покладено фрактальний підхід до стратегування, коли 

кожній новій стратегії відповідає структура всіх діючих стратегій (розділ 2).  

Формування системи стратегічного планування доцільно розпочинати з 

розробки Загальної стратегії України, структура якої включає загальну місію 

України, загальне бачення України, загальні цінності України. Зміст загальної 

місії визначає пріоритетні групи населення чи сектори економіки для 

застосування конкретних механізмів внутрішньої політики, а також 

стратегічних зовнішніх економіко-політичних партнерів. Загальне бачення 

визначає образ майбутнього, який передбачається досягти (наприклад, середня 

очікувана тривалість життя при народженні, структура ВВП чи експорту, 

членство в міжнародних економічних об’єднаннях тощо). Загальні цінності 

описують керівні принципи реалізації місії та досягнення бачення (наприклад, 
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вільний ринок, економічний протекціонізм тощо). Зміст місії, бачення та 

цінностей описує економічну модель діяльності суспільства й очікувані 

результати від такої діяльності. Держава виступає гарантом підтримки даного 

механізму.  

При цьому місія та цінності мають бути конкретними, а бачення має 

відповідати критеріям SMART для можливості формування на наступних 

рівнях стратегування відповідних стратегічних цілей і планів щодо їх 

реалізації. Строк реалізації Загальної стратегії України становить понад 

20 років, тобто дорівнює чи перевищує тривалість одного покоління. Такий 

проміжок часу значно триваліше за політичні цикли, обумовлені виборами 

Президента України, депутатів Верховної Ради України та органів місцевого 

самоврядування. Зміст Загальної стратегії України доцільно виносити на 

національний референдум, за результатами якого він або буде схвалений 

більшістю голосів (із подальшим затвердженням Верховною Радою України), 

або повернеться на доопрацювання. Альтернативним варіантом є 

безпосереднє затвердження Верховною Радою України конституційною 

більшістю голосів. У будь-якому разі обсяг Загальної стратегії України має 

бути стислим, лаконічним і максимально зрозумілим для пересічних громадян. 

Великий обсяг Загальної стратегії України унеможливлює її адекватну оцінку 

переважною більшістю населення. Для ознайомлення зі змістом Загальної 

стратегії України переважної більшості громадян у процесі стратегічного 

управління має бути передбачена комунікаційна кампанія, яка спонукатиме до 

вивчення й аналізу документа.  

Актуалізацію (перегляд) Загальної стратегії України необхідно 

здійснювати щонайменше кожні 5 років (перед затвердженням Стратегії 

розвитку України на 5 років), а також у разі значної зміни зовнішнього або 

внутрішнього соціально-економічного чи воєнно-політичного становища. 

Ініціювати перегляд Загальної стратегії України може населення шляхом 

подання відповідної електронної петиції, яку має підтримати велика кількість 

громадян або більшість депутатів Верховної Ради України (шляхом ухвалення 
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відповідної постанови), або Президент України. Представники виконавчої 

влади не мають можливості зробити таке подання, оскільки їх призначення 

передбачає, що вони погоджуються на виконання чинного варіанта стратегії. 

Наявність нової (оновленої) стратегії обумовлює необхідність формування 

нової (оновленої) команди виконавців, що не гарантує збереження особового 

складу Кабінету Міністрів України.  

Такий підхід дозволяє залучити до розробки стратегії всю прогресивну 

та активну частину суспільства і при цьому виключити політичну складову 

циклічних коливань, обумовлену виборами всіх рівнів. Затвердження стратегії 

на національному референдумі забезпечує співпричетність кожного 

громадянина до цього документа, що є мотивуючим чинником для реалізації 

стратегії. Затвердження через Верховну Раду України є менш ресурсоємним, 

але спричиняє послаблення співпричетності великої кількості населення до 

реалізації прийнятої стратегії. 

Питання процедури формування національної експертної спільноти для 

розробки Загальної стратегії України та інших пов’язаних із нею стратегічних 

документів потребує окремого поглибленого опрацювання. Воно має 

відбуватися у два етапи: на першому визначається максимально широкий 

перелік потенційних розробників, які відповідають заздалегідь визначеним 

вимогам; на другому із застосуванням процедури жеребкування формується 

остаточний перелік робочих груп.  

Аналогічно розробляються і затверджуються загальні регіональні та 

місцеві стратегії, які, у свою чергу, враховують зміст Загальної стратегії 

України і тому приймаються лише після її затвердження. 

Для формування органу з розробки стратегій та їх подальшої реалізації 

необхідне неупереджене, прозоре та всебічне висвітлення, щоб забезпечити 

високий рівень довіри серед громадськості. Організаційний супровід цього 

процесу в існуючих умовах концентрації ЗМІ в межах великих фінансово-

промислових груп [40] потребує окремого науково-методичного 

опрацювання. 
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Організація процесу розробки або актуалізації загальних стратегій 

починається не пізніше ніж за рік до дати їх перегляду. Бюджетні видатки на 

забезпечення діяльності тимчасового органу з розробки або актуалізації 

загальних стратегій України мають бути закладені заздалегідь (як мінімум, за 

рік до періоду актуалізації стратегії). Перегляд загальних стратегій обумовлює 

необхідність обов’язкового перегляду всіх інших стратегічних документів. 

У підсумку в межах прийнятої Загальної стратегії України політичні 

партії та рухи на національному рівні конкурують не за вектором розвитку 

країни або регіону, а за методами та механізмами руху у визначеному напрямі. 

Згідно з результатами чергових виборів до Верховної Ради України правляча 

коаліція розробляє Стратегію розвитку України на п’ять років (термін 

діяльності парламенту) та формує Кабінет Міністрів України, діяльність якого 

спрямована на реалізацію цієї стратегії. 

Викладений підхід значною мірою відповідає кращим практикам 

корпоративного управління, коли наглядова рада (рада директорів) затверджує 

стратегію, а правління (генеральний чи виконавчий директор) відповідають за 

її реалізацію.  

Профільні (секторальні) національні стратегії, такі як Стратегія 

національної безпеки України, Державна стратегія регіонального розвитку, 

Експортна стратегія та ін. мають являти собою розгортання Загальної стратегії 

України, деталізацію та конкретизацію її змісту у відповідній сфері у 

середньостроковій перспективі (5 років). 

Дискусійним питанням є поєднання змісту Стратегії розвитку України 

на п’ять років зі Стратегією національної безпеки України та Державною 

стратегією регіонального розвитку на відповідний період. З одного боку, 

сукупність регіонів складає всю Україну, а національна безпека безпосередньо 

стосується всієї країни загалом й опосередковано кожного регіону, що 

зменшує кількість стратегічних документів, а з іншого ‒ Стратегія розвитку 

України, як і СНБУ, стосується і зовнішньої, і внутрішньої політики, а ДСРР 

‒ переважно внутрішньої. Тому можливим є поєднання Стратегії розвитку 
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України та СНБУ, яка описує ризики в межах загальної структури стратегії, та 

недоцільним ‒ безпосереднє включення регіональної політики.  

Розглянуті стратегії утворюють комплексну систему стратегічного 

планування (табл. 5.1), яка розгортається у двох вимірах: від довгострокових 

стратегічних документів до середньо- та короткострокових; від національного 

до регіонального та місцевого рівня.  

 

Таблиця 5.1  − Перелік основних стратегічних документів 

 

Документ Строк дії Розробник 

Інструмент 

затвердження / 

схвалення 

Частота 

актуалізації 

1 2 3 4 5 

Загальна стратегія 

України  

20-30 

років 

Національна 

експертна 

спільнота 

Всеукраїнський 

референдум / 

Верховна Рада 

України 

1 раз на 

5 років / за 

необхідності 

Загальна стратегія 

розвитку регіону  

20-30 

років 

Регіональна 

експертна 

спільнота 

Регіональний 

референдум / 

Обласна рада 

1 раз на 

5 років / за 

необхідності 

Загальна стратегія 

розвитку місцевої 

громади (ОТГ) 

20-30 

років 

Місцева експертна 

спільнота 

Місцевий 

референдум / 

Місцева рада / 

Рада ОТГ 

1 раз на 

5 років / за 

необхідності 

Стратегія розвитку 

України  

5 років ВРУ із залученням 

експертної 

спільноти 

Верховна Рада 

України / 

Президент України 

Щороку 

Спеціалізовані 

стратегії на 

національному 

рівні (наприклад, 

ДСРР, Експортна 

стратегія та ін.) 

5 років КМУ або 

центральні органи 

виконавчої влади 

Верховна Рада 

України / 

Президент України 

Щороку 

Стратегія розвитку 

регіону  

5 років Обласна рада із 

залученням 

експертної 

спільноти 

 

Обласна рада Щороку 
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1 2 3 4 5 

Стратегія розвитку 

місцевої громади, 

включаючи міста 

та ОТГ  

5 років Міська / районна / 

сільська / селищна 

рада / рада ОТГ із 

залученням 

експертної 

спільноти 

Міська / районна / 

сільська / селищна 

рада / рада ОТГ 

Щороку 

Джерело: складено автором. 

 

Розробка й ухвалення стратегічних документів виходячи з позиції 

(інтересів) окремого органу державної влади (а не всієї країни) поза 

контекстом змісту Загальної стратегії України та інших чинних стратегічних 

документів є недоцільними. Діяльність окремого виконавчого органу 

центральної влади має бути спрямована на реалізацію існуючих стратегічних 

документів (СД), тобто вони мають формувати плани та заходи відповідно до 

СД, а не розробляти власні СД.   

Аналогічна процедура пропонується на регіональному та місцевому 

рівнях. Кожен регіон, місто, об’єднана територіальна громада потребують 

наявності власної загальної стратегії на довгостроковий період (понад 

20 років), які потім конкретизуються на 5-річний термін, а точніше на термін 

обрання виборчих органів влади. Загальна стратегія регіону розробляється 

регіональною експертною спільнотою, яка включає як визнаних фахівців, 

управлінців, діячів науки та мистецтва, так і національних експертів.  

Поширена практика прийняття стратегічних документів на термін, що 

перевищує каденцію відповідного органу влади, має буде переглянута задля 

уникнення конфлікту інтересів між новим складом влади та застарілою 

стратегією. 

Спеціалізовані стратегії на регіональному та місцевому рівнях не 

входять до системи державного стратегічного управління в Україні та не 

можуть безпосередньо претендувати на ресурс державного бюджету.   

Окремо слід звернуту увагу на те, що узгодження однорівневих 

стратегій між собою та зі стратегіями вищого рівня потребує наявності 
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універсального показника. Таким показником може стати просторове 

багатство, яке, на відміну від ВВП, поєднує людський, природний та 

матеріальний капітал [400]. Також, як свідчить європейський досвід, як 

універсальні цільові орієнтири можна використовувати екологічні (наприклад, 

обсяги викидів парникових газів тощо) та соціальні (наприклад, рівень 

бідності тощо) показники. 

З урахуванням наявності сотень чинних стратегічних документів на 

різних рівнях управління постає актуальне завдання організації переходу від 

існуючого стану до цільового, у якому залишається мінімально необхідна 

кількість узгоджених між собою стратегічних документів.  

Незважаючи на те що переважна більшість стратегічних документів 

ухвалюється Кабінетом Міністрів України, для уникнення конфлікту інтересів 

доцільно на базі Верховної Ради України створити міжвідомчу робочу групу 

(за участю представників Кабінету Міністрів України) для оптимізації 

кількості стратегічних документів та підготовки пропозицій щодо припинення 

дії тих із них, що втратили актуальність. На першому етапі необхідно провести 

ревізію всіх стратегічних документів. На другому – визначити, які стратегічні 

документи втратили актуальність, а зміст яких необхідно врахувати при 

розробці стратегій, що входять до системи державних стратегічних 

документів. Цей процес доцільно здійснювати одночасно з доопрацюванням 

проєкту Закону України «Про державне стратегічне планування».  

У підсумку узгодження стратегічних документів від національного до 

місцевого рівня створює можливості для поширення цієї практики на сектор 

державних підприємств. 

2. Узгодження стратегічних документів і ресурсів (включаючи 

бюджети). Виходячи з теоретичних засад стратегування визначені в стратегії 

місія, бачення, цінності та стратегічні цілі мають за своїми масштабами 

відповідати ресурсам, які потенційно можливо задіяти для їх досягнення. 

Серед основних видів ресурсів (людські, інституційні (регуляторні), 

фінансові, майнові, природні) особливу увагу необхідно приділяти 



381 

 

фінансовим, які виступають інструментом перерозподілу інших видів 

ресурсів. Тому реалізація кожного із стратегічних документів значною мірою 

залежить від закладеного в бюджет обсягу коштів на його виконання, і 

доцільним є внесення змін до Бюджетного кодексу України. Необхідно 

передбачити визначення бюджетних механізмів головним інструментом 

реалізації національних стратегій, а не тільки регіональних, а також 

підпорядкування Бюджетної системи України системі стратегічного 

управління. У зв’язку з цим державний і регіональні бюджети мають бути 

спрямовані на досягнення стратегічних цілей відповідної стратегії та бути 

взаємоузгодженими (рис. 5.1). Запропоновано граничні терміни затвердження 

або актуалізації стратегій для узгодження їх із бюджетами. У загальній 

ситуації бажано, щоб стратегічні документи були чинними на момент 

підготовки бюджетної декларації. 

 

Рівень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень

Державний

Регіональний

Місцевий

Загальна стратегія 

України

Загальна стратегія 

розвитку регіону

Загальна стратегія 

розвитку місцевої 

громади

Державна 

стратегія 

розвитку

Регіональна 

стратегія 

розвитку

Стратегія 

розвитку 

міста / ОТГ 

Державний 

бюджет

Регіональний 

(обласний) 

бюджет

Місцевий 

бюджет

 

Рисунок 5.1 − Загальна схема узгодження стратегічних документів і 

бюджетів відповідного рівня 

Джерело: складено автором. 
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Загальна стратегія України і загальні регіональні та місцеві стратегії не 

можуть бути безпосередньо пов’язані з річними бюджетами, оскільки мають 

досить тривалий термін дії. Натомість вони мають бути пов’язані з бюджетами 

опосередковано ‒ через Стратегію розвитку України та регіонів, профільні 

національні стратегії, стратегії розвитку регіонів, стратегії розвитку місцевої 

громади, включаючи міста та ОТГ. Тому середньострокові стратегічні 

документи (до 3-5 років) необхідно приймати до початку формування проєкту 

бюджету. 

На момент формування зведеного державного бюджету України 

необхідно, щоб головні розпорядники бюджетних коштів при складанні 

бюджетних запитів для подання Міністерству фінансів України або мали 

власні стратегії чи плани, сформовані раніше на базі Стратегії розвитку 

України, або виходили зі змісту інших стратегій, включених до системи 

державних стратегічних документів. Оскільки згідно з Бюджетним кодексом 

України (ст. 37, п. 3) «Кабінет Міністрів України схвалює проєкт закону про 

Державний бюджет України та подає його разом із відповідними матеріалами 

Верховній Раді України та Президенту України не пізніше 15 вересня року, що 

передує плановому», стратегічні документи мають бути актуальними вже у 

серпні поточного року. 

При складанні бюджету доцільним є узгодження кожного рядку 

бюджетних видатків із конкретними стратегічними цілями. Тобто будь-якому 

громадянину чи представнику інших груп стейкхолдерів має бути зрозуміло, 

який стратегічний ефект планується одержати від реалізації бюджету 

відповідного рівня. 

