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НАЦІОНАЛЬНА ЦИФРОВА ПЛАТФОРМА СТРАТЕГУВАННЯ:  
КОРИСТУВАЧІ, БЛОКИ, АРХІТЕКТУРА 

Постановка проблеми. Окремі елементи про-
цесу стратегічного управління використовуються в 
Україні досить тривалий час, але його ефективність 
в цілому залишається низькою. Стратегії на всіх  
рівнях управління після розробки та затвердження 
досить швидко втрачають актуальність і в кінцевому 
підсумку не виконуються. Неузгодженість стратегій 
між собою та з суб’єктами їх реалізації набуває осо-
бливого значення при зміні влади (провідного 
суб’єкту реалізації стратегії). Наприклад, відносно 
Державної стратегії сталого розвитку «Україна – 
2020», яка була розроблена та прийнята за часів пре-
зиденства П. Порошенка, постає питання: (а) «Чи 
має президент В. Зеленський, обраний у 2019 р., ви-
конувати цю стратегію?»; (б) «Хто має звітувати за 
результатами її виконання?». Аналогічна ситуація 
неминуче виникає й на регіональному рівні, коли се-
мирічні регіональні стратегії розвитку приймаються 
представниками одних політичних сил, а після чер-
гових місцевих виборів виконуються (чи не викону-
ються) іншими політичними силами.  

Також існує низка інших проблем у забезпе-
ченні процесу стратегування, які пов’язані з вадами 
у його архітектурі (дизайні). Як наслідок, низька  
якість стратегічного управління відображається на 
динаміці соціально-економічного розвитку країни, 
яка значно відстає від середніх значень інших країн 
світу. Це відбувається на тлі поглиблення процесів 
цифровізації, але можливості цифрових технологій 
не використовуються в повному обсязі для удоско-
налення процесу стратегічного управління. Тому ак-
туальною залишається проблема підвищення якості 
процесу стратегічного управління в Україні з вико-
ристанням можливостей цифрових технологій.  

Аналіз останніх досліджень. Дослідження, 
пов’язані з питаннями стратегічного управління, по-
стійно привертають увагу широкого кола науковців 
[1-16], які з одного боку звертають увагу на теоре-
тико-методологічні аспекти стратегування, а з ін-
шого – на наявні проблеми в процесі стратегічного 
управління в Україні. При цьому можливості вико-
ристання сучасних цифрових технологій у вигляді 
цифрових платформ не розглядаються, хоча обгово-
рюються «науково-експертні платформи стратегу-
вання в системі стратегічного планування соціа-
льно-економічним розвитком країни, макрорегіону, 
області, міста, району та об’єднаних територіальних 
громад» [9, с. 92] та доцільність їх створення.  

Таким чином при дослідженні питань, пов’яза-
них із стратегічним управлінням, залишається поза 
фокусом уваги проблема розумної цифровізації про-
цесу стратегічного управління в Україні, що й обу-
мовило вибір цілі дослідження.  

Виходячи з наявної проблематики та аналізу 
останніх досліджень, ціллю статті є обґрунтування 
цифровізації процесу стратегічного управління в 
Україні через створення національної цифрової  
платформи стратегування (далі – НЦПС).  

Результати дослідження. Ґрунтуючись на ре-
зультатах попередніх досліджень [1-3] можна визна-
чити п’ять основних проблем процесу стратегічного 
управління: 

– неузгодженість стратегій між собою;
– неузгодженість стратегій та бюджетів;
– відсутність мотивації та відповідальності за

реалізацію стратегій; 
– негнучкість стратегій при виникненні «чор-

них лебедів»; 
– низька культура стратегування.
Вирішення цих проблем, з одного боку, знахо-

диться в нормативній площині, і потребує доопра-
цювання та прийняття Закону України «Про дер- 
жавне стратегічне планування» [2, с. 36; 9, с. 90], а з 
іншого – необхідним є організаційно-технологічне 
забезпечення цього процесу. Інструментом такого 
забезпечення має потенціал стати НЦПС.  