Така практика забезпечить розуміння того, скільки фінансових ресурсів 

направлено на ту чи іншу мету, що дозволить у подальшому коригувати зміст 

як стратегій, так і бюджетів. Якщо на певну мету чи стратегію постійно не 

вистачає ресурсів, то це привід або відмовитися від цієї мети чи стратегії, або 

перерозподілити на її користь ресурсів з інших стратегічних цілей.  
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3. Узгодження показників оцінки ефективності роботи провідних 

чиновників та державних службовців серед представників виконавчої влади і 

змісту стратегічних документів є необхідним елементом мотивації до 

досягнення стратегічних цілей. Оскільки «раціональна бюрократія як елемент 

легальної форми панування, за концепцією М. Вебера, являє собою своєрідну 

машину з підготовки та реалізації управлінських рішень, яка працює за 

наявності чіткої, ззовні поставленої мети» [256], виникає потреба не лише у 

визначенні цієї мети (у межах розробки Загальної стратегії України та 

пов’язаних із нею стратегічних документів), а також у включенні її як 

пріоритету діяльності для бюрократії.  

Політики (особи, призначені на посаду за результатами виборів) несуть 

переважно політичну відповідальність за виконання (невиконання) 

запропонованих ними стратегій під час чергових виборів. По відношенню до 

державних службовців, призначених на посаду, системне невиконання 

стратегій не призводить до жодних ані кадрових, ані організаційних змін, а 

також не впливає на рівень матеріального заохочення. Тому важлива не лише 

організація моніторингу реалізації стратегічних документів, але і подальше 

використання його результатів. Відповідно, необхідно чітко визначити, хто 

повинен проводити такий моніторинг. При цьому для уникнення конфлікту 

інтересів слід відмовитися від практики, коли моніторинг проводить та сама 

установа (орган державної влади), яка ухвалювала стратегію. Також доцільно 

заздалегідь визначити наслідки успішної чи незадовільної реалізації кожного 

із стратегічних документів. 

Підбір чиновників найвищого рівня та державних службовців високого 

рангу первинно має відбуватися виходячи зі змісту стратегічних цілей. Під 

реалізацію різних цілей потрібен різний людський капітал. Додатковою 

опцією при визначенні стратегічних цілей може бути встановлення вимог до її 

провідних виконавців. Відповідно при призначенні на ключові державні 

посади має бути визначено, за яку стратегічну ціль (цілі) бере на себе 

відповідальність посадова особа. Невиконання стратегічних цілей має бути 
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підставою для переоцінки ступеня адекватності посадової особи відповідній 

посаді. При поширенні цієї практики кожен державний службовець незалежно 

від рангу повинен розуміти, на виконання якої стратегічної мети спрямована 

його діяльність. 

Ключові показники ефективності діяльності членів Кабінету Міністрів 

України або державних службовців мають бути вимірюваними та враховувати 

зовнішні реалії. Наприклад, для прем’єр-міністра України одним із таких 

показників може бути динаміка зміни ВВП України, яка виходячи із 

залежності від імпорту та спрямованості на експорт економіки України має 

враховувати глобальні тренди. У випадку зростання глобального ВВП на Х% 

за рік збільшення ВВП України має становити не менш ніж а×Х% за рік, де 

«а» перевищує 1, зважаючи на існуючу низьку базу порівняння та промислово-

технологічний і трудовий потенціал. Тобто збільшення ВВП в Україні має 

бути більшим за середнє зростання на глобальному рівні (наприклад, за 

даними Світового банку). У випадку зменшення глобального ВВП на Y% за 

рік зменшення в Україні не може перевищувати b×Y% за аналогічний період, 

де b менше за 1, тобто має бути менше за падіння у світі, що продемонструє 

відносно високий рівень управління економікою в Україні порівняно із 

середньосвітовими значеннями.  

Аналогічну практику необхідно поширити на посадових осіб на рівні 

місцевого самоврядування. При цьому як еталонні значення для кількісної 

оцінки якості їх роботи можна використовувати середні значення по країні, 

але коригуючий коефіцієнт у випадку зростання має бути меншим за 1. В 

іншому разі майже половину всіх оцінок необхідно буде розглядати як 

негативні. Це пов’язано з тим, що середнє значення в країні обов’язково 

складається із значень по регіонах.  

У даному контексті доцільним є поширення логіки укладання та 

виконання SMART-контрактів для розбудови відносин й оцінювання 

діяльності чиновників на ключових державних посадах. Також перспективним 

напрямом виступає оприлюднення особами, які обіймають такі посади або 
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претендують на них, особистих стратегій (за їх власним бажанням). Наявність 

публічної особистої стратегії дозволяє продемонструвати громадськості 

вміння стратегувати власне життя, а також у подальшому оцінити якість 

такого стратегування. Ця інформація є дуже важливою для осіб, які приймають 

кадрові рішення, або виборців під час волевиявлення. 

У зв’язку з вищезазначеним у Проєкті Закону України «Про державне 

стратегічне планування» мають бути викладені основні положення 

моніторингу і визначені відповідальні за реалізацію стратегічних документів.  

4. Протидія «чорним лебедям» має ґрунтуватися на гнучкості процесу 

стратегічного управління. Тому доцільно передбачити як періодичний 

перегляд стратегічних документів, так і термінову адаптацію стратегічних 

планів у разі виникнення непередбачуваних обставин, що значною мірою 

впливають на реалізацію стратегії. 

Важливим інструментом протидії «чорним лебедям», крім формування 

Резервного фонду державного бюджету, є визначення джерел додаткового 

фінансування.  

Незважаючи на те що «чорні лебеді» є малоймовірними, важко 

передбачуваними подіями з великим впливом, але вони значною мірою 

можуть бути класифіковані виходячи зі сфер їх виникнення (наприклад, 

економіка, політика, охорона здоров’я) і відповідного характеру (економічна 

криза, воєнно-політична криза, пандемія). Розуміння сутнісних ознак і 

характеристик криз, які домінують в останні століття, створює можливості для 

розробки загальних планів протидії відповідним кризовим станам. 

Так, протидія зменшенню світового попиту на сільськогосподарську 

продукцію та продукцію чорної металургії може передбачати розширення 

внутрішнього споживання цих товарів й упровадження тимчасових 

компенсаторних механізмів для експортерів із даних галузей. А протидія 

можливій пандемії припускає наявність плану вживання карантинних заходів 

і наявність резерву ліжок в інфекційних відділеннях. 
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5. Підвищення рівня культури стратегічного управління в Україні 

можливе лише за таких умов:  

а) збільшення ступеня інституалізації стратегічного управління в 

нормативно-правовій площині (інституційна компонента);  

б) підвищення рівня обізнаності осіб, які приймають рішення про 

можливості та переваги стратегічного управління (освітня компонента);  

в) встановлення причинно-наслідкових зв’язків між якістю, 

ефективністю виконання стратегій і матеріальним, моральним заохоченням 

(організаційна компонента).  

Для реалізації компоненти б) доцільним є впровадження предметів, 

пов’язаних із підвищенням рівня культури стратегічного управління, не лише 

у навчальні програми з підвищення кваліфікації та підготовки державних 

службовців у вищих навчальних закладах, але й у всіх навчальних закладах І-

ІV рівнів акредитації. Цільовим станом у довгостроковій перспективі є 

виховання культури стратегування зі шкільного віку. 

Компоненти б) та в) значною мірою перебувають під впливом 

компоненти а). Отже, першочерговим є завдання щодо розробки 

(доопрацювання) й ухвалення Закону України «Про державне стратегічне 

планування (управління)», а також його узгодження з іншими законами 

(кодексами) та нормативно-правовими актами. 

Також важливим елементом підвищення рівня культури стратегічного 

управління в Україні є добровільне поширення практики підготовки та 

оприлюднення особистих стратегій для високопосадовців, держслужбовців, 

осіб, які обіймають керівні посади на державних підприємствах й у бюджетних 

організаціях. 

6. Цифровізація процесу стратегування. З урахуванням розглянутого 

потенціалу цифрових технологій і платформ є можливість цифровізації всіх 

функцій стратегічного управління (планування, організація, мотивація, 

координація, контроль).  

У процесі цифровізації виокремлюють два її типи: 
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мала (локальна) ‒ передбачає використання цифрових технологій та 

спеціального програмного забезпечення при розробці окремих стратегічних 

документів;  

комплексна ‒ можлива на базі національної цифрової платформи за 

умови гармонізації нормативно-правого супроводу процесу стратегічного 

управління. 

7. Гармонізація нормативно-правового забезпечення процесу 

стратегування має відбуватися шляхом: консолідації зусиль представників 

Офісу Президента України, Кабінету Міністрів України та Верховної Ради 

України щодо доопрацювання та ухвалення Закону України «Про державне 

стратегічне планування»; узгодження між собою нормативно-правових 

документів, які стосуються процесу стратегічного управління (Бюджетний 

кодекс, Закони України «Про державну службу», «Про засади державної 

регіональної політики», «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики» 

тощо); зменшення кількості стратегічних документів до мінімально 

необхідної. 

Гармонізація нормативно-правового забезпечення процесу 

стратегування безпосередньо стосується всіх інших напрямів, тому вона 

потребує більш поглибленого розгляду.  

 

5.2 Національна цифрова платформа стратегування 

 

Упровадження розглянутих напрямів реформування процесу 

стратегування національної економіки України з метою його вдосконалення 

потребує використання можливостей цифрових технологій. 

Сфера досліджень щодо стратегічного управління постійно привертає 

увагу широкого кола науковців [87; 88; 90; 91; 122; 130; 204; 212; 213; 223; 

257], які, з одного боку, наголошують на теоретико-методологічних аспектах 

стратегування, а з іншого – на проблемах процесу стратегічного управління в 

Україні. При цьому можливості використання сучасних цифрових технологій 
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у вигляді цифрових платформ не розглядаються, хоча обговорюються 

«науково-експертні платформи стратегування в системі стратегічного 

планування соціально-економічного розвитку країни, макрорегіону, області, 

міста, району та об’єднаних територіальних громад» [130, с. 92] і доцільність 

їх створення. 

У випадку подальшого розширення управлінської культури та 

повномасштабного перенесення стратегування з корпоративного на 

державний (а потім і на індивідуальний) рівень виникає проблема загального 

адміністрування цього процесу, без обмеження прав і свобод кожного 

учасника. Вона вирішується з використанням однорангових цифрових 

платформ і технології блокчейн, потенціал якої розглянуто у підрозділі 1.2.  

Розвиток децентралізованих цифрових платформ на базі технології 

блокчейн дозволяє забезпечити загальність використання стратегічного 

управління на індивідуальному і колективному рівнях у всіх аспектах його 

прояву. Цифрова блокчейн-платформа поєднує достовірність, приватність і 

публічність. Отже, не лише загальнодержавні чи регіональні (місцеві) 

стратегії, а навіть індивідуальні стратегії можна привселюдно розміщувати, 

робити їх видимими тільки в необхідних випадках чи обсязі, але без 

можливості безвісти знищити або видалити зі сховища даних. 

Таким чином, наявність цифрової блокчейн-платформи, де містяться 

стратегії всіх колективних (органи державної влади, місцевого 

самоврядування, державні підприємства, політичні партії, громадські 

організації та ін.) та індивідуальних (чиновники, державні службовці, 

політичні діячі, керівники структурних підрозділів державних підприємств) 

користувачів, дозволяє зіставляти задекларовані у стратегії цілі, цінності тощо 

з реальною діяльністю індивідів та організацій, що фіксується через 

незнищуваний цифровий профіль і цифровий слід, який вони залишають. При 

порівнянні цифрових слідів і стратегічних цілей між собою створюється 

можливість для: 

- формування загальної та універсальної культури стратегування; 
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- агрегації цілей з індивідуального на вищі рівні; 

- підвищення рівня довіри між контрагентами та, як наслідок, 

скорочення транзакційних витрат; 

- переходу до цифрового суспільства з домінуючою суб'єктністю; 

- трансформації економічної моделі господарювання.  

Виходячи з наявної проблематики та аналізу останніх досліджень 

доцільним є обґрунтування цифровізації процесу стратегічного управління в 

Україні шляхом створення національної цифрової платформи стратегування 

(НЦПС).  

НЦПС сприяє реалізації таких напрямів удосконалення процесу 

стратегування в Україні: 

- узгодження всіх стратегій між собою на різних рівнях управління ‒ від 

національного до місцевого;  

- узгодження стратегічних документів і бюджетів;  

- узгодження показників оцінки ефективності роботи провідних 

чиновників і державних службовців серед представників виконавчої влади та 

змісту стратегічних документів;  

- протидія «чорним лебедям»;  

- підвищення загального рівня культури стратегічного управління в 

Україні. 

Вирішення цих проблем, з одного боку, перебуває в нормативній 

площині та потребує доопрацювання й ухвалення Закону України «Про 

державне стратегічне планування» [130, с. 90], а з іншого – необхідне 

організаційно-технологічне забезпечення цього процесу. Інструментом такого 

забезпечення може стати НЦПС.  

Виходячи з визначення національної цифрової платформи НЦПС являє 

собою єдину сукупність реєстрів стратегічних документів, суб’єктів розробки, 

виконання, моніторингу та актуалізації стратегічних документів, алгоритмів їх 

взаємодії та сховища здійснених між ними транзакцій, яка діє онлайн і 

перебуває у власності держави. Відповідно до загальної теорії стратегування, 
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проблематики стратегічного управління в Україні та можливостей 

використання цифрових платформ НЦПС має складатися з таких блоків: 

1) розробка стратегічних документів; 

2) виконання стратегічних документів; 

3) моніторинг виконання стратегічних документів (та їх актуалізація за 

необхідності, що забезпечує перехід до першого пункту).  

Також НЦПС має забезпечувати зберігання стратегічних документів та 

історії (цифрового сліду) їх створення. 

До основних груп користувачів НЦПС належать: юридичні особи ‒

органи державної влади, громадські організації, органи місцевого 

самоврядування, бізнес; сукупність фізичних осіб ‒ громадяни, експертна 

спільнота. Ці групи є досить узагальненими та містять підгрупи. Наприклад, 

до групи «Ограни державної влади» входять центральні органи виконавчої 

влади (Державна казначейська служба України), державні органи місцевої 

влади, Державний фонд регіонального розвитку та ін. 

Серед користувачів НЦПС окремого пояснення потребує група 

«Експертна спільнота», яка складається з «експертів». Під експертом 

розуміється особа, яка має специфічні знання в певній сфері. Для розробки та 

реалізації стратегій різного рівня (національні, регіональні, місцеві) та виду 

(стратегії територіальних утворень, стратегії організації, наприклад великих 

державних підприємств) необхідні експерти з досить різними специфічними 

знаннями. Так, при розробці стратегії певної селищної громади до складу 

групи експертів мають входити як експерти, які володіють методологією 

стратегування, так і ті, що мають специфічні знання про об’єкт та суб’єкт 

стратегування. Таким чином, до експертів можна віднести велику кількість 

населення, яка перевищує потреби процесу стратегування. Тому дискусійним 

є питання про залучення експертів на кожному з етапів процесу стратегічного 

управління. Одним із варіантів є рандомний (випадковий) відбір експертів за 

заздалегідь визначеними параметрами. Наприклад, при розробці стратегії 

регіону А не менше Х% експертів мають бути обізнані про соціально-
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економічне становище цього регіону, не менше Y% мають бути експертами з 

екологічних питань, Z% – мати експертизу у зовнішньоекономічній діяльності 

тощо. Деякою мірою цей підхід можна порівняти з відбором присяжних із кола 

звичайних, дієздатних громадян певного віку. Цей відбір має відбуватися на 

НЦПС із зареєстрованих на ній громадян. 

Прозора діяльність експертної спільноти на НЦПС перетворює її на 

проміжну ланку, інструмент трансформації найбільш активних громадян із 

необхідними специфічними знаннями у кадровий резерв для громадських 

об’єднань, політичних партій, органів державної влади. 

Методологічне забезпечення розробки стратегічних документів можна 

делегувати Національному інституту стратегічних досліджень і Національній 

академії наук України.  

Блок «Розробка стратегічних документів» передбачає передусім тісну 

взаємодію представників органів державної влади (представницьких і 

виконавчих), місцевого самоврядування та експертної спільноти. Цей блок 

забезпечує: дотримання термінів розробки СД; дотримання встановленої 

структури СД і методологічних вимог до його розробки; відбір представників 

експертної спільноти для участі в розробці СД; урахування позиції всіх 

користувачів НЦПС, які представляють різні групи інтересів; узгодження 

змісту СД між собою.  

Як свідчить наявний стан розробки регіональних стратегій розвитку, 

кожен регіон має свою динаміку [216]. У той час як в одних регіонах (станом 

на вересень 2019 р.) уже ухвалено плани заходів щодо реалізації регіональних 

стратегій розвитку (Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, 

Львівська та Хмельницька області), в інших ‒ є лише проєкти стратегій (Івано-

Франківська область). Стратегії мають створюватися вчасно. Ті, що прийняті 

зарано, можуть не відповідати новим реаліям у швидко мінливому 

глобальному соціально-економічному середовищі. У разі прийняття 

стратегічного документа із запізненням може бути втрачена можливість 

бюджетування видатків на реалізацію стратегії в поточному періоді. 
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Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2027 року 

затверджена Кабінетом Міністрів України 05.08.2020 р. На той час уже були 

затверджені 19 регіональних стратегій розвитку: Стратегія збалансованого 

регіонального розвитку Вінницької області на період до 2027 року 

(затверджена рішенням обласної ради 21.02.2020 р.); Стратегія розвитку 

Волинської області на період до 2027 року (затверджена рішенням обласної 

ради 12.03.2020 р.); Стратегія розвитку Донецької області на період до 

2027 року (затверджена розпорядженням голови обласної державної 

адміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації 

17.03.2020 р.); Стратегія розвитку Житомирської області на період до 

2027 року (затверджена рішенням обласної ради 18.12.2019 р.); Стратегія 

регіонального розвитку Запорізької області на період до 2027 року 

(затверджена рішенням обласної ради 12.12.2019 р.); Регіональна стратегія 

розвитку Закарпатської області на період 2021-2027 років (затверджена 

рішенням обласної ради 20.12.2019 р.); Стратегія розвитку Івано-Франківської 

області на 2021-2027 роки (затверджена рішенням обласної ради 21.02.2020 

р.); Стратегія розвитку Кіровоградської області на 2021-2027 роки 

(затверджена рішенням обласної ради 12.03.2020 р.); Стратегія розвитку Києва 

до 2025 року (оновлено рішенням міської ради 06.07.2017 р.); Стратегія 

розвитку Київської області на 2021-2027 роки (затверджена рішенням обласної 

ради 19.12.2019 р.); Стратегія розвитку Львівської області на період 2021-2027 

років (затверджена рішенням обласної ради 24.12.2019 р.); Стратегія розвитку 

Луганської області на 2021-2027 роки (затверджена розпорядженням голови 

обласної державної адміністрації – керівника обласної військово-цивільної 

адміністрації 26.03.2020 р.); Стратегія розвитку Одеської області на період 

2021-2027 років (затверджена рішенням обласної ради 03.03.2019 р.); 

Стратегія розвитку Полтавської області 2021-2027 (затверджена рішенням 

обласної ради 20.12.2019 р.); Стратегія розвитку Рівненської області на період 

до 2027 року (затверджена рішенням обласної ради 13.03.2020 р.); Стратегія 

розвитку Харківської області на 2021-2027 роки (затверджена рішенням 
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обласної ради 27.02.2020 р.); Стратегія розвитку Хмельницької області на 

2021-2027 роки (затверджена рішенням обласної ради 20.12.2019 р.); Стратегія 

розвитку Херсонської області на період 2021-2027 років (затверджена 

рішенням обласної ради 20.12.2019 р.); Стратегія регіонального розвитку 

Чернівецької області на період до 2027 року (затверджена рішенням обласної 

ради 04.02.2020 р.); Стратегія сталого розвитку Чернігівської області на період 

до 2027 року (затверджена рішенням обласної ради 18.12.2019 р.). Тобто 

більшу частину стратегій на регіональному рівні розроблено без профільної 

стратегії на національному рівні. Виникає декілька питань щодо процесу 

розробки, які потребують аналізу для можливості їх подальшого розв’язання: 

чим керувалися органи місцевої влади, коли розробляли свої регіональні 

стратегії розвитку; яким чином ДСРР-2027 ураховує вже прийняті регіональні 

стратегії розвитку; що робити, якщо виникнуть протиріччя між ДСРР-2027 та 

регіональними стратегіями розвитку.  

У межах існуючої моделі стратегування вирішення цих проблемних 

питань неможливе. Узгодження стратегій має відбуватися на етапі їх розробки. 

Тому важливим етапом розробки кожної стратегії має бути її узгодження зі 

змістом інших діючих стратегій. Це доцільно здійснювати шляхом 

формування відповідних робочих груп із представників влади  із залученням 

експертної спільноти. При цьому не обов’язково стратегія, яка розробляється, 

має відповідати змісту вже діючих стратегій. Може бути і навпаки. Але в 

такому випадку в діючій стратегії необхідно передбачити відповідні зміни, які 

мають бути погоджені (прийняті) суб’єктом її розробки (актуалізації). 

Блок НЦПС «Розробка стратегічних документів» створює цінність для 

органів державної влади та місцевого самоврядування через доступ до 

експертної спільноти, позиції населення та бізнесу, а також можливість 

всебічно врахувати діючі стратегічні документи (стовпець 2 табл. 5.2).  

У свою чергу, експертна спільнота отримує можливість використати свої 

знання на користь суспільства та водночас отримувати кошти за свою роботу. 

Громадяни та бізнес зможуть не лише спостерігати за процесом стратегування, 
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але і висловлювати свої пропозиції та оцінювати якість роботи з виконання 

СД. 

 

Таблиця 5.2 – Блок НЦПС «Розробка стратегічних документів» 

 

Група ключових 

користувачів 

Цінність, яку група отримує від 

НЦПС 

Цінність, яку група  створює 

для інших користувачів 

НЦПС 

1 2 3 

Представницькі 

органи державної 

влади 

Можливість залучення 

необхідних представників 

експертної спільноти в 

необхідній кількості та якості на 

етапі розробки СД на 

національному рівні. 

Інформування громадськості 

про стан розробки СД 

Матеріальний, фінансовий та 

організаційний ресурс. 

Знання та інформація для 

експертної спільноти 

Виконавчі органи 

державної влади 

Участь у розробці СД, 

розуміння логіки визначення 

стратегічних цілей 

Знання та інформація для 

експертної спільноти 

Представницькі 

органи місцевої 

влади 

Можливість залучення 

необхідних представників 

експертної спільноти в 

необхідній кількості та якості на 

етапі розробки СД на 

регіональному рівні. 

Інформування громадськості 

про стан розробки СД. 

Можливість порівняння стану 

розробки регіональних СД між 

регіонами 

Матеріальний, фінансовий та 

організаційний ресурс. 

Знання та інформація для 

експертної спільноти 

Виконавчі органи 

місцевої влади 

Участь у розробці СД, 

розуміння логіки визначення 

стратегічних цілей на 

регіональному рівні 

Знання та інформація для 

експертної спільноти 

Експертна спільнота Онлайн-доступ до процесу роз-

робки СД. Можливість викорис-

тати свої знання на користь 

суспільства. 

Отримання матеріальних 

ресурсів 

Знання та інформація для 

представників органів держав-

ної влади і місцевого 

самоврядування 
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1 2 3 

Громадські 

організації, 

політичні партії  

Інформація про стан розробки 

СД 

Можливість участі як екс-

пертів 

Громадяни та бізнес Можливість спостерігати за 

процесом розробки стратегії та 

висловлювати свою думку 

Інформація про ставлення до 

змісту СД та процесу роз-

робки СД для представників 

органів державної влади і 

місцевого самоврядування, а 

також експертної спільноти 

Джерело: складено автором. 

 

Одночасно кожен з основних користувачів НЦПС створює певну 

цінність для інших користувачів цієї платформи (стовпець 3 табл. 5.2). 

Кінцевим результатом роботи в межах блоку «Розробка СД» є проєкт СД. 

Завдяки роботі цього блоку НЦПС забезпечується прозорий обіг 

електронних документів і матеріалів, пов’язаних із розробкою проєкту СД. У 

будь-який момент часу можна простежити, на якому етапі перебуває процес 

розробки СД.  

Проміжним моментом між використанням блоків НЦПС «Розробка СД» 

та «Виконання СД» є затвердження СД. Як зазначено вище, затвердження 

може відбуватися або через рішення представницьких органів влади 

(Верховна Рада України, обласна рада, місцеві ради), або через референдум на 

відповідному рівні. З урахуванням тенденцій запровадження онлайн-

голосування доцільною є синхронізація інформації на НЦПС із результатами 

голосування інституцій, уповноважених затверджувати СД, яка розміщується 

на профільних для цих інституцій цифрових платформах.  

Блок «Виконання СД». Розроблені та затверджені СД мають втілюватися 

в життя. Для цього у блоці «Виконання СД» (табл. 5.3) передбачено дві 

функції: мотивація державних службовців до виконання СД; адміністрування 

ресурсного й організаційного забезпечення виконання СД.  

Мотивація державних службовців до виконання СД має бути 

реалізована шляхом узгодження ключових показників ефективності (KPI) їх 
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діяльності з цільовими показниками СД (вимірюваними складовими 

стратегічних цілей).  

 

Таблиця 5.3 – Блок НЦПС «Виконання стратегічних документів» 

 

Група ключових 

користувачів 

Цінність, яку група отримує 

від НЦПС 

Цінність, яку група створює для 

інших користувачів НЦПС 

Органи державної 

влади та 

місцевого 

самоврядування 

Можливість формувати бю-

джети відповідно до СД. 

Підвищення ефективності 

використання бюджетних 

ресурсів. 

Залучення громадян та 

бізнесу до реалізації СД.  

Чіткі цілі та завдання 

діяльності 

Реалізація СД в інтересах усього 

суспільства та бізнесу, 

вирішення суспільно значущих 

проблем  

Чиновники та 

державні 

службовці 

Узгодження індивідуальних 

KPI та стратегічних цілей 

Підвищення ефективності 

реалізації СД 

Експертна 

спільнота 

Експертний супровід реаліза-

ції СД 

Підвищення ефективності 

реалізації СД в інтересах усього 

суспільства та бізнесу, 

вирішення суспільно значущих 

проблем 

Громадяни, 

громадські 

організації, 

політичні партії 

Доступ до діючих стратегій і 

тих, строк дії яких 

завершився. Доступ до звітів 

про виконання СД тощо 

Участь у реалізації СД. 

Підвищення ймовірності 

реалізації СД в інтересах усього 

суспільства та бізнесу, 

вирішення суспільно значущих 

проблем 

Бізнес Участь у реалізації СД, у 

тому числі з використанням 

інструментів державно-при-

ватного партнерства 

Підвищення ймовірності 

реалізації СД в інтересах усього 

суспільства та бізнесу, 

вирішення суспільно значущих 

проблем. 

Залучення ресурсів бізнесу до 

реалізації СД 

Джерело: складено автором.  
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Перспективним інструментом є «укладання» смарт-контрактів на базі 

технології блокчейн між чиновниками найвищого рівня та державними 

службовцями високих рангів з уповноваженими представниками населення в 

особі колегіальних представницьких органів (Верховна Рада України, обласні, 

міські, селищні тощо ради) та інституту президента щодо виконання СД. Якщо 

для кожного суб’єкта реалізації стратегії визначені персональні КPI, то самому 

чиновнику чи державному службовцю та громадськості зрозуміло, на чому 

треба концентрувати увагу. У разі невиконання умов смарт-контракту 

повноваження певного чиновника найвищого рівня чи державного службовця 

високого рангу припиняються (автоматично) або ініціюється процедура 

припинення повноважень у межах чинного законодавства. У разі виконання 

встановлених KPI термін повноважень подовжується, отримуються 

матеріальні чи кар’єрні заохочення, можливо, надаються додаткові ресурси 

(фінансові, інформаційні, кадрові тощо). 

Відповідно ця інформація має агрегуватися та відображатися на НЦПС. 

Ресурсне й організаційне забезпечення виконання СД передбачає 

розробку бюджетів, планів, програм тощо згідно із стратегічними цілями. У 

процесі узгодження СД і бюджетів також доцільно використовувати знання 

експертної спільноти та враховувати ініціативи громади, як це досить успішно 

відбувається при формуванні «громадських бюджетів» на місцевому рівні та 

реалізації проєктів у межах цих бюджетів.  

Провідними користувачами блоку НЦПС «Виконання СД» є органи 

державної влади та місцевого самоврядування, експертна спільнота, 

громадяни, громадські організації, політичні партії та бізнес, які створюють та 

отримують цінність від користування цим блоком НЦПС. 

Блок «Моніторинг виконання СД». Сьогодні незалежний моніторинг 

виконання СД фактично не існує. Кожні 7 з 10 стратегій на національному 

рівні приймає Кабінет Міністрів України, який їх сам намагається виконувати 

та себе ж контролює у процесі виконання. Аналогічна ситуація простежується 

на регіональному рівні. Наприклад, у Стратегії розвитку Донецької області на 
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період до 2027 року зазначено, що «моніторинг й оцінка результативності 

реалізації Стратегії здійснюватимуться Департаментом економіки 

облдержадміністрації із залученням відповідальних виконавців Стратегії та 

громадськості» [220, c. 200]. Тобто облдержадміністрація сама виконує і 

проводить моніторинг виконання стратегії. Це типовий конфлікт інтересів. 

Хоча проведення самомоніторингу не є зайвим, головним його засобом мають 

бути рандомно сформовані експертні групи з кола представників органів влади 

та експертної спільноти. Розробка, прийняття та виконання бюджетів і KPI для 

найвищих за рангом державних службовців і топчиновників відбуваються під 

наглядом спеціально сформованих груп із представників органів державної чи 

місцевої влади та експертної спільноти. Якщо приймаються та виконуються 

бюджети, що не відповідають СД, якщо KPI не виконуються чи суперечать 

СД, то це інформація, з одного боку,  для громадян, яка буде врахована під час 

наступних місцевих чи національних виборів, а з іншого ‒ для 

представницьких органів влади щодо якості виконання затверджених ними СД 

(табл. 5.4). 

 

Таблиця 5.4 – Блок НЦПС «Моніторинг виконання стратегічних 

документів»  

 

Група ключових 

користувачів 

Цінність, яку група отримує 

від НЦПС 

Цінність, яку група створює для інших 

користувачів НЦПС 

1 2 3 

Органи 

державної влади 

та місцевого 

самоврядування 

Об’єктивна інформація про 

стан виконання СД. Базис 

для актуалізації СД 

Підтримання змісту СД у стані, 

адекватному змінам внутрішнього та 

зовнішнього середовища 

Експертна 

спільнота  

Експертний супровід мо-

ніторингу виконання СД та 

їх актуалізації 

Об’єктивна інформація про стан 

виконання СД, яка використовується 

органами державної влади та місцевого 

самоврядування  

Громадські 

організації, 

політичні партії 

Інформація про стан 

виконання СД 

Інформація про ставлення до якості 

виконання СД  
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1 2 3 

Громадяни Інформація про стан 

виконання СД 

Реакція на стан виконання СД через 

вираження електоральних переваг 

Бізнес Інформація про стан вико-

нання СД, яка уможливлює 

коригування взаємодії в 

межах державно-приватно-

го партнерства 

Ефективний перерозподіл ресурсів із 

метою виконання СД  

Джерело: складено автором.  