Ґрунтуючись на визначенні національної циф-
рової платформи, розробленої раніше [17, с. 220], 
НЦПС являє собою єдину сукупність реєстрів стра-
тегічних документів (далі СД), суб’єктів розробки, 
виконання, моніторингу та актуалізації СД, алго- 
ритмів їх взаємодії і сховища здійснених між ними 
транзакцій, яка діє онлайн і знаходиться у власності 
держави. Виходячи із загальної теорії стратегування 
[3], наявних проблем стратегічного управління в Ук-
раїні та можливостей використання цифрових плат-
форм [17-19] НЦПС має складатися з таких блоків: 

1) Розробка стратегічних документів;
2) Виконання стратегічних документів;
3) Моніторинг виконання стратегічних доку-

ментів (та їх актуалізація за необхідності).  
Також НЦПС має забезпечувати зберігання 

стратегічних документів та історії (цифрового 
сліду) їх створення. 

До основних груп користувачів НЦПС нале-
жать: громадяни, ограни державної влади, громад- 
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ські організації, органи місцевого самоврядування, 
бізнес, експертна спільнота. Ці групи досить уза- 
гальнені та містять у собі низку підгруп. Наприклад, 
до групи «Ограни державної влади» входять дер- 
жавні службовці; органи місцевої влади; бюджетні 
організації; державні підприємства; державні уста-
нови; центральні органи виконавчої влади (напри-
клад, Державна казначейська служба України); Дер-
жавний фонд регіонального розвитку тощо. Група 
«Громадські організації» включає в себе такі під- 
групи: політичні діячі; партії; громадські об’єд-
нання. 

Серед користувачів НЦПС окремого пояснення 
потребує група «експерт». Під експертом розумі-
ється особа, яка володіє специфічними знаннями в 
певній сфері. Для розробки та реалізації стратегій  
різного рівня (національні, регіональні, місцеві) та 
виду (стратегії територіальних утворень та стратегії 
організації, наприклад, великих державних підпри-
ємств) знадобляться експерти з досить різними спе-
цифічними знаннями. Так, при розробці стратегії  
певної селищної громади до складу групи експертів 
мають входити як експерти, котрі володіють мето-
дологією стратегування, так і ті, що володіють спе-
цифічними знаннями про об’єкт стратегування. Та-
ким чином, до кола експертів можна віднести ве-
лику кількість населення, яка перевищує потреби 
процесу стратегування. Тому дискусійним є пи-
тання щодо залучення експертів на кожному з етапів 
процесу стратегічного управління. Одним з варіан-
тів є рандомний (випадковий) відбір експертів за на-
перед визначеними параметрами. Наприклад, при 
розробці стратегії регіону А, не менше Х% експертів 
мають бути обізнані щодо соціально-економічного 
становища цього регіону, не менше Y% мають бути 
експертами з екологічних питань, Z% – мати екс- 
пертизу у ЗЕД тощо. У певному сенсі цей підхід  
можна порівняти з відбором присяжних з кола зви-
чайних, дієздатних громадян певного віку. Цей від-
бір має відбуватися на НЦПС з кола зареєстрованих 
на ній громадян. 

Прозора діяльність експертної спільноти на 
НЦПС перетворює її у проміжну ланку, інструмент 
перетворення найбільш активних громадян з необ-
хідними специфічними знання у кадровий резерв 
для громадських об’єднань, політичних партій, ор-
ганів державної влади.  

Блок «Розробка стратегічних документів»  
передбачає в першу чергу тісну взаємодію пред- 
ставників органів державної влади, місцевого само-
врядування та експертної спільноти. Цей блок забез-
печує: (1) дотримання термінів розробки СД; (2) від-
бір представників експертної спільноти; (3) враху-
вання позиції відповідних груп населення; (4) уз- 
годження СД між собою.  