 

У рамках блоку «Моніторинг виконання СД» представницькі й 

виконавчі органи державної, регіональної та місцевої влади, громадяни, 

бізнес, громадські організації, політичні партії одержують об’єктивну 

інформацію про стан виконання СД у режимі онлайн, що створює базис для їх 

актуалізації.  

Експертна спільнота одержує можливість застосувати свої експертні 

знання під час актуалізації СД на основі моніторингу.  

Актуалізація СД дозволяє підтримувати весь процес стратегічного 

управління таким, що відповідає зовнішнім і внутрішнім змінам політичного, 

економічного, соціального, екологічного тощо середовища. Ініціаторами 

актуалізації СД прямо чи опосередковано можуть бути всі користувачі НЦПС, 

які є суб’єктами їх розробки та затвердження (наприклад, Верховна Рада 

України, обласні, міські, селищні ради), виконання (наприклад, Кабінет 

Міністрів України, виконкоми на регіональному та місцевому рівнях), 

моніторингу (експертна спільнота, населення, бізнес). При цьому ініціативи 

населення, бізнесу та експертної спільноти повинні мати колективний 

характер. Визначення мінімально необхідної кількості юридичних або 

фізичних осіб, які повинні підтримати таке звернення, потребує подальшого 

обговорення. 

Окремо від розглянутих блоків НЦПС слід звернути увагу на функцію 

агрегування та збереження даних експертів і виконавців у реєстрах СД. На 

даний час не існує єдиної платформи стратегічного управління розвитком 
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держави, регіонів і територіальних громад. Наявна інформація розпорошена в 

тисячах різноманітних базах даних.  

За наявності такої бази даних виникає можливість реалізації аналітичної 

функції, яка включає: оцінювання ступеня (відсотка) реалізації СД, 

рейтингування виконання стратегій, рейтингування виконавців СД.  

Одержана інформація уможливлює об’єктивне формування кадрового 

резерву кращих управлінців та експертів, розподілення ресурсів між 

стратегічними напрямами. При цьому в широких верств населення з’являється 

можливість для об’єктивної оцінки діяльності політичних діячів, партій, 

державних службовців топрівня, яка може бути покладена в основу рішень під 

час виборів Президента України, Верховної Ради України, обласних і місцевих 

рад, мерів, а також проведення референдумів.  

Для втілення 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. Тому 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. Під 

час розробки плану створення НЦПС і реалізації проєкту щодо його втілення 

корисним буде досвід розгортання цифрової платформи ProZorro та її 

адміністрування через діяльність Державного підприємства «Прозорро». 

Виходячи з опису блоків і користувачів НЦПС запропоновано 

концептуальну модель функціонування НЦПС (рис. 5.2).  

З урахуванням масштабу НЦПС для її розгортання необхідні не лише 

значні фінансові й організаційні ресурси, але і часові. Навіть для держави цей 

проєкт є досить ресурсоємним і потребує поступового втілення в життя.  

Слід відзначити, що теоретична модель у будь-якому разі буде 

адаптована при практичному провадженні, оскільки проблематично 

передбачити всі можливі ризики та можливості її використання.  
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Рисунок 5.2  – Концептуальна архітектура функціонування НЦПС 

Джерело: розроблено автором. 
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Але одним із головних позитивних ефектів, який все-таки можна 

передбачити, є підвищення рівня загальної культури стратегування населення 

(фізичних осіб) та організацій (юридичних осіб), набуття ними навичок 

узгодження суперечливих цілей, а також концентрації та розподілу ресурсів 

для їх реалізації. 

Подальший розвиток НЦПС припускає сходження від національного 

рівня до бізнесового й індивідуального. Після узгодження процесу 

стратегічного управління на державному, регіональному та місцевому рівнях 

до нього необхідно долучити стратегічні документи великих державних 

підприємств (Нафтогаз, Укрзалізниця, Енергоатом та ін.). 

До процесу стратегування на добровільній основі може залучитися весь 

бізнес (передусім великий), а саме оприлюднювати свої стратегії на НЦПС, 

зв’язувати їх зміст із національними, регіональними та місцевими стратегіями. 

Це певною мірою відповідає умовам участі компаній у торгах на фондовій 

біржі власними акціями.  

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.), відповідно до якої 

компанії мають надавати детальну інформацію про діючу бізнес-модель, що, 

як правило, містить місію компанії (ключовий високорівневий елемент 

стратегії). 

Формування високої культури стратегування дозволяє поступово 

включити до процесу стратегічного управління індивідуальний рівень. 

Спочатку доцільно залучити до цього державних службовців. Якщо вони 

подаватимуть декларацію не лише про майновий стан і доходи за минулий 

період, але і про плани отримання у власність майна та очікувані доходи в 

майбутньому, то це дозволить урахувати дану інформацію при прийнятті 

кадрових рішень. Наприклад, якщо державний службовець інформує про 

бажання надати благодійну допомогу в майбутньому періоді, а по факту 

поліпшує своє матеріальне становище, то це є важливою інформацією для 
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виборців у разі бажання такого державного службовця будувати політичну 

кар’єру. 

Зрештою можна передбачити можливість декларації стратегічних цілей 

для всіх громадян країни, що дозволить їм співвідносити власні цілі з цілями, 

визначеними, з одного боку, у СД на державному, регіональному та місцевому 

рівнях, а з іншого – із СД компаній та організацій, які прямо чи 

опосередковано на них впливають. У такому випадку підвищиться рівень 

довіри в суспільстві, бізнесі та політичному середовищі, збільшиться 

ймовірність виконання взятих на себе зобов’язань з боку фізичних та 

юридичних осіб, оскільки зміни стратегічних цілей, якість їх виконання будуть 

надійно зафіксовані в цифровій історії.  

Запропоновано такі етапи розширення цифровізації процесу 

стратегічного управління на базі НЦПС щодо ступенів узгодження СД. 

1. Узгодження СД на національному, регіональному та місцевому 

рівнях між собою. 

2. Узгодження KPI державних службовців і стратегічних цілей. 

3. Узгодження СД і бюджетів. 

4. Узгодження СД державних підприємств і СД на національному, 

регіональному та місцевому рівнях. 

5. Узгодження СД комерційних та недержавних компаній і СД на 

національному, регіональному та місцевому рівнях. 

6. Узгодження особистих цілей державних службовців і СД на 

національному, регіональному та місцевому рівнях.  

7. Узгодження особистих цілей громадян і СД на національному, 

регіональному та місцевому рівнях, а також СД компаній та організацій, з 

якими вони взаємодіють. 

Реалізація всіх етапів дозволить створити проактивне суспільство, 

здатне рухатися в певному напрямі, підтримуючи високі темпи соціально-

економічного розвитку, та адекватно реагувати на виклики, обумовлені 

цифровізацією економіки. Однак це можливо лише за умови нормативно-
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правового та організаційно-інституційного забезпечення цифровізації процесу 

стратегування.  

 

5.3 Нормативно-правове та організаційно-інституційне 

забезпечення цифровізації процесу стратегування 

 

Нормативно-правове забезпечення цифровізації процесу стратегування 

розвитку національної економіки має відбуватися у два етапи: на першому 

необхідно здійснити формалізацію самого процесу стратегування у 

нормативно-правовій площині, а на другому ‒ забезпечити нормативно-

правову та інституційно-організаційну складові цифровізації цього 

формалізованого процесу.  

Перший етап включає дві фундаментальні складові: створення системи 

стратегічного управління та нормативне закріплення структури і методології 

розробки окремої стратегії, оскільки узгодження стратегій між собою можливе 

лише в разі структурної відповідності між стратегіями. Також наявність 

загальної структури та методології створення окремої стратегії сприятиме 

поширенню уніфікованої культури стратегування. У зв’язку з цим при 

розробці або вдосконаленні Закону України «Про державне стратегічне 

планування» необхідно визначити не лише ієрархічну структуру стратегічних 

документів, але і їх класифікацію та ключові елементи структури окремого 

стратегічного документа. 

Виходячи з обґрунтованої загальної теорії стратегування (розділ 2) та 

стану стратегічного управління в Україні у Законі України «Про державне 

стратегічне планування», а також у нормативно-правових документах, що 

забезпечують процес стратегування в Україні, необхідно передбачити такі 

аспекти:  

1) роль процесу стратегування національного розвитку в системі 

державного управління; 

2) універсальна структура стратегічного документа; 
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3) загальна логіка (алгоритм) і суб’єкт розробки окремого 

стратегічного документа; 

4) механізм узгодження стратегічних документів і бюджетів;  

5) суб’єкт затвердження стратегічного документа; 

6) механізм актуалізації стратегічних документів; 

7) ієрархія стратегічних документів; 

8) обмежена кількість стратегічних документів; 

9) мотивація до виконання стратегічних документів;  

10) строки та механізми моніторингу виконання стратегічних 

документів; 

11) платформна цифровізація процесу стратегування.  

Першим кроком у реформуванні процесу стратегічного управління є 

визначення (закріплення) його ролі в системі нормативно-правових 

документів, які стосуються державного управління. Оскільки в даний час 

«юридичний» статус процесу стратегування залишається невизначеним, за 

невиконання стратегічних документів не існує ніякої відповідальності (де-

факто навіть політичної). Як наслідок, роль стратегічних документів при 

прийнятті управлінських рішень залишається незначною, і в кращому випадку 

врахування змісту СД відбувається формально. Кардинальна зміна ситуації 

має бути покладена в основу вдосконалення процесу стратегування. Для цього 

потрібне доопрацювання та ухвалення Закону України «Про державне 

стратегічне планування». 

Ключовою пропозицією є розширення дії проєкту Закону України «Про 

державне стратегічне планування» та його переорієнтація з виключно сфери 

планування на сферу управління з використанням можливостей цифрових 

технологій і цифрових платформ. 

Універсальна структура стратегічного документа, як доведено вище 

(розділ 2), передбачає наявність у ньому щонайменше трьох елементів: місії, 

бачення та цінностей, які, у свою чергу, пов’язані з цілями, планами (заходами 

щодо реалізації цілей) та ризиками (планами їх управління). 
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У порядку розроблення всіх стратегічних документів на державному, 

регіональному та місцевому рівнях необхідно закріпити, що місія визначає 

продукт, тобто цінність, яку, наприклад, створює держава шляхом 

упровадження (збереження) інституцій (регуляцій) та інститутів, а також 

розподілу та перерозподілу ресурсів. Клієнтом є або всі громадяни, або окремі 

групи населення. У контексті міжнародної політики клієнтом виступають інші 

держави, міжнародні організації та компанії. Бачення визначає цільовий образ 

майбутнього, тобто, з одного боку, – цільове інституційне середовище, а з 

іншого – соціально-економічний стан. Цінності визначають керівні принципи 

для суб’єкта реалізації стратегії, який обов’язково має бути визначений.  

У проєкті Закону України «Про державне стратегічне планування» 2017 

р. цей аспект залишився поза увагою, і фактично передбачається розгортання 

лише «візії майбутнього України». Але створення стратегії лише за наявності 

образу майбутнього (бачення, візії) без місії, тобто фактичного простору 

досягнення цього образу майбутнього та цінностей, є методично некоректним. 

Тому стратегічні документи (документ) найвищого рівня мають містити всі 

три взаємоузгоджені високорівневі елементи стратегії. Наприклад, бачення у 

вигляді збільшення зовнішнього товарообігу держави на ХХ млрд дол. США 

до 20ХХ р. без визначення з ким (місія ‒ клієнт) та за рахунок чого (місія ‒ 

продукт), а також за якими принципами (умовами), не має сенсу.  

У «Порядку розроблення Державної стратегії регіонального розвитку 

України і плану заходів з її реалізації, а також проведення моніторингу та 

оцінки результативності реалізації зазначених Стратегії і плану заходів» також 

відсутнє визначення місії, а «стратегічне бачення розвитку регіонів» 

тлумачиться як «визначена в Стратегії перспектива соціально-економічного та 

інноваційного розвитку регіонів у довгостроковому періоді з урахуванням їх 

унікальних особливостей» [185]. Це визначення поєднує елементи і місії, і 

бачення, тому в подальшому доцільним є їх розмежування. Місія визначає 

інноваційний продукт та унікальні особливості, на яких ґрунтуватиметься 

регіон при втіленні бачення. Бачення визначає перспективу (бажаний стан) 
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соціально-економічного розвитку регіонів. Разом з тим обов’язковим є 

доповнення місії та бачення системою цінностей (керівних принципів), якими 

має керуватися суб’єкт реалізації стратегії при її виконанні. 

Оскільки переважна більшість стратегій розробляється не на основі 

будь-якого затвердженого раніше порядку (методологічної бази), не 

випадково, що в їх змісті відсутнє навіть бачення. Наприклад, у Стратегії 

розвитку сфери інноваційної діяльності на період до 2030 року наявна лише 

мета, яка поєднує елементи місії, бачення та цінностей. 

Щодо прикладної частини стратегії, то кардинальної зміни потребує 

існуюча практика не визначати у стратегічних документах ні чітких цілей 

(відповідних критеріям SMART), ні необхідних ресурсів (включаючи 

фінансові).  

Загальновживаною фразою для опису необхідних ресурсів на реалізацію 

стратегії є посилання на бюджет України, державно-приватне партнерство і 

технічну допомогу іноземних партнерів. Однак за відсутності визначення 

обсягів необхідних ресурсів досяжність цілей залишатиметься під питанням. 

У зв’язку з цим нівелюється цінність однозначно визначених місії, бачення та 

цінностей унаслідок їх відірваності від реальних ресурсів (у тому числі 

фінансових). Поширення цієї практики унеможливлює (навіть теоретично) їх 

вплив на формування державного бюджету.   

Відповідно, стратегії без визначення конкретних фінансових, 

матеріальних, організаційних ресурсів приймати недоцільно. Суб’єкт 

затвердження стратегічних документів повинен повертати їх на 

доопрацювання, що має бути нормативно закріплено. Це необхідно 

передбачити при доопрацюванні проєкту Закону України «Про державне 

стратегічне планування».  

Загальна логіка (алгоритм) та суб’єкт розробки окремого 

стратегічного документа передбачає відповідь на питання про те, хто і як 

розробляє стратегічний документ. 
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Питання про те, хто розробляє стратегічні документи на державному 

рівні в Україні, є неврегульованим. І Президент України, і Верховна Рада 

України, і Кабінет Міністрів України (а також інші органи центральної влади) 

розробляють стратегічні документи. Тому необхідно встановити, який орган 

влади має розробляти стратегічні документи, у який спосіб та в які строки. 

Найбільш довгостроковий стратегічний документ із терміном дії 

30 років (ст. 6 Проєкту Закону України «Про державне стратегічне 

планування» 2017 р.) доцільно перейменувати з «Візії майбутнього України», 

видаливши слово «візія», оскільки візія – це лише один з елементів. Як один із 

варіантів пропонується така назва: «Загальна стратегія України». 

Розробником стратегічного документа на такий тривалий термін не 

може бути орган виконавчої влади, «що забезпечує формування державної 

політики у сфері економічного розвитку», тобто Міністерство розвитку 

економіки, торгівлі та сільського господарства України (або його аналог). 

Керівником цього міністерства є міністр, призначений за результатами 

парламентських виборів, тобто в умовах відносно короткострокової 

політичної кон’юнктури, з історично недовгим строком перебування на 

посаді, тому що за часів незалежності України Міністерство економіки (у 

різних варіаціях його назви) очолювали понад 30 різних міністрів, тобто 

середній термін перебування на посаді становить менше року.  

Ключовим суб’єктом розробки цього документа доцільно законодавчо 

закріпити спільноту з провідних підприємців, науковців, діячів мистецтва та 

громадських діячів, діяльність якої організована за принципами 

Конституційної асамблеї (установчі збори, конституційний конгрес тощо), 

тобто тимчасово скликаного представницького органу для розробки Загальної 

стратегії з її поданням для затвердження на загальнонаціональному 

референдумі або конституційною більшістю у Верховній Раді України.  

Окремим питанням є створення методологічного центру підтримки 

розробки СД. Це можна здійснити, наприклад, на базі Національного 
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інституту стратегічних досліджень, що також необхідно встановити на 

законодавчому рівні.  

У даний час щодо розробки ДСРР існує «Порядок розробки Державної 

стратегії регіонального розвитку України і плану заходів з її реалізації, а також 

проведення моніторингу й оцінки результативності реалізації зазначених 

Стратегії і плану заходів», а щодо інших стратегій, як правило, відсутній будь-

який нормативно визначений базис. Наприклад, СНБУ не містить конкретних 

вимог щодо її змісту (лише загальні положення відповідно до ст. 26 Закону 

України «Про національну безпеку України»). Також це стосується інших 

стратегічних документів, таких як Стратегія розвитку сфери інноваційної 

діяльності на період до 2030 року, Стратегія розвитку фізичної культури і 

спорту на період до 2028 року, Стратегія цифрової трансформації соціальної 

сфери, Національна транспортна стратегія України на період до 2030 року та 

ін. Тому доцільним є встановлення єдиної методологічної бази.  

Розробник нового (чергового) стратегічного документа має пройти дуже 

трудомісткий процес, оскільки йому треба ознайомитися з усіма 

стратегічними документами, співставити їх між собою та відносно 

стратегічного документа, який розробляється. Тому, в першу чергу, при 

розробці нового стратегічного документа необхідно впевнитися в доцільності 

створення нового стратегічного документа, проаналізувати можливість  

обмеження внесенням змін до чинних стратегічних документів або планів їх 

реалізації.  

Однією з підстав для створення нового стратегічного документа 

(оновлення чинного) є наявність нового «продукту» (засобу задоволення 

певних потреб суспільства, як правило, шляхом зміни правил і норм, 

створення нових інститутів) або нових клієнтів. Наприклад, таким новим 

колективним клієнтом (об’єктом соціально-економічної політики) для 

України у 2014 р. стали внутрішньо переміщені особи.  

Існує два шляхи впровадження уніфікованої методологічної основи 

стратегування: або затвердити відповідною постановою Кабінету Міністрів 
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України для кожного стратегічного документа вичерпний порядок його 

розробки, або розробити загальний порядок і включити його окремим 

розділом до проєкту Закону України «Про державне стратегічне планування». 

Оскільки розробка для кожного стратегічного документа окремого порядку в 

будь-якому разі має підпорядковуватися єдиним стандартам, другий шлях є 

більш прийнятним. 

Механізм узгодження стратегічних документів і бюджетів у 

нормативно-правовій площині реалізується через переосмислення змісту  

Бюджетного кодексу України та внесення до нього змін. У чинному 

Бюджетному кодексі України згадуються лише дві стратегії 

загальнонаціонального рівня та регіональні стратегії розвитку як єдина 

сукупність. Уперше у ст. 16 «Здійснення державних (місцевих) запозичень та 

управління державним (місцевим) боргом» двічі зазначено «Стратегію 

управління державним боргом на середньостроковий період». У ст. 241 

«Державний фонд регіонального розвитку» згадується Державна стратегія 

регіонального розвитку та відповідні стратегії розвитку регіонів. У ст. 105 

«Субвенції на виконання інвестиційних проектів» зазначено: «Розподіл 

субвенції на виконання інвестиційних проектів здійснюється у порядку, 

визначеному Кабінетом Міністрів України, з урахуванням завдань і заходів 

державної стратегії регіонального розвитку, регіональних стратегій …». 

Таким чином, ані Стратегія національної безпеки України, ані інші стратегії, у 

яких прямо вказано, що вони претендують на кошти державного бюджету, 

безпосередньо не враховуються у бюджетному процесі.  

У зв’язку з вищезазначеним доцільно в Бюджетному кодексі України: 

1) доповнити ст. 1 «Загальні положення» тезою про те, що складання 

бюджетів відбувається на основі стратегічних документів (включених до 

переліку системи державних стратегічних документів), а їх виконання 

спрямоване на досягнення конкретних стратегічних цілей; 

2) змінити у ст. 7 «Принципи бюджетної системи України» в описі 

принципу ефективності та результативності, згідно з яким «при складанні та 
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виконанні бюджетів усі учасники бюджетного процесу мають прагнути до 

досягнення цілей, запланованих на основі національної системи цінностей і 

завдань інноваційного розвитку економіки» абстрактну «національну систему 

цінностей» на конкретну «систему стратегічних документів»; 

3) доповнити ст. 7 «Принципи бюджетної системи України» принципом 

«стратегічної спрямованості» згідно з яким складання та виконання бюджетів 

підпорядковується виконанню стратегічних документів; 

4) визначити у ст. 20 «Застосування програмно-цільового методу у 

бюджетному процесі», що бюджетні програми створюються відповідно до 

змісту стратегій, які належать до системи державних стратегічних документів. 

Це необхідно для уникнення діючої практики, коли зміст бюджетних програм 

і показники ефективності не відповідають заявленим цілям. Наприклад, у 

Паспорті бюджетної програми 0411010 на 2020 рік зазначено ціль державної 

політики «Людина живе в державі, яка ставить перед собою реалістичні цілі 

та досягає їх з використанням розумно необхідних для цього ресурсів», якій 

відповідають шість показників: «підготовка та прийняття законодавчих актів 

на 1 працівника Секретаріату Кабінету Міністрів України» (4 шт.); «середня 

вартість заходу із забезпечення комунікацій з громадськістю та засобами 

масової інформації» (53,4 тис. грн); «середні витрати з утримання 1 м2 

займаної корисної площі Будинку Уряду» (2,6 тис. грн); «середні витрати на 

рік з утримання одного автомобіля» (707 тис. грн); «витрати з підвищення 

кваліфікації 1 працівника Секретаріату Кабінету Міністрів України» (495,2 

грн); «середні витрати на один людино-день перебування у відрядженні за 

кордоном» (9 758,6 грн) [167]. З позицій формальної логіки та управлінської 

практики незрозуміло, яким чином виконання наведених показників дозволить 

наблизитися до визначеного цільового стану державної політики. Чому 

збільшення кількості «підготовлених та прийнятих законодавчих актів на 1 

працівника Секретаріату КМУ», наприклад з 4 до 5, має наближати стан, за 

якого «людина живе в державі, яка ставить перед собою реалістичні цілі та 

досягає їх з використанням розумно необхідних для цього ресурсів», не 
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визначено. Тому формування бюджетних програм має відбуватися з 

урахуванням якісно обґрунтованого змісту СД; 

5) при включенні до системи державного стратегічного управління 

Бюджетної декларації, яка розробляється «згідно з вимогами Бюджетного 

кодексу України» (як це прописано у п. 5, ст. 5 цього законопроєкту) необхідно 

доповнити п. 9 ст. 33 «Складання та схвалення Бюджетної декларації» такою 

тезою: «бюджетна декларація містить положення щодо чинних стратегічних 

документів і ключових стратегічних цілей, які планується досягти за рахунок 

державного бюджету»; 

6) доповнити ст. 87 «Видатки, що здійснюються з Державного бюджету 

України» підпунктом, згідно з яким «до видатків, що здійснюються з 

Державного бюджету України … , належать видатки на розробку та виконання 

стратегій, які входять до системи державних стратегічних документів»; 

7) доповнити ст. 89 «Видатки, що здійснюються з бюджетів сіл, селищ 

та міст» підпунктом, згідно з яким «до видатків, що здійснюються з бюджетів 

сіл, селищ та міст, належать видатки на розробку та виконання стратегій, які 

входять до системи державних стратегічних документів і прийняті радами сіл, 

селищ та міст»; 

8) доповнити ст. 90 «Видатки, що здійснюються з бюджету Автономної 

Республіки Крим та обласних бюджетів» підпунктом, згідно з яким до 

«видатків, що здійснюються з бюджету Автономної Республіки Крим і 

обласних бюджетів, належать видатки на розробку та виконання стратегій, які 

входять до системи державних стратегічних документів і прийняті обласними  

радами або представницькою владою Автономної Республіки Крим»; 

9) доповнити ст. 97 «Трансферти, що надаються з Державного бюджету 

України місцевим бюджетам» підпунктом, згідно з яким «У Державному 

бюджеті України можуть передбачатися такі трансферти місцевим бюджетам: 

субвенція на виконання державних стратегічних документів»; 

10) доповнити ст. 101 «Міжбюджетні трансферти між місцевими 

бюджетами», п. 2  такою тезою: «Верховна Рада Автономної Республіки Крим 
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та місцеві ради можуть передбачати у відповідних бюджетах такі види 

міжбюджетних трансфертів: субвенції на виконання стратегічних документів, 

що входять до системи державних стратегічних документів». 

Вичерпний перелік стратегій, що входять до системи державних 

стратегічних документів, визначено в Законі України «Про державне 

стратегічне планування». 

Окремим питанням є узгодження стратегічних документів і норм, 

визначених у чинних законах, у контексті формування бюджетів. Наприклад, 

згідно із ст. 48 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» 

передбачено, що «Держава забезпечує бюджетне фінансування наукової і 

науково-технічної діяльності у розмірі не менше 1,7 відсотка валового 

внутрішнього продукту України», але фактично ця норма ніколи не 

виконується. Аналогічні орієнтири існують і відносно сфери оборони, 

медицини тощо. Тому логічними є підхід, згідно з яким спочатку формуються 

Загальна стратегія України та Стратегія розвитку України, а потім їх ключові 

положення можуть бути закріплені у спеціальних (профільних) законах. Якщо 

цю логіку системно поширити на інші сфери (медицина, інвестиції, оборона 

тощо), то на стратегічному рівні може бути вироблена (закріплена) майже 

повна структура видатків державного бюджету. 

Суб’єктом затвердження стратегічних документів національного 

(державного) рівня необхідно визначити або народ України, або Верховну 

Раду України як найвищий представницький орган у державі. Чинна практика 

прийняття більшості стратегічних документів Кабінетом Міністрів України 

потребує перегляду, оскільки державний бюджет або необхідні законодавчі 

регуляції в будь-якому разі ухвалює Верховна Рада України. Виконавча влада 

має концентрувати свою діяльність на виконанні стратегічних документів.  

Аналогічної логіки доцільно дотримуватися на регіональному та 

місцевому рівнях. Затвердження стратегічних документів має відбуватися 

виключно представницькими органами влади або через референдум.  
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Механізм актуалізації стратегічних документів реалізується з 

урахуванням мінливого зовнішнього та внутрішнього середовища. Наприклад, 

скорочення економічних ресурсів через економічну кризу – це не привід не 

виконувати стратегію, а привід для її актуалізації та подальшого виконання в 

нових умовах. У зв’язку з цим необхідно прямо визначити умови та строки 

перегляду всіх стратегічних документів. Порядок актуалізації стратегічних 

документів доцільно поєднати з порядком їх розробки.  

Виходячи з річного бюджетного циклу для стратегічних документів 

строком дії до 5 років включно періодичність перегляду має складати 1 рік. 

Для стратегічних документів строком дії понад 10 років – щонайменше 

5 років. 

Актуалізацію змісту стратегічних документів має здійснювати 

інституція (державний орган), яка його розробляла, а затверджувати 

актуалізований документ – інституція (державний орган), яка його 

затверджувала до актуалізації.  

Також необхідно впроваджувати практику анулювання стратегічних 

документів, які втратили актуальність. У разі недоцільності подальшого 

виконання стратегічного документа він має бути скасований. Це необхідно 

передбачити у проєкті Закону України «Про державне стратегічне 

планування».  

Ієрархія стратегічних документів має бути однозначною та згрупована 

в єдину систему. При цьому більш короткострокові стратегічні документи 

мають підпорядковуватися більш довгостроковим. Стратегічні документи, не 

передбачені встановленою системою, не можуть бути затверджені як окремий 

документ, а мають бути імплементовані у вже чинні стратегічні документи. 

У проєкті Закону України «Про державне стратегічне планування» 

(ст. 2) визначено 11 важливих принципів державного стратегічного 

планування (цілепокладання; єдності та комплексності; цілісності; наукової 

обґрунтованості; гласності та прозорості; вимірюваності; ефективності; 

результативності; системності, безперервності, послідовності та наступності; 
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гнучкості; відповідальності), але чітке дотримання цих принципів у 

подальшому тексті законопроєкту не простежується, а в окремих випадках 

навіть порушується.  

У зв’язку з цим у ст. 3 законопроєкту, де зазначено, що «у частині 

державного стратегічного планування в сферах регіонального розвитку та 

забезпечення національної безпеки та оборони цей Закон застосовується з 

урахуванням законодавства України, що регулює відносини в цих сферах», 

необхідно внести зміни відповідно до принципів «цілепокладання» і «єдності 

та комплексності», які порушуються. Якщо стратегування у сфері безпеки та 

регіонального розвитку регулюватиметься чинним законодавством, то поза 

єдиної системи створюватимуться десятки стратегічних документів. Однак 

стратегування у всіх сферах має поєднуватися в єдину систему, тому 

процитовану частину ст. 3 законопроєкту доцільно видалити.  

Кількість стратегічних документів в ієрархічній системі має бути 

обмежена мінімально можливою. Державним службовцям та іншим 

зацікавленим у реалізації СД особам керуватися в роботі десятками 

стратегічних документів вкрай важко. Ураховувати всі стратегії в повному 

обсязі при формуванні державного бюджету практично неможливо. 

Одночасно створювати новий стратегічний документ за наявності сотні вже 

діючих – це трудомістка робота, яку складно виконати ефективно. З теоретико-

методологічних позицій в оптимальному варіанті на державному рівні існує 

лише одна стратегія, у межах якої в подальшому приймаються та реалізуються 

необхідні програми та заходи.  

Отже, всі чинні стратегічні документи мають бути піддані ревізії, за 

результатами якої або включені в цілому чи частково до стратегічних 

документів із визначеної ієрархії, або скасовані. 

Зараз у проєкті Закону України «Про державне стратегічне планування» 

(2017 р.) у ст. 5 передбачено лише на державному рівні 15 стратегічних 

документів. Це забагато, тому пропонується зменшити їх кількість майже 

удвічі, а саме залишити такі: 
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Загальна стратегія України (20-30 років); 

Стратегія розвитку України (5 років); 

Спеціалізовані стратегії на національному рівні на 5 років (наприклад, 

ДСРР, Експортна стратегія та ін., але не більше 4 стратегічних документів). 

Мотивація до виконання стратегічних документів має забезпечуватися 

шляхом узгодження KPI представників виконавчих органів влади, відповідних 

за реалізацію вимірюваної складової стратегій (або стратегічних цілей, або 

планів реалізації стратегії).  

При формуванні мотиваційних стимулів у нормативній площині 

доцільно використовувати класичну тріаду «якщо ‒ то ‒ інакше». Кожен 

відповідальний за реалізацію стратегічного документа (суб’єкт реалізації 

стратегії) має усвідомлювати, якими будуть наслідки для нього особисто в разі 

виконання чи невиконання відповідної стратегії. Оскільки розробник і 

виконавець стратегічного документа, як мінімум, частково співпадають, 

одразу імплементується захисний механізм від включення до стратегічних 

документів нереалістичних цілей або завдань.  

Якість виконання стратегії має бути базисом для прийняття кадрових 

рішень у системі державного управління.  