Як свідчить чинний стан розробки регіональ-
них стратегій розвитку, кожний регіон має свою ди-
наміку [20]. У той час як одні регіони вже ухвалили 
плани заходів із реалізації регіональних стратегій 

розвитку (наприклад, Донецької, Житомирської, За-
карпатської, Запорізької, Львівської та Хмельниць-
кої областей), інші – мають лише проєкти стратегій 
(наприклад, Івано-Франківської області). Але стра-
тегії мають створюватися вчасно. Ті, що прийняті 
зарано, можуть не відповідати новим реаліям у  
швидко змінному глобальному соціально-економіч-
ному середовищі. У разі прийняття СД із запізнен-
ням, може бути втрачена можливість бюджетування 
видатків на реалізацію стратегії в поточному пе- 
ріоді.   

При цьому Державна стратегія регіонального 
розвитку на період до 2027 року ще не затверджена. 
Хоча її проєкт розроблено. Виникає декілька питань 
щодо процесу розробки: «Чим керувалися регіони, 
коли розробляли свої регіональні стратегії роз- 
витку?», «Як враховує ДСРР 2027 вже прийняті ре-
гіональні стратегії розвитку?», «Що робити якщо 
будуть протиріччя між ДСРР 2027 та регіональними 
стратегіями розвитку?».  

У межах чинної моделі стратегування вирі-
шення цих проблемних питань неможливе. Уз- 
годження стратегій має відбуватися на етапі їх роз-
робки. Важливим етапом розробки кожної стратегії 
має бути її узгодження із змістом інших діючих 
стратегій. Це також доцільно робити через залу-
чення експертної спільноти. При цьому не обов’яз-
ково стратегія, яка розробляється, має відповідати 
змісту вже діючих стратегій. Може бути і навпа- 
ки. Але в цьому разі в діючій стратегії необхідно пе-
редбачити відповідні зміни, які мають бути по- 
годжені (прийняті) суб’єктом розробки (актуаліза-
ції) діючої стратегії. 

Блок НЦПС «Розробка стратегічних докумен-
тів» створює цінність для органів державної влади 
та місцевого самоврядування через доступ до екс- 
пертної спільноти та позиції населення, а також  
можливість всебічно урахувати діючі СД. У свою 
чергу експертна спільнота отримує можливість ви-
користати свої знання на користь суспільства та од-
ночасно отримувати кошти за свою роботу. Грома-
дяни та бізнес зможуть не лише спостерігати за про-
цесом, а й також висловлювати свої пропозиції та 
оцінювати якість роботи (табл. 1, стовпець 2). 

Одночасно кожний з основних користувачів 
НЦПС створює певну цінність для інших користу-
вачів цієї платформи (табл. 1, стовпець 3). Кінцевим 
результатом роботи в межах блоку «Розробка СД» є 
проєкт СД. 

Проміжним моментом між використанням бло-
ків НЦПС «Розробка СД» та «Виконання СД» є їх 
затвердження. Затвердження може відбуватися або 
через рішення представницьких органів (Верховна 
Рада, обласна рада, місцеві ради), або через рефе- 
рендум. Враховуючи тенденції запровадження он-
лайн голосування, доцільним є синхронізація ін- 
формації на НЦПС з результатами голосування  
уповноважених на затвердження СД інституцій, яка 
розміщена на профільних НЦП.  
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Таблиця 1 
Блок НЦПСУ «Розробка СД» 

Група користувачів Цінність, яку отримують від НЦПС 
Цінність, яку створюють 

для інших користувачів НЦПС
Органи державної влади  
та місцевого самоврядування 

Можливість залучення необхідних 
представників експертної спільноти в 
необхідній кількості та якості на етапі 
розробки СД національного та регіо-
нального рівня

Матеріальний, фінансовий та органі-
заційний ресурс. 
Знання та інформація для експертної 
спільноти 

Експерта спільнота  Можливість використати свої знання 
на користь суспільства. 
Отримання матеріальних ресурсів

Знання та інформація для представ-
ників органів та державної влади та 
місцевого самоврядування  

Громадяни та Бізнес Можливість спостерігати за процесом 
розробки стратегії, та висловлювати 
свою думку  

Інформація щодо ставлення до змісту 
СД, та процесу розробки СД для 
представників органів та державної 
влади та місцевого самоврядування, а 
також експертної спільноти 

Складено автором. 