Упровадження вказаних підходів потребує внесення змін до Законів 

України «Про державну службу» та «Про службу в органах місцевого 

самоврядування», а саме: 

у Законі України «Про державну службу» [178]: 

1) доповнити ст. 1 «Державна служба та державний службовець» у п. 1 

«Державна служба – це публічна, професійна, політично неупереджена 

діяльність із практичного виконання завдань і функцій держави, зокрема 

щодо: … 2) забезпечення реалізації державної політики, виконання 

загальнодержавних, галузевих і регіональних програм, виконання законів та 

інших нормативно-правових актів» таким змістом: «стратегій, які входять до 

системи державних стратегічних документів»; 
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2) доповнити ст. 4 «Принципи державної служби» щодо визначення 

принципу ефективності такою фразою «…, а також цілей, визначених у 

стратегіях системи державного стратегічного управління»; 

3) доповнити ст. 50 «Оплата праці державних службовців» положенням, 

згідно з яким премія виплачується за результатами виконання ключових 

показників ефективності, що відповідають стратегічним цілям, визначеним у 

стратегіях, які входять до системи державних стратегічних документів; 

у Законі України «Про службу в органах місцевого самоврядування» 

[190]: 

1) доповнити ст. 4 «Основні принципи служби в органах місцевого 

самоврядування» принципом спрямованості на виконання стратегічних 

документів місцевого та регіонального рівнів; 

2) доповнити ст. 21 «Оплата праці, відпустки та пенсійне забезпечення» 

положенням, згідно з яким премія виплачується за результатами виконання 

ключових показників ефективності, що відповідають стратегічним цілям, 

визначеним у стратегіях, які входять до системи державних стратегічних 

документів на регіональному на місцевому рівнях. 

Встановлення строків і механізмів моніторингу виконання 

стратегічних документів також доцільно зробити уніфікованим для всіх 

стратегічних документів. Періодичність моніторингу має складати максимум 

один місяць, який є історично вживаним періодом для оцінки результатів праці 

та виплати за її результатами винагороди. Оптимальним варіантом є 

моніторинг у режимі онлайн для можливості якомога швидше коригувати 

діяльність, спрямовану на реалізацію стратегії. 

Запропоноване у проєкті Закону України «Про державне стратегічне 

планування» (2017 р.) положення, згідно з яким «Моніторинг та оцінка 

ефективності виконання документів державного стратегічного планування 

проводяться щороку органами виконавчої влади, які їх розробляли» (ст. 14) 

має бути переглянуто вбік закріплення моніторингової функції за 

представницькими органами влади із залученням експертної спільноти.  
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Після нормативно-правого визначення дизайну процесу стратегування 

з’являється можливість підвищення його операційної ефективності шляхом 

упровадження НЦПС, яка, у свою чергу, також має бути відображена в 

нормативно-правовому полі. 

Оскільки в жодному з проєктів Закону України «Про державне 

стратегічне планування» можливість його цифровізації навіть не згадується, 

цей розділ має бути максимально повно розроблений «з нуля». А в Законі 

України «Про державне стратегічне планування» необхідно передбачити роль 

і функції адміністратора НЦПС, які стосуються забезпечення дотримання 

строків розробки, розміщення, затвердження, актуалізації стратегічних 

документів.   

У будь-якому разі формування організаційно-матеріального базису 

створення НЦПС доцільно розпочинати разом із реформуванням нормативно-

правого забезпечення процесу стратегування. Для реформування потрібен 

щонайменше 1 рік, оскільки процес стратегування має бути у підсумку 

узгоджений із бюджетним процесом. Тому плани створення НЦПС необхідно 

розраховувати на аналогічний період.  

Загальну логіку та архітектуру НЦПС (підрозділ 5.2) можна 

використовувати як основу для початкового обговорення та подальшого 

визначення структури НЦПС з боку органів державної влади. 

По-перше, необхідно визначити орган, який адмініструє діяльність 

НЦПС. Це може бути спеціально створена юридична особа у вигляді 

державного підприємства або розширений функціонал одного з чинних 

міністерств. Наразі (станом на вересень 2020 р.) найбільш відповідними цьому 

завданню є Міністр цифрової трансформації України та Міністерство з питань 

стратегічних галузей промисловості України. Оскільки Міністр цифрової 

трансформації України відповідає за цифрову трансформацію країни загалом, 

а Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України 

перебуває у процесі формування, доцільним є розширення функціоналу 

другого в умовах його тісної співпраці з першим. Також на користь 
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закріплення функції адміністрування НЦПС за певним міністерством свідчить 

суцільно некомерційний характер діяльності цієї платформи (на відміну, на 

приклад, від ЦП «Прозорро»), яка має на меті створення загальнонаціональної 

цінності. 

По-друге, у проєкті Закону України «Про державне стратегічне 

планування» доцільно визначити ключові характеристики діяльності НЦПС 

відповідно до концептуальної архітектури її функціонування (підрозділ 5.2).  

По-третє, необхідно визначити строки розгортання НЦПС, включаючи 

строки формування кошторису її створення та адміністрування. 

У подальшому експлуатація НЦПС створить умови для обґрунтованого 

вдосконалення нормативно-правового забезпечення процесу стратегування. 

Це дозволить динамічно підтримувати високу якість управління національною 

економікою з урахуванням зовнішніх та внутрішніх викликів, пов’язаних як із 

циклічністю економічних процесів, так і з опануванням глобального тренду 

цифровізації економіки. 

 

5.4 Висновки до розділу 5 

 

1. Проблемні сфери процесу стратегічного управління в Україні 

обумовлюють напрями його вдосконалення, які стосуються узгодження всіх 

стратегій між собою, з бюджетами відповідних рівнів, показниками оцінки 

ефективності роботи державних службовців; розробки планів заходів щодо 

протидії «чорним лебедям»; підвищення рівня культури стратегічного 

управління в Україні, його цифровізації та гармонізації нормативно-правового 

забезпечення. 

Серед визначених напрямів ключову роль відіграє гармонізація 

нормативно-правового забезпечення процесу стратегування розвитку 

національної економіки та його цифровізації, оскільки виступають 

необхідною умовою та інструментом реалізації всіх інших напрямів.  
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2. Окремі елементи процесу стратегічного управління 

використовуються в Україні досить тривалий час, але його ефективність у 

цілому залишається низькою. Це відбувається на тлі поглиблення процесів 

цифровізації, проте можливості цифрових технологій не використовуються в 

повному обсязі для вдосконалення процесу стратегічного управління. Це 

обумовлює необхідність обґрунтування цифровізації процесу стратегічного 

управління в Україні шляхом створення національної цифрової платформи 

стратегування (НЦПС) та забезпечення її діяльності. 

До основних блоків НЦПС належать: розробка стратегічних документів 

(СД); виконання СД; моніторинг виконання СД (та їх актуалізація за 

необхідності).  

Користувачами НЦПС виступають органи державної влади та місцевого 

самоврядування, громадські організації, громадяни, бізнес, експертна 

спільнота. 

НЦПС забезпечує: дотримання термінів розробки СД; відбір 

представників експертної спільноти; урахування позиції відповідних груп 

населення; узгодження СД між собою; узгодження СД і бюджетів; моніторинг 

виконання СД; актуалізацію СД. 

Також НЦПС є інструментом реалізації електронного документообігу 

СД у сфері державного управління.  

Всеохоплююче впровадження НЦПС дозволить підвищити рівень 

культури стратегування, створити проактивне суспільство, здатне рухатися у 

певному напрямі, підтримуючи високі темпи соціально-економічного 

розвитку. Одним із результатів діяльності НЦПС буде зменшення асиметрії 

інформації між усіма групами населення України щодо напрямів, механізмів 

соціально-економічного розвитку та принципів їх визначення.  

3. Доцільним є повернення уповноважених представників Кабінету 

Міністрів України, Верховної Ради України та Офісу Президента України до 

подальшої роботи над Проєктом Закону України «Про державне стратегічне 

планування», узгодження СД між собою та з іншими нормативно-правовими 
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документами (Бюджетний кодекс України, Закон України «Про державну 

службу» та ін.). Це потребує створення відповідної робочої групи із 

залученням представників не тільки різних органів державної влади та 

громадянського суспільства, але й експертної спільноти, зокрема 

Національної академії наук України. 

У цьому законі необхідно передбачити: 

- створення системи (переліку) державних СД, які претендують на 

бюджетне фінансування та інші ресурси держави. Це, з одного боку, обмежить 

можливості щорічного створення десятків нових СД, а з іншого ‒ забезпечить 

більшу ймовірність матеріального забезпечення тих СД, які входять до 

системи стратегічного управління; 

- ієрархічне (вертикальне) узгодження наявних стратегій на 

національному, регіональному та місцевому рівнях відповідно до 

фрактального підходу відносно стратегування, коли кожна стратегія нижчого 

рівня є розгортанням із більшою деталізацією високорівневої стратегії. Тобто 

структура стратегії на кожному рівні є незмінною, залишаються ті самі 

елементи (місія, візія, цінності, цілі, плани, ризики), змінюється лише масштаб 

(деталізація) кожного елемента. Це забезпечить принцип методологічної 

однаковості для всіх документів системи державного стратегічного 

планування; 

- узгодження стратегій (процесу стратегування) та бюджетів 

(Бюджетного кодексу) на відповідному рівні; 

- узгодження змісту стратегій та КРІ чиновників топрівня; 

- створення реєстру стратегічних документів і реєстру відповідальних 

за їх реалізацію; 

- актуалізацію стратегій на регулярній основі або за необхідності; 

- навчально-просвітницьку роботу, спрямовану на підвищення рівня 

обізнаності про можливості стратегування;  

- закріплення горизонту стратегування у 30 років; 
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- залучення експертної спільноти та інших громадян до процесу 

стратегування.  

Наявність суспільно схваленої стратегії відіграватиме роль 

мотиваційного чинника, який сприятиме залученню професійних кадрів з 

інших країн світу для її реалізації та зниженню рівня трудової міграції. 

4. У 2015 р. Верховною Радою України було створено «Тимчасову 

спеціальну комісію Верховної Ради України з питань майбутнього» [196], у 

межах діяльності якої було проведено низку науково-практичних конференцій 

із циклу «Україна майбутнього» [51, с. 144]). Однак, незважаючи на це, модель 

стратегічного управління майбутнім не було розроблено та впроваджено. 

Виходячи з наявного стану системи стратегічного управління в Україні 

доцільно розглянути можливість або створення профільного Комітету 

Верховної Ради України з питань стратегування, або розширення функціоналу 

чинного Комітету Верховної Ради України з питань бюджету (на сферу 

стратегування). 

 

Результати основних наукових положень, викладених у даному розділі, 

опубліковано в роботах [50; 51; 53; 56; 57; 59; 400]. 
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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. 

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 
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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.  
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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 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. 
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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). 

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 
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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.  

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. 
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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 
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розгорнута діяльність цифрових 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. 
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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 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, 
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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 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 
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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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Додаток Б. 

Список публікацій здобувача за темою дисертації та відомості про апробацію 

результатів дисертації  
 

1. Наукові праці, у яких опубліковано основні результати дисертації 

 

1.1 Монографії: 

1. Ляшенко В.І., Вишневський О.С. Цифрова модернізація 

економіки України як можливість проривного розвитку: монографія / НАН 

України, Ін-т економіки пром-сті. Київ, 2018. 252 с. 

Особистий внесок: визначено тренди та можливості цифровізації 

економіки України; розкрито суть діяльності цифрових платформ на базі 

технології блокчейн. 

2. Вишневський О.С. Загальна теорія стратегування: від парадигми 

до практики використання: монографія / НАН України, Ін-т економіки пром-

сті. Київ, 2018. 156 с. 

 

1.2 Статті у наукових фахових виданнях України, виданнях, 

які включені до міжнародних наукометричних баз, 

та наукових періодичних виданнях іноземних держав: 

 

3. Вишневский А.С. Столкновение капиталов как фактор системного 

кризиса в Украине. Альтернативы. 2015. № 3. С. 67-81. 

4. Вишневский А.С. Стратегирование в парадигмах премодерна,  

модерна и постмодерна. Философия хозяйства [Альманах центра 

общественных наук и экономического факультета МГУ]. 2016. № 2. С. 53-61. 

5. Вишневський О.С. Проблеми стратегічного управління соціально-

економічним розвитком України з урахуванням процесів децентралізації. 

Вісник економічної науки України. 2016. № 1(30).  

С. 14-22. 



499 

 

6. Vіshnevsky O.S. The role of social resources in formation of wealth in 
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8. Вишневський О.С. Роль державного фонду регіонального 

розвитку в процесі децентралізації управління. Економічний вісник Донбасу. 
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9. Иванов С.В., Вишневский А.С. Электронные платформы как 

инструмент модернизации экономики Украины. Вісник економічної науки 
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Особистий внесок: розроблено класифікаційну топологію диференціації 

цифрових платформ у трикутнику взаємодії «домогосподарства (суспільство) 

− бізнес − уряд (держава)», застосування якої доводить всеохоплюючий 

характер використання цифрових платформ у сучасній економіці. 

10. Вишневский А.С. Идеология стратегирования и технология 

блокчейн как инструменты построения «царства субъектности». Економічний 

вісник Донбасу. 2018. № 3 (53). С. 31-35. 

11. Vyshnevskyi O.S. Unity of digital and virtual economies within 

concept of Dataism. Virtual Economics. 2019. Vol 2. № 3. P. 7-21. 

12. Vyshnevskyi O., Amosha O., Liashenko V. The impact of Industry 4.0 

and AI on economic growth. Scientific papers of Silesian university of technology. 

Organization and management series. 2019. № 140. P. 391-400. 

Особистий внесок: виконано аналіз впливу Індустрії 4.0 та готовності до 

використання штучного інтелекту на темпи економічного зростання; 

визначено економічні, технологічні та інституційні перешкоди.  

13. Vyshnevskyi О. Evaluation of the healthy life years indicator in 

conditions of eu digitalization. Economic Herald of the Donbass. 2019. № 4(58).  

P. 66-71.  
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14. Вишневський О.С. Вплив цифровізації на промисловість: 

проблеми визначення в країнах ЄС. Економіка промисловості. 2020. № 1 (89).  

С. 31-44.  

15. Вишневський О.С. Стратегічне управління в епоху «чорних 

лебедів». Приазовський економічний вісник. 2020. Вип. 2(19). С. 33-37. 

16. Turlakova S., Vyshnevskyi O., Lohvinenko B., Fomichenko I. Role of 

Reflexive Characteristics of Agents in the Level of Consistency of Goals in the 

Group. WSEAS. Transactions on environment and development. 2020. Vol. 16. P. 

297-304. [Scopus]. 

Особистий внесок: доведено гіпотезу про те, що тривалість спільної 

діяльності груп не забезпечує підвищення якості постановки цілей та 

ефективність їх реалізації; встановлено, що чим вище обізнаність про цілі 

інших учасників групи, тим вище ймовірність досягнення власних цілей. 

17. Kwilinski A., Vyshnevskyi O., Dzwigol H. Digitalization of the EU 

Economies and People at Risk of Poverty or Social Exclusion. Journal of Risk 

Financial Management. 2020. Vol. 13. Issue 7. 142. [Web of Science Core 

Collection: Emerging Sources Citation Index]. 

Особистий внесок: встановлено, що вищий рівень цифровізації у 

країнах-членах ЄС не забезпечує прискореного зменшення ризику бідності та 

соціальної ізоляції. 

18. Вишневский А.С. Национальная цифровая платформа: 

перспективы создания в Украине. Вісник економічної науки України. 2020. № 

1 (38). С. 219-223.  

19. Вишневский А.С. Революция платформ с позиций австрийской 

теории экономических циклов. Бізнес Інформ. 2020. № 5. С. 28-36.  

20. Вишневський О.С. Вплив цифрових платформ на розвиток творчої 

праці. Вісник Одеського національного університету. Сер.: Економіка. 2020. 