Блок «Виконання СД». Розроблені та затвер-
джені СД мають впроваджуватися в життя. Для 
цього в блоці «Виконання СД»  передбачено дві  
функції: (1) мотивація державних службовців до ви-
конання СД; (2) ресурсне й організаційне забезпе-
чення виконання СД.  

Мотивація державних службовців до вико-
нання СД має бути реалізована через узгодження 
ключових показників ефективності (KPI) їх діяльно-
сті з цільовими показниками СД (вимірюваними 
складовими стратегічних цілей). Перспективним ін-
струментом є «укладення» смарт-контрактів на базі 
технології блокчейн [19, с. 42-49] між державними 
службовцями найвищого рівня та уповноваженими 
представниками населення в особі колегіальних 
представницьких органів (Верховна Рада, обласні, 
міські, селищні тощо ради) та інституту президента 
щодо виконання СД. У разі невиконання умов 
смарт-контракту повноваження певного державного 

службовця найвищого рівня – припиняються. У разі 
виконання встановлених KPI термін повноважень 
продовжується, отримуються матеріальні чи кар’єр-
ні заохочення. Відповідно на НЦПС має агрегува-
тися та відображатися ця інформація. 

Ресурсне й організаційне забезпечення вико-
нання СД передбачає розробку бюджетів, планів, 
програм тощо відповідно до стратегічних цілей. У 
процесі узгодження СД та бюджетів також доцільно 
використовувати знання експортної спільноти та 
враховувати ініціативи громади, як це досить ус- 
пішно робиться під час формування «Громадських 
бюджетів» та реалізації проєктів в межах цих  
бюджетів.  

Провідними користувачами блоку НЦПС «Ви-
конання СД» є органи державної влади та місцевого 
самоврядування, експертна спільнота, громадяни та 
бізнес (табл. 2).  

Таблиця 2 
Блок НЦПС «Виконання СД» 

Група  
користувачів 

Цінність, яку отримують від НЦПС Цінність, яку створюють 
для інших користувачів НЦПС

Органи державної 
влади та місцевого 
самоврядування 

Формувати бюджети відповідно до СД. Підви-
щення ефективності використання бюджетних 
ресурсів. 
Залучення громадян та бізнесу до реалізації СД. 
Чіткі цілі і завдання діяльності

Реалізація СД в інтересах всього суспіль-
ства та бізнесу, вирішення суспільно значу-
щих проблем 

Експерта спільнота  Експертний супровід реалізації СД Підвищення ефективності реалізації СД в 
інтересах всього суспільства та бізнесу, ви-
рішення суспільно значущих проблем

Громадяни Доступ до діючих стратегій та тих, строк дії 
яких завершився. Інформація про розробників. 
Звіти про виконання тощо 

Участь у реалізації СД. Підвищення ймо-
вірності реалізації СД в інтересах всього 
суспільства та бізнесу, вирішення суспільно 
значущих проблем 

Бізнес Участь у реалізації СД, в тому числі через вико-
ристання інструментів державно-приватного 
партнерства 

Підвищення ймовірності реалізації СД в ін-
тересах всього суспільства та бізнесу, вирі-
шення суспільно значущих проблем. 
Долучення ресурсів бізнесу до реалізації 
СД

Складено автором. 
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Блок «Моніторинг виконання СД». Зараз неза-
лежний моніторинг виконання СД фактично не іс-
нує. Наприклад, в Стратегії розвитку Донецької об-
ласті на період до 2027 року вказується, що «Прове-
дення моніторингу і оцінки результативності реалі-
зації Стратегії здійснюватиметься департаментом 
економіки облдержадміністрації із залученням від-
повідальних виконавців Стратегії та громадськості» 
[21, c. 200]. Тобто облдержадміністрація сама вико-
нує і проводить моніторинг виконання стратегії. Це 
типовий конфлікт інтересів. Хоча проведення само-
моніторингу не є зайвим, головним засобом його 