Т. 25. Вип. 3(82). С. 8-12. 

21. Вишневський О.С. Національна цифрова платформа 

стратегування: користувачі, блоки, архітектура. Економічний вісник Донбасу. 
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2020.  

№ 2(60). С. 216-224. 

22. Вишневський О.С. Інститут стратегування як інструмент переходу  

до порядків відкритого доступу в Україні. Ефективна  

економіка. [Електронне видання]. 2020. № 8. URL: 

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8102 

23. Вишневський О.С. Дизайн процесу стратегічного управління в 

Україні: проблеми та шляхи вирішення. Економічний вісник Донбасу. 2020. № 

3. С. 63-69. 

24. Вишневський О.С. Цілепокладання як базис австрійської школи 

економічної теорії. Вісник економічної науки України. 2020. № 2 (39). С. 9-15. 

 

2. Праці апробаційного характеру 

 

25. Вишневский А.С. Стратегическое управление в парадигмах 

премодерна, модерна и постмодерна. Стратегічні імперативи сучасного 

менеджменту: зб. матеріалів ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 17-18 

березня 2016 р.): у 2 ч. Київ: КНЕУ, 2016. Ч. 1. С. 120-126. 

26. Иванов С.В., Вишневский А.С. Социоэкономический подход к 

системному анализу процесса модернизации. Інформатика та системні 

науки (ІСН-2016): матеріали VІI Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю 

(м. Полтава, 10-12 березня 2016 р.). Полтава: ПУЕТ, 2016. С. 133-136. URL: 

http://dspace.puet.edu.ua/handle/ 123456789/3165  

Особистий внесок: розроблено загальну модель модернізації в 

соціоекономічній парадигмі, яка доводить, що процес модернізації за своєю 

природою є соціоекономічним і зміна технологічного укладу національної 

економіки потребує не тільки створення або імпорту сучасних технологій, але 

і відповідної модернізації соціальної сфери. 

27. Вишневский А.С. Цифровизация образовательных услуг как 

фактор модернизации экономики Украины. Реалізація політики модернізації 

http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/3165
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економіки в умовах державно-приватного партнерства: матеріали доповідей 

Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 3 листопада 2017 р.). Запоріжжя: 

Класичний приватний ун-т, 2017. С. 32-35. 

28. Вишневский А.С. Миссия как онтологический элемент стратегии 

компании. Стратегія підприємства: підприємницький контекст:  

зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 16-17 листопада 2017 р.). 

Київ: КНЕУ, 2017. С. 32-33. 

29. Іванов С.В., Вишневський О.С. Цифрова модернізація економіки 

України в умовах зростання глобальної кооперації. Модернізація економіки в 

умовах зростання суспільної свідомості: туризм, людиномірність, 

партнерство, кооперація: матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (м. 

Полтава, 14 грудня 2017 р.). Полтава: ПУЕТ, 2017. С. 259-261. 

Особистий внесок: обґрунтовано, що в Україні цифрова модернізація 

економіки відбувається переважно з позицій споживання послуг (сервісів) 

іноземних цифрових платформ, у той 

час як вітчизняний бізнес недостатньою мірою використовує потенціал 

цифрових платформ та екосистем. 

30. Вишневський О.С. Цифрові платформи як ядро цифровізації 

економіки. Цифрова економіка: зб. матеріалів Національної наук.-метод. 

конф. (м. Київ, 4-5 жовтня 2018 р.). Київ: КНЕУ, 2018. С. 63-66. 

31. Вишневський О.С. Цифровізація та економічне зростання: коли 

очікування не відповідають реаліям. Побудова інформаційного суспільства: 

ресурси і технології: матеріали XVIІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 19-

20 вересня 2019 р.). Київ: УкрІНТЕІ, 2019.  

С. 80-83. 

32. Вишневський О.С. Промисловість в країнах ЄС в умовах 

цифровізації. Сучасні можливості забезпечення розвитку міжнародних 

відносин та економіко-політичного процесу: матеріали доповідей Міжнар. 

наук.-практ. конф. (м. Ужгород, 21 березня 2020 р.). Ужгород: ВД 

«Гельветика», 2020. С. 36-39. 
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33. Вишневський О.С. Вплив цифровізації в країнах-членах ЄС на 

показник «роки здорового життя». Управління соціально-економічними 

трансформаціями господарських процесів: реалії і виклики: зб. тез доповідей 

ІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Мукачево, 6-7 квітня 2020 р.). 

Мукачево: МДУ, 2020. С. 29-32. 

34. Вишневский А.С. Национальная цифровая платформа: 

определение и возможности создания. Вдосконалення економіки та 

фінансової системи на засадах конкурентоспроможності, інноваційності та 

сталості: матеріали доповідей Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 11 

квітня 2020 р.). Запоріжжя: Класичний приватний ун-т, 2020. С. 7-10. 

35. Вишневський О.С. Система державного стратегічного управління 

в Україні: основні проблеми та напрями їх вирішення. Стратегічні 

пріоритети соціально-економічного розвитку в умовах інституційних 

перетворень глобального середовища: матеріали доповідей  

IХ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 25 вересня 2020 р.). Одеса: ОНУ ім. 

І.І. Мечникова, 2020. С. 71-74. 

 

3. Публікації, які додатково відображають результати дослідження 

 

36. Дудка Б., Вишневский А. Возможности повышения мотивации 

персонала через согласование личных жизненных целей и целей компании. 

Вісник Донецького національного університету. Серія В: Економіка і право. 

2012. № 2. С. 39-43. 

Особистий внесок: визначено потенціал узгодження особистих та 

корпоративних стратегічних цілей; розглянуто сценарії поведінки з позицій 

співробітника та компанії у процесі узгодження цілей.  

37. Lyashenko V.I., Zhykhareva Yu., Vyshnevskyy O.S. Expediency of 

Application of the Regional and Municipal (Communal) Wealth Indicators at the 

Generation of the Regional and Urban Development Strategies. Economic Herald of 
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38. Вишневський О.С. Соціальна політика в умовах системної кризи 

як фактор збереження людського капіталу. Вісник Кам’янець-Подільського 

національного університету ім. І. Огієнка. Економічні науки. 2015. Вип. 10. С. 

277-281. 

39. Вишневский А.С. Стратегическое планирование: экстравертная и 

интровертная установки стратега. Вісник економічної науки України. 2015. № 

1(28). С. 38-45. 

40. Вишневський О.С. Стратегічні аспекти збереження людського 

капіталу в умовах системної кризи. Соціальні ресурси децентралізації 

управління: механізми мобілізації та ефективного використання: монографія 

/ О.Ф. Новікова, О.І. Амоша, В.П. Антонюк, В.П. Вишневський та ін.; НАН 

України, Ін-т економіки пром-сті. Київ, 2018. C. 266-286. 

41. Вишневський О.С., Ляшенко В.І. Інвестиції у цифровізацію як 

пріоритет модернізації економіки України. Інноваційне промислове 

підприємство в формуванні сталого розвитку: монографія / ред. кол. О.І. 

Амоша, Х. Джвігол, Р. Мішкєвіч; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. Київ, 

2018. С. 54-64. 

Особистий внесок: визначено структуру та обсяги інвестицій у 

цифровізацію економіки України; обґрунтовано цифровізацію економіки як 

пріоритет модернізації економіки України. 

42. Вишневский А.С. Институциональные проблемы инвестиционно-

инновационного развития Украины. Вісник Кам’янець-Подільського 

національного університету ім. І. Огієнка. Економічні науки. 2019. Вип. 14. С. 

24-31. 

 



Додаток В. 

Ретроспектива визначення цифрової економіки відносно процесів 

виробництва, розподілу, обміну та споживання 

 

Рік / автор Визначення  
Розпод

іл 

Вироб

ництва 

/ 

Обмін

не 

Спожива

ння 

1996,  

Тапскон 

(Tapscott) 

Немає прямого визначення, але вказується, 

що це «епохою мережевого інтелекту», де 

йдеться «не лише про мережу технологій ... 

розумні машини ..., але і про мережу людей за 

допомогою технологій ", які «поєднують 

інтелект, знання та творчість для проривів у 

створення багатства та соціального 

розвитку». 

 

+ +  

1999,  

Лейн (Lane) 

«... конвергенція обчислювальних і 

комунікаційних технологій в Інтернеті та 

отриманий в результаті інформаційний та 

технологічний потік, що стимулює всю 

електронну комерцію та величезні 

організаційні зміни» 

 

 +  

1999,  

Маргеріо 

(Margherio) 

Немає чіткого визначення, але не визначено 

чотирьох драйверів: «Розробка Інтернету ... 

Електронна комерція серед підприємств ... 

Цифрова доставка товарів та послуг ... 

Роздрібна торгівля матеріальними товарами». 

 

 +  

2000,  

Клінг та 

Ламб 

«... включає товари чи послуги, розробка, 

виробництво, продаж або надання послуг 

критично залежать від цифрових технологій». 

 

+ +  
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(Kling and 

Lamb) 

2001, 

Месенберг 

(Mesenbourg)  

Визначення цифрової економіка через "три 

основні компоненти": 

  - «Інфраструктура електронного бізнесу - це 

частка загальної економічної інфраструктури, 

яка використовується для підтримки 

електронних бізнес-процесів та ведення 

електронної комерції»; 

- «Електронний бізнес (е-бізнес) - це будь-

який процес, який бізнес-організація 

проводить через комп'ютерно опосередковані 

мережі»; 

- "Електронна комерція (е-комерція) - це 

вартість товарів і послуг, що продаються 

через комп'ютерно опосередковані мережі". 

 

+ +  

2002,  

Корохер 

(Corrocher) 

Фактори цифрової економіки: 

«(1) Інфраструктури зв'язку, які визначають 

наявність фізичних ресурсів, які дозволяють 

отримати доступ до цифрової економіки та 

стимулюють її розвиток. Цей фактор включає 

аспекти, пов’язані з розширенням Інтернету 

та пристроїв доступу до WWW, а також 

показники про проникнення та ступінь 

технологічного прогресу інших 

інфраструктур, які враховують рівні 

підключення в системі, наприклад, 

широкосмугові кабелі та супутники. (2) 

Людські ресурси, які враховують поглинаючу 

здатність системи до технологічних інновацій 

на основі наявних знань та освіти. У цьому 

контексті політику та програми формальної 

освіти та навчання відіграють центральну 

+ + + 
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роль, а також умови зайнятості в секторі 

комунікацій. (3) Конкурентоспроможність 

постачальників інформації та зв'язку та 

ступінь конкуренції між різними 

операторами, які мають чітко визначену роль 

у сприянні наданні нових послуг та у 

визначенні темпів прийняття нових платформ 

та додатків». 

 

2013,  

ОЕСР 

(OECD) 

«Цифрова економіка дозволяє та здійснює 

торгівлю товарами та послугами за 

допомогою електронної комерції в Інтернеті». 

 

 + + 

2013,  

Європейська 

комісія 

(European 

Commission) 

«економіка, заснована на цифрових 

технологіях (іноді її називають Інтернет-

економікою)» 

 

 + + 

2014,  

Британське 

комп'ютерне 

товариство 

(British 

Computer 

Society) 

«Цифрова економіка відноситься до 

економіки, заснованої на цифрових 

технологіях, хоча ми все частіше сприймаємо 

це як ведення бізнесу через ринки, засновані 

на Інтернеті та у всесвітній мережі». 

 

 +  

2015,  

Європейськи

й Парламент 

(European 

Parliament) 

«Складна структура кількох рівнів / 

прошарків, пов'язаних один з одним майже 

нескінченною і постійно зростаючою 

кількістю вузлів. Платформи укладаються 

одна на одну, що дозволяє досягати кількох 

маршрутів до кінцевих споживачів і 

ускладнює виключення певних гравців, тобто 

конкурентів». 

 

 + + 
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2016, Палата 

грома 

(House of 

Commons) 

«Цифрова економіка стосується як цифрового 

доступу товарів і послуг, так і використання 

цифрових технологій для допомоги бізнесу». 

+ + + 

2016, G20 

Цільова 

група з 

питань 

цифрової 

економіки 

(G20 DETF - 

The Digital 

Economy Task 

Force)  

«... широкий спектр економічної діяльності, 

що включає використання оцифрованої 

інформації та знань як головного чинника 

виробництва, сучасні інформаційні мережі як 

важливий простір діяльності та ефективне 

використання інформаційно-комунікаційних 

технологій (ІКТ) як важливого драйвера 

зростання продуктивності та економічна 

структурна оптимізація » 

  

+   

2016, 

Крікрем та 

ін. 

(Knickrehm et 

al.) 

«Цифрова економіка – це частка загального 

економічного випуску, отриманого з ряду 

числених «цифрових» входів. Ці цифрові 

входи включають цифрові навички, цифрове 

обладнання (апаратне забезпечення, 

програмне забезпечення та комунікаційне 

обладнання) та проміжні цифрові товари та 

послуги, що використовуються у 

виробництві. Такі широкі заходи 

відображають основи цифрової економіки » 

 

+   

2016, Роус 

(Rouse) 

«Цифрова економіка - це всесвітня мережа 

економічної діяльності, що підтримується 

інформаційно-комунікаційними 

технологіями (ІКТ). Її також можна визначити 

просто як економіку, засновану на цифрових 

технологіях» 

 

+ + + 

2016, Далман 

на ін. 

"Цифрова економіка - це об'єднання декількох 

технологій загального призначення та 

+ +  
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(Dahlman et 

al.) 

широкого кола економічних та соціальних 

заходів, що здійснюються людьми через 

Інтернет та пов'язані з ними технології. Вона 

охоплює фізичну інфраструктуру, на якій 

базуються цифрові технології 

(широкосмугові лінії, маршрутизатори), 

пристрої, які використовуються для доступу 

(комп’ютери, смартфони), додатки, які вони 

живлять (Google, Salesforce) та функціонал, 

який вони надають (IoT, аналітика даних) , 

хмарні обчислення)". 

 

2017, 

Видавництво 

Оксфордсько

го 

університету 

(Oxford 

University 

Press) 

«Економіка, яка функціонує насамперед за 

допомогою цифрових технологій, особливо 

електронних транзакцій, що здійснюються за 

допомогою Інтернету». 

 

 +  

2017, 

Кешелава та 

ін. (Keshelava 

et al.) 

«Цифрова» (електронна) економіка - це 

економіка, яка існує в гібридному світі. 

Гібридний світ є результатом злиття 

реального і віртуального світів, що 

характеризується здатністю виконувати всі 

"життєво важливі" дії в реальному світі через 

віртуальний.» 

 

+ + + 

Джерела 291-Bukht & Heeks, 2017, pp.6-8; 373-Keshelava et al., 2017, p.6; 305-

Corrocher, 2002, p.12; 409-Mesenbourg, 2001, 377 та власні дослідження. 
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Додаток Г. 