проведення мають бути рандомно сформовані екс-
пертні групи. Розробка, прийняття та виконання  
бюджетів та KPI для найвищих за рангом державних 
службовців відбувається під наглядом спеціально 
сформованих груп з представників експертної спіль-
ноти, але остаточне рішення залишається за владою. 
Якщо приймаються та виконуються бюджети, що не 
відповідають СД, якщо KPI не виконуються чи су-
перечать СД – це інформація для громадян, яка буде 
врахована під час наступних місцевих чи національ-
них виборів (табл. 3).  

 
Таблиця 3 

Блок НЦПСУ «Моніторинг виконання СД» 
Група  

користувачів 
Цінність, яку отримують від НЦПС Цінність, яку створюють 

для інших користувачів НЦПС
Органи державної 
влади та місцевого  
самоврядування 

Об’єктивна інформація про стан виконання 
СД. Базис для актуалізації СД 

Підтримання змісту СД у стані адекват-
ному змінам внутрішнього та зовніш-
нього середовища  

Експерта спільнота  Експертний супровід моніторингу вико-
нання СД та їх актуалізації  

Об’єктивна інформація про стан вико-
нання СД, які використовують органи 
державної влади та місцевого самовря-
дування

Громадяни Інформація про стан виконання СД Реакція на стан виконання СД через ви-
раз електоральних переваг 

Бізнес Інформація про стан виконання СД, яка дає 
можливість корегування взаємодії в межах 
державно-приватного партнерства

Ефективний перерозподіл ресурсів з ме-
тою виконання СД 

Складено автором.  
 
Актуалізація СД дозволяє підтримувати весь 

процес стратегічного управління таким, що відпові-
дає зовнішнім та внутрішнім змінам політичного, 
економічного, соціального, екологічного тощо сере-
довища. Ініціаторами проведення актуалізації СД 
можуть бути всі користувачі НЦПС, які є суб’єк-
тами їх розробки та виконання (наприклад, Кабінет 
Міністрів України, виконкоми на регіональному та 
місцевому рівні), затвердження (наприклад, Вер- 
ховна Рада, обласні, міські, селищні ради), моніто-
рингу (експертна спільнота, населення, бізнес). При 
цьому ініціативи населення, бізнесу та експертної 
спільноти мають носити колективний характер. Ви-
значення мінімально необхідної кількості юридич-
них чи фізичних осіб, які мають підтримати таке зве-
рнення, потребує подальшого обговорення. 

Окремо від розглянутих блоків НЦПС треба 
звернути увагу на функцію агрегування та збере-
ження даних експертів та виконавців у реєстрах СД. 
На цей час не існує єдиної платформи стратегічного 
управління розвитком держави, регіонів та терито-
ріальних громад. Наявна інформація розпорошена у 
тисячі різноманітних баз даних.  

За наявності такої бази даних виникає можли-
вість реалізації аналітичної функції, яка включає до 
себе: оцінку ступеня (відсотка) реалізації СД, рей- 
тингування виконання стратегій, рейтингування ви- 
конавців СД. За наявності такої інформації у широ- 

ких верств населення з’являється можливість для 
об’єктивної оцінки діяльності політичних діячів, 
партій, державних службовців топ-рівня, яка може 
бути покладена в основу рішень під час виборів Пре-
зидента України, Верховної Ради України, обласних 
та місцевих рад, мерів, а також проведення рефе- 
рендумів.  

Для втілення розробленої концептуальної мо-
делі НЦПС необхідним є значний організаційний, 
матеріальний та інституційний ресурс, яким володіє 
лише держава. Також лише держава має можливість 
консолідувати діяльність всіх користувачів НЦПС. 
Тому провідним суб’єктом створення НЦПС є дер-
жава Україна. Також лише за допомогою органів 
державної влади можна забезпечити безпеку даних 
та коректність роботи платформи на всіх рівнях.  
Підчас розробки плану створення НЦПС та реаліза-
ції проєкту з його втілення, корисним буде досвід 
розгортання цифрової платформи «ProZorro» та її 
адміністрування через діяльність Державного під- 
приємства «Прозоро». 

Виходячи з наведеного вище опису блоків та 
користувачів НЦПС, пропонується наступна кон- 
цептуальна модель функціонування НЦПС, її зага-
льний дизайн (див. рисунок).  

Але, враховуючи масштаб НЦПС, її розгор-
тання потребує не лише значного фінансового та ор-
ганізаційного ресурсу, а також значних витрат часу,  
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Рисунок. Концептуальна архітектура функціонування НЦПС  
(розроблено автором) 

навіть для держави це досить ресурсномісткий 
проєкт, який потребує поступового втілення в 
життя.  

Треба зазначити, що теоретична модель у будь-
якому разі буде адаптована при практичному про- 
вадженні, бо проблематично передбачити всі мож-
ливі ризики та можливості її використання. Але од-
ним з головних позитивних ефектів буде підви-
щення загальної культури стратегування населення 
(фізичних осіб) та організацій (юридичних осіб), на-
буття ними навичок узгодження суперечливих цілей 
та концентрації ресурсів задля їх реалізації. 

Подальший розвиток НЦПС передбачає сход-
ження від національного рівня до бізнесового та ін-
дивідуального рівня. Після узгодження процесу 
стратегічного управління на державному, регіональ-
ному та місцевому рівні до нього необхідно долу-
чити СД великих державних підприємств (таких як 
Нафтогаз, Укрзалізниця, Турбоатом тощо). В по- 
дальшому до процесу на добровільній основі мож-
ливо долучити весь бізнес. Це фактично відповідає 
участі компаній у торгах на фондовій біржі влас-
ними акціями. Наприклад, в США для реєстрації но-
вих цінних паперів на національних біржах (напри- 
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клад, Нью-Йоркська фондова біржа) існує форма 
SEC S-1 (Звіт про реєстрацію згідно із Законом про 
цінні папери 1933 року). Форма S-1 вимагає від ком-
паній надання детальної інформації про діючу біз-
нес-модель, яка, як правило, містить місію компанії 
(ключовий високорівневий елемент стратегії [3, 
с. 29-37]).  

Формування високої культури стратегування 
дозволяє поступово включити в процес стратегіч-
ного управління індивідуальний рівень. Спочатку 
доцільно долучити до цього процесу державних  
службовців. Якщо вони будуть подавати декларацію 
не лише про майновий стан і доходи за минулий пе-
ріод, а також власні стратегічні цілі щодо придбання 
майна та очікуваних доходів в майбутні періоди, 
буде можливість враховувати цю інформацію при 
прийнятті кадрових рішень. Наприклад, якщо дер-
жавний службовець інформує про бажання надати 
благодійну допомогу у майбутньому періоді, а по 
факту покращує матеріальне становище, це важлива 
інформація для виборців у разі бажання такого дер-
жавного службовця розбудовувати політичну кар’є-
ру. 

У кінцевому підсумку можна передбачити мож-
ливість декларації стратегічних цілей всіма грома-
дянами країни, що дозволить їм співвідносити власні 
цілі з цілями, визначеними, з одного боку, у СД на 
державному, регіональному та місцевому рівні, а з 
іншого – з СД компаній та організацій, які прямо чи 
опосередковано на них впливають. 

Таким чином можна запропонувати наступні 
етапи розширення процесу стратегічного управ-
ління щодо ступенів узгодження СД: 

1. Узгодження СД на національному, регіона-
льному та місцевому рівні між собою. 

2. Узгодження KPI державних службовців та 
стратегічних цілей. 

3. Узгодження СД та бюджетів. 
4. Узгодження СД державних підприємств та 

СД на національному, регіональному та місцевому 
рівні. 

5. Узгодження СД комерційних та недержав-
них компаній та СД на національному, регіональ-
ному та місцевому рівні. 