Розподіл ТОП-50 сайтів в Україні за кількістю відвідувань за моделями 

цифрових платформ 13 

Суб'єкт 

(Виробник 

товарів  

і послуг) 

Об'єкт (споживачі товарів і послуг) 

Бізнес 
Споживачі 

(домогосп-ва) 
Уряд 

1 2 3 4 

Бізнес 

B2B: 

Кількість – 25 

Відсоток – 50% 

Сайти: 

 google.com.ua  

 youtube.com  

 google.com  

 vk.com  

 facebook.com  

 olx.ua  

 ok.ru  

 ukr.net  

 yandex.ua  

 mail.ru  

 privatbank.ua  

 yandex.ru  

 rozetka.com.ua  

 google.ru  

 prom.ua  

 aliexpress.com  

 ria.com  

 rst.ua  

 twitter.com  

 work.ua  

 privat24.ua  

 google.de  

 yandex.fr  

 bigl.ua  

 meta.ua  

B2С: 

Кількість – 44 

Відсоток – 88% 

Сайти: 

 google.com.ua  

 youtube.com  

 google.com  

 vk.com  

 facebook.com  

 olx.ua  

 ok.ru  

 ukr.net  

 yandex.ua  

 mail.ru  

 privatbank.ua  

 yandex.ru  

 rozetka.com.ua  

 sinoptik.ua  

 google.ru  

 prom.ua  

 aliexpress.com  

 ria.com  

 gismeteo.ua  

 parimatch.com  

 i.ua  

 auto.ria.com  

 rst.ua  

 vshkole.com  

 twitter.com  

 work.ua  

 obozrevatel.com  

 zf.fm  

 privat24.ua  

 

B2G: 

Кількість – 0 

Відсоток – 

0% 

Сайти: 

 

                                           
13 Авторська розробка 
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1 2 3 4 

 

  favorit.com.ua  

 kinogo.club  

 pornhub.com  

 mp3party.net  

 rambler.ru  

 google.de  

 yandex.fr  

 korrespondent.net  

 kidstaff.com.ua  

 telegraf.com.ua  

 rabota.ua  

 bigl.ua  

 meta.ua  

 censor.net.ua  

 segodnya.ua 

 

Споживачі 

(домогосп-

ва) 

C2B 

Кількість – 15 

Відсоток – 30% 

Сайти: 

 google.com.ua  

 youtube.com  

 google.com  

 vk.com  

 facebook.com  

 ok.ru  

 yandex.ua  

 yandex.ru  

 google.ru  

 twitter.com  

 work.ua  

 google.de  

 yandex.fr  

 rabota.ua  

 meta.ua  

C2С 

Кількість – 14 

Відсоток – 28% 

Сайти: 

 vk.com  

 facebook.com  

 ok.ru  

 wikipedia.org  

 instagram.com  

 ria.com  

 rst.ua  

 twitter.com  

 pornhub.com  

 spaces.ru  

 kidstaff.com.ua  

 rutracker.org  

 fotostrana.ru  

 livejournal.com  

C2G 

Кількість – 0 

Відсоток – 0 

Сайти:  

відсутні 

Уряд 

G2B 

Кількість – 0 

Відсоток – 0% 

Сайти:  

 

G2С 

Кількість – 5 

Відсоток – 10% 

Сайти: 

 vk.com  

 facebook.com  

 ok.ru  

 twitter.com  

 work.ua  

G2G 

Кількість – 0 

Відсоток – 

0% 

Сайти: 
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Додаток Д. 

Узагальнення формулювань місії та бачення  

у стратегіях розвитку регіонів України 

 
№ 
з/п 

Регіон Місія Бачення 

1 2 3 4 

1.  Вінницька 
область 

Підвищення якості життя та 
добробуту населення шляхом 
гармонійного соціально-
економічного розвитку міст, 
районів, селищ і сіл області 

Вінницький регіон – розвинений промислово-аграрний, 
науково-виробничий, культурно-освітній центр 
України та Поділля, де налагоджені партнерські 
стосунки між владою, бізнесом і громадськістю та 
створені умови для самореалізації жителів області, 
шляхом підвищення потенціалу громадянського 
суспільства, інноваційного розвитку економіки і 
створення позитивного інвестиційного клімату. Регіон 
по- 
требує приділення більшої уваги для захисту та охорони 
довкілля, як складової національної безпеки 

2.  Волинська 
область 

Велика Волинь – європейський 
регіон сталого розвитку та 
національних  парків 

Волинь – регіон для комфортного проживання людей:  
край, де створено умови для роз- 
витку економіки, заснованої на знаннях та інноваціях, 
ефек- 
тивного використання ресурсів, розвитку екологічної та 
конкурентоспроможної економіки з високим рівнем 
зайнятості економічно активного населення; край, де 
дивовижна краса природи гармонійно поєднується із 
самобутньою духовною та культурною спадщиною 

3.  Дніпропетр
овська 
область 

Примножити економічне 
багатство області та конвертувати 
його у комфортні та безпечні 
умови проживання її мешканців 

Дніпропетровська область у 2020 році: 
провідний регіон України, де економічне зростання є 
інструментом перетворення області у край, де людям 
комфортно та безпечно жити і працювати, де для 
жителів міських та сільських територій відкриті умови 
для самореалізації, а збереження довкілля є природною 
потребою людини 

4.  Донецька 
область 

Немає  Стратегічне бачення розвитку області полягає в 
розв’язанні існуючих проблем шляхом використання 
внутрішніх та зовнішніх можливостей регіону і є 
результатом стратегічного спрямування політики 

розвитку регіону, метою якої є:  розвиток та єдність, 

орієнтовані на людину;  досягнення економічного 
зростання регіону шляхом використання власного 
потенціалу та реалізації ефективної політики розвитку 
регіону і, як наслідок, підвищення рівня життя 

населення;  інтеграція регіонального економічного, 
інформаційного, освітнього, культурного простору до 
загальноукраїнського простору, в якому особа має 
змогу для самореалізації та підвищення якості життя 
незалежно від місця проживання. Донецька область 
великий промисловий та фінансовий осередок України, 
економічно розвинений регіон, у якому сконцентровані 
високий промисловий і науковий потенціал, робітники 
й фахівці високої кваліфікації, розвинена 
інфраструктура й виробнича база 
 

5.  Житомир-
ська область 

Місія Житомирщини –  
максимальна  реалізація  наявного  
економічного  
потенціалу  та  забезпечення  на  
цій  основі  високої  якості  життя  
та  безпечних  
умов проживання населення 

Житомирщина – промислово-аграрний регіон, що 
демонструє  сталий економічний розвиток, зростання 
багатогалузевої промисловості та сільського 
господарства, посилення  конкурентних  позицій.  Це  
регіон  із  безпечними умовами  проживання,  у  якому 
кожна територіальна  громада  має умови для розвитку 
та підвищення стандартів життя  
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1 2 3 4 

6.  Закарпатсь-
ка область 

Забезпечення  високої  якості  та  
рівня  життя  нинішнього  і  
майбутнього поколінь закарпатців 
через: розвиток  людського 
капіталу,  гармонійне поєднання  
формування 
конкурентоспроможної  
економіки і сучасної  
інфраструктури зі    збереженням 
унікальної природи і культурно-
духовних традицій,  ефективне 
використання  конкурентних 
переваг регіону. 

Закарпаття – привабливий,  гостинний, самобутній і 
відкритий  для  співпраці  край у центрі Європи, в якому 
громади і влада спільно дбають про гармонійне 
поєднання: розвитку інноваційної економіки та 
сучасної інфраструктури – з охороною і збереженням 
унікальної природи та досягненням європейських 
стандартів життя. 
Край, у якому миролюбиві, освічені і працьовиті 
громадяни різних національностей досягають  
європейського рівня життя,  духовно  збагачуються  та  
примножують  вікові культурно-історичні традиції 

7.  Запорізька 
область 

Спрямування об’єднаних зусиль 
влади, бізнесу та громади на 
збереження та розвиток 
потенціалу, традицій і цінностей 
Запорізької області задля 
поліпшення життя мешканців 
кожної громади регіону. 

Запорізький край – історико-культурна столиця 
південно-східного регіону України, екологічно 
безпечний, інвестиційно привабливий регіон, з 
високотехнологічними індустріальним та аграрним 
комплексами, високим освітньо-науковим потенціалом, 
з широким спектром курортно-туристичних послуг.  
Громади області самодостатні, спроможні до 
самоврядування. Населення має високий рівень життя, 
із забезпеченням соціального і правового захисту та 
рівних можливостей розвитку для всіх верств 

8.  Івано-
Франківська 
область 

Забезпечення добробуту та 
високої якості життя 
теперішнього і майбутніх 
поколінь в умовах  
розвитку конкурентоспроможної 
та інноваційної економіки на 
засадах збереження культурних 
традицій, природних 
особливостей та переваг краю 

Прикарпаття – самобутній та самодостатній край у 
якому поєднуються європейські цінності з віковими 
національними традиціями, відкритий до співпраці 
культурний, туристичний, курортно-рекреаційний 
центр України. Регіон інноваційної економіки з 
комфортним та безпечним життєвим середовищем і 
високим рівнем соціально-духовного життя 

9.  Київська 
область 

Київщина – це колиска 
українського народу. 
Київщина – це серце сучасної 
України. 
Київщина – це мати, що єднає 
своїх синів зі Сходу та Заходу, з 
Півночі та Півдня 

Київщина – це край, де поєднані стародавня культура та 
модерні технології, де серед перлин природи стоять 
рукотворні пам’ятки, де старість і молодість разом 
дивляться у майбутнє, де розвинута економіка 
прокладає шлях України до Європи 

10.  Кіровоград-
ська область 

Немає Немає 

11.  Луганська 
область 

Немає Немає 

12.  Львівська 
область 
(проект) 

Львівщина – активний провідник 
євроінтеграційного курсу 
України, регіон гармонійного 
людського розвитку, 
інноваційноорієнтованої, 
інтегрованої в національний та 
світовий простір економіки, 
безпечного довкілля 

Львівщина – регіон високотехнологічної 
промисловості, розвиненої транспортно-логістичної 
інфраструктури, ефективного сільського господарства,  
оздоровчого, історичного та ділового туризму, високої 
якості життя 

13.  Миколаївсь
ка область 

Місія Миколаївської області – 
стати успішним, 
конкурентоспроможним регіоном 
з європейською якістю життя та 
безпечним довкіллям 

Стратегічне бачення Миколаївської області – 
перетворення Миколаївщини на регіон сталого 
економічного зростання на основі інноваційної 
промисловості, розвинутого транспортно-логістичного 
комплексу, важливого продовольчого центру країни з 
екологічним, високоефективним сільським 
господарством, комфортного та безпечного краю, де є 
всі умови для всебічного розвитку людини 

14.  Одеська 
область 

Місія Одеської області – 
забезпечення інтеграційних 
зв’язків в сфері міжнародного та 
міжрегіонального 
співробітництва у напрямку  

Одеська область 2020 – це міжнародний логістичний та 
туристично-рекреаційний центр півдня України з 
конкурентоспроможною економікою, де налагоджений 
діалог між владою та суспільством для гармонійного  
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  покращання ділового та 
інвестиційного клімату шляхом 
застосування сучасних 
комунікаційних технологій 

розвитку особистості і створення безпечних та якісних 
умов життя на принципах сталого розвитку 

15.  Полтавська  
область 

Полтавщина – український 
форпост Лівобережжя, лідер 
економічного та культурного 
розвитку 

Полтавщина – край суспільної злагоди та стабільності, 
що ґрунтуються на високому рівні життя, ефективній 
багатоукладній економіці та віковічних українських 
традиціях 

16.  Рівненська 
область 

Немає  Рівненщина – це перехрестя реальних можливостей для 
реалізації всіх видів економічної діяльності та втілення 
найрізноманітніших і найсміливіших бізнес-ідей, це 
територія унікальних природних ресурсів Полісся, де 
збережено історико-культурну спадщину та 
національні традиції українського народу, це 
комфортний для проживання регіон, в якому створено 
рівні умови для всебічного та гармонійного розвитку 
людини 

17.  Сумська 
область 

Місія Сумської області – стати 
успішним, 
конкурентоспроможним регіоном 
з європейською якістю життя та 
безпечним довкіллям 

Сумщина – Північний рубіж України, регіон сталого 
економічного зростання на основі інноваційної 
промисловості, важливий продовольчий центр країни з 
екологічним, високоефективним сільським 
господарством, комфортний та безпечний край, де є всі 
умови для всебічного розвитку людини 

18.  Тернопіль-
ська область 

Місія Тернопільської області – 
стати успішним, 
конкурентоспроможним регіоном 
шляхом реалізації наявного 
економічного потенціалу, 
забезпечення нової якості життя 
та безпечних умов проживання 
населення, збереження історико-
культурної спадщини та 
національних традицій 

Тернопільщина – надзвичайно благодатна земля, 
культурно- освітній центр України де мешкають 
працьовиті та гостинні люди і створені усі умови для 
всебічного розвитку та безпечного проживання 
людини. Екологічно чистий та потенційно привабливий 
продовольчий регіон з високоефективним сільським 
господарством та ста- 
більним розвитком промисловості 

19.  Харківська 
область 

Немає Немає 

20.  Херсонська 
область 

Стратегічна місія:  
Херсонщина – сонячна 
скарбниця, невичерпне джерело 
відновлювальних ресурсів 
національного, світового 
значення. 
Територія інтелектуального 
зростання 

Стратегічне бачення: 
Херсонська область у 2020 році:  
Територія толерантності та взаєморозуміння. Дельта 
достатку – область, орієнтована на міжрегіональне та 
транскордонне співробітництво в ім’я людини, 
добробуту та  процвітання – на основі інноваційних, 
орієнтованих на експорт “зелених” технологій в усіх 
сферах життя. Екологічно безпечне виробництво. 
Екологічно дружній відпочинок. Екологічно комфортне 
буття 

21.  Хмельниць-
ка область 

 
Немає  

Хмельниччина – Край, де хочеться жити. 
Хмельниччина – Край, де потрібно любити. 
Хмельниччина – Край, де люди працюють. 
Хмельниччина – Край, де майбутнє будують. Це наша 
земля, де сіють і жнуть, де роблять машини й ковбаси 
печуть. Де замки, фортеці, кургани стоять, де води 
лікують, де ріки не сплять. Живи, Розвивайся, Міцній, 
процвітай! Хмельниччино рідна, Подільський наш 
край! 

22.  Черкаська 
область 

Черкащина – взірець єдності 
зусиль громад, спрямованих на 
досягнення спільної мети – 
європейських стандартів життя, 
як результату економічного 
процвітання краю 

Черкащина – колиска українського державотворення, 
край багатий історико-культурною спадщиною, знаний 
в Україні та за її межами регіон, що слугує майданчиком 
для вільної реалізації різноманітних бізнес-проектів та 
обміну досвідом провідних спеціалістів в багатьох 
галузях економіки. Це територія особистісного роз- 
витку та самореалізації жителів області, яка створює 
умови для комфортного проживання, 
високооплачуваної праці та безпечного відпочинку всіх 
краян 



515 

 
1 2 3 4 

23.  Чернівецька 
область 

Забезпечення високого рівня 
життя населення в умовах 
гармонійного поєднання розвитку 
під- 
приємництва на інноваційній 
основі із розвитком культури, 
науки, соціальної сфери та 
збереженням довкілля 

Чернівецька область – це екологічно чистий, 
транскордонний регіон із європейськими стандартами 
життя, високим науковим потенціалом, 
мультикультурний центр країни, лідер з розвитку 
малого та середнього бізнесу на інноваційній основі 

24.  Чернігівсь-
ка область 

Чернігівщина – це північні ворота 
України.  
Чернігівщина – це історична і 
культурна перлина країни. 
Чернігівщина – це невичерпні 
можливості для розвитку 

Чернігівщина – економічно самодостатній, екологічно 
чистий  і туристично привабливий регіон європейської 
держави – України – з високорозвинутим промислово-
аграрним ком- 
плексом, гідним рівнем життя населення, з щасливими, 
патріотичними та працьовитими жителями 

25.  м. Київ Немає До 2025 року Київ стане інноваційним центром 
східноєвропейського регіону з потужною 
конкурентною позицією та чіткими пріоритетами 
розвитку. Містом, що зберегло і розвиває свою 
унікальність та історичний спадок, постійно підвищує 
якість життя мешканців і привабливість для ведення 
бізнесу. Його розвиток здійснюватиметься у тісній 
співпраці із підприємцями та інвесторами, при 
постійному поліпшенні системи управління, із 
збереженням зеленого надбання міста 

 