6. Узгодження особистих цілей державних  
службовців та СД на національному, регіональному 
та місцевому рівні.  

7. Узгодження особистих цілей громадян та СД 
на національному, регіональному та місцевому рів-
ні, а також СД компаній та організації, з якими вони 
взаємодіють. 

Втілення всіх етапів дозволить створити про- 
активне суспільство, яке здатне рухатися у певному 
напрямі, підтримуючи високі темпи соціально-еко-
номічного розвитку.  

Висновки.  
1. Наявний комплекс проблем у забезпеченні 

стратегічного управління в Україні обумовлює не-

обхідність пошуку шляхів виправлення наявної си-
туації. Нормативна невизначеність та організаційна 
дисгармонія унеможливлюють ефективне викорис-
тання стратегічного управління. Перспективним на-
прямом підвищення ефективності стратегічного уп-
равління, забезпечення його прозорості та адекват-
ності зовнішньому середовищу є цифровізація цього 
процесу. В якості інструменту такої цифровізації 
можна використати архітектуру та логіку розвитку 
великих цифрових платформ.  

2. Як різновид великих цифрових платформ за-
пропонована розбудова НЦПС, яка поєднує діяль-
ність громадян, представників бізнесу та влади на 
тлі узгодження стратегічних цілей та підвищення 
ймовірності їх реалізації. НЦПС забезпечує діяль-
ність процесу СУ на всіх фазах (розробка СД, за-
твердження СД, виконання СД, моніторинг вико-
нання СД, актуалізація СД).  

3. Враховуючи масштаб НЦПС, її розробка є 
досить ресурсномістким та тривалим за часом про- 
єктом. Тому має проводитися поетапно з поступо-
вим залученням різних груп користувачів та розши-
ренням ступенів їх участі у діяльності НЦПС.  

4. У цільовому стані НЦПС дозволить підви-
щити культуру стратегування в Україні, узгодить 
стратегії на всіх рівнях, забезпечить консолідацію 
населення, бізнесу та влади, що матиме позитивний 
ефект для управління соціально-економічним роз-
витком України.  

Напрями подальших досліджень. 
1. Деталізація блоків НЦПС та механізмів їх 

взаємодії. Обґрунтування регламентів та стандартів 
взаємодії між користувачами НЦПС.  

2. Ідентифікація ризиків впровадження НЦПС 
та розробка заходів з їх мінімізації та управління 
ними. 
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Вишневський О. С. Національна цифрова  

платформа стратегування: користувачі, блоки, ар-
хітектура 

Окремі елементи процесу стратегічного управ-
ління використовуються в Україні досить тривалий 
час, але його ефективність в цілому залишається низь-
кою. Це відбувається на тлі поглиблення процесів  
цифровізації, але можливості цифрових технологій не 
використовуються в повному обсязі для удоскона-
лення процесу стратегічного управління. Тому метою 
статті є обґрунтування цифровізації процесу стратегіч-
ного управління в Україні через створення національ-
ної цифрової платформи стратегування (далі НЦПС).  

До основних блоків НЦПС належать: (1) розробка 
стратегічних документів (далі СД); (2) виконання СД; 
(3) моніторинг виконання СД (та їх актуалізація за не-
обхідності).  

Користувачами НЦПС виступають: органи дер-
жавної влади, органи місцевого самоврядування, гро-
мадські організації, громадяни, бізнес, експертна  
спільнота. 

НЦПС забезпечує: (1) дотримання термінів роз- 
робки СД; (2) відбір представників експертної спіль-
ноти; (3) врахування позиції відповідних груп насе-
лення; (4) узгодження СД між собою; (5) узгодження 
СД та бюджетів; (6) моніторинг виконання СД; (7) ак-
туалізацію СД,  

Втілення всіх етапів дозволить підвищити куль-
туру стратегування, створити проактивне суспільство, 
яке здатне рухатися у певному напрямі, підтримуючи 
високі темпи соціально-економічного розвитку.  

Ключові слова: цифровізація, стратегування, стра-
тегічне управління, національна цифрова платформа 
стратегування, Україна. 

 
Vyshnevskyi O. National Digital Platform of 

Strategizing: Users, Blocks, Design  
Some elements of the strategic management process 

have been used in Ukraine for a long time, but its effective-
ness as a whole remains low. After development and ap-
proval, strategies at all government levels quickly lose re- 
levance and are ultimately not implemented. 

The low quality of strategic management is reflected 
in the negative dynamics of socio-economic development 
of the country. This is happening against the background 
of deepening digitalization processes, but the capabilities 
of digital technologies are not fully used to improve the 
process of strategic management. Therefore, the purpose of 
the article is to substantiate the digitalization of the process 
of strategic management in Ukraine through the creation of 
a national digital platform for strategizing (hereinafter 
NDPS). 
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The main blocks of the NCPS include: (1) develop-
ment of strategic documents (hereinafter SDs); (2) execu-
tion of SDs; (3) monitoring the implementation of SDs 
(and updating them if necessary). The users of the NDPS 
are: public authorities, local governments, public organiza-
tions, citizens, business, and the expert community. 

NDPS ensures: (1) compliance with the terms of DSs 
development; (2) selection of representatives of the expert 
community; (3) coordination of SDs with each other;  
(4) coordination of SDs and budgets; (5) monitoring the 
implementation of SDs; (7) updating of SDs. 

Given the resource-intensive creation of the NDPS, it 
is proposed to gradually deploy it, which corresponds to 
the scale of coordination of the SDs: (1) coordination of the 
SDs at the national, regional and local levels; (2) harmoni-
zation of civil servants' KPIs and strategic goals in SDs;  
(3) coordination of SDs and budgets; (4) coordination of 
the SD of state-owned enterprises and the SDs at the na-
tional, regional and local levels; (5) coordination of the 
SDs of commercial and non-state companies and the SDs 
at the national, regional and local levels; (6) coordination 
of personal goals of civil servants and SD at the national, 
regional and local levels; (7) coordination of personal goals 
of citizens and SD at the national, regional and local levels, 
as well as SDs of companies and organizations. 

The implementation of all stages will increase the cul-
ture of strategy, create a proactive society that is able to 
move in a certain direction, maintaining high rates of socio-
economic development. 

Keywords: digitalization, strategizing, strategic ma- 
nagement, national digital strategizing platform, Ukraine. 

 
Вишневский А. С. Национальная цифровая 

платформа стратегирования: пользователи, блоки, 
архитектура 

Отдельные элементы процесса стратегического 
управления используются в Украине достаточно дли-
тельное время, но его эффективность в целом остается 
низкой. Это происходит на фоне углубления процессов 
цифровизации, однако возможности цифровых техно-
логий не используются в полном объеме для совершен-
ствования процесса стратегического управления. По-
этому целью статьи является обоснование цифровиза-
ции процесса стратегического управления в Украине 
через создание национальной цифровой платформы 
стратегирования (далее НЦПС). 

К основным блокам НЦПС относятся: (1) разра-
ботка стратегических документов (далее СД) (2) вы-
полнение СД; (3) мониторинг выполнения СД (и их ак-
туализация при необходимости). 

Пользователями НЦПС выступают: органы госу-
дарственной власти, органы местного самоуправления, 
общественные организации, граждане, бизнес, экс-
пертное сообщество. 

НЦПС обеспечивает: (1) соблюдение сроков раз-
работки СД; (2) отбор представителей экспертного со-
общества; (3) учет позиции соответствующих групп 
населения; (4) согласование СД между собой; (5) со-
гласование СД и бюджетов; (6) мониторинг выполне-
ния СД; (7) актуализацию СД, 

Воплощение в жизнь всех этапов позволит повы-
сить культуру стратегирования, создать проактивное 
общество, которое способно двигаться в определенном 
направлении, поддерживая высокие темпы социально-
экономического развития. 

Ключевые слова: цифровизация, стратегирование, 
стратегическое управление, национальная цифровая 
платформа стратегирования, Украина. 
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