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В статті розглянуто питання щодо здобуття та погли-
блення конкретних знань, отримання відповідних компе-
тентностей, пов’язаних із стратегічним мисленням. Цим 
обумовлюється необхідність поліпшення якості підгото-
вки та підвищення кваліфікації фахівців з публічного 
управління та адміністрування, надання переваги навчан-
ню за професійними освітніми програмами, Відповідно, 
для розвитку компетентностей та отримання навичок 
запропоновано вибір потрібних видів та технологій про-
фесійного навчання – тренінги, семінари, вебінари, он-
лайн-курси, курси підвищення кваліфікації. 
Ключові слова: стратегія розвитку, об’єднані територі-
альні громади, стратегічне мислення, компетентність, 
професіоналізм, професійна підготовка, публічне управ-
ління.  

 
 

Постановка проблеми. За останні роки проце-
си децентралізації в Україні показали значні позити-
вні результати щодо створення об’єднаних терито-
ріальних громад (ОТГ). Сьогодні реформа набирає 
обертів та стоїть на порозі другого, завершального 
етапу децентралізації. Поряд з цим стають актуаль-
ними нові підходи до управління в громадах, до 
планування та розвитку територій. Питання забезпе-
чення майбутнього громад, надання рівного доступу 
до послуг та ресурсів, підвищення якості життя ста-
ють над актуальними та надважливими сьогодні. 
Саме тому необхідно запроваджувати стратегічний 
підхід до планування розвитку ОТГ. Зокрема йдеть-
ся про розроблення Стратегій розвитку об’єднаних 
територіальних громад (далі – Стратегія).  

Мета статті. З початком реформування місце-
вого самоврядування та територіальної організації 
влади органи місцевого самоврядування (ОМС) 
отримали повноваження, власні ресурси та додатко-
ві зовнішні ресурси. Сьогодні місцева влада стика-
ється з великою кількістю складних, гострих про-

блем, від яких залежить життєзабезпечення терито-
ріальної громади. Задля вирішення цих проблем не-
обхідна переорієнтація зі застарілих форм управлін-
ня на нові, стратегічні. Постають питання фаховості 
та компетентності кадрів, що долучаються до розро-
бки. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В 
теперішній час в Україні триває системна робота з 
підготовки формування стратегій розвитку терито-
ріальних громад областей. Ці документи стануть ос-
новою адміністративно-територіального устрою ба-
зового рівня. Такі питання є невідкладними як для 
органів місцевого самоврядування, Кабінету Мініс-
трів України, так і для науковців.  

Актуальним залишається питання щодо здо-
буття та поглиблення конкретних професійних 
знань, отримання відповідних компетентностей, 
пов’язаних із стратегічним мисленням. Цим обумо-
влюється необхідність поліпшення якості підвищен-
ня кваліфікації та надання переваги навчанню за 
професійними програмами.  

Результати досліджень. Стратегії, яка пред-
ставляє собою документ, що містить певне бачення 
майбутнього, пріоритетів та напрямків розвитку 
окремого місцевого осередку. Цей вибір пріоритетів 
та напрямків повинен здійснюватись за результата-
ми діагностики природних, виробничих, людських, 
фінансових, професійних та кадрових ресурсів ОТГ. 
Тобто особи, які безпосередньо займаються розроб-
ленням Стратегії та впровадженням заходів щодо 
забезпечення розвитку ОТГ, мають бути компетент-
ними, володіти необхідними професійними навич-
ками, мати досвіт та головне, на нашу думку, – стра-
тегічне мислення.  

В роботі С.С. Тригоб’юк [1, с. 719] зазначено, 
що "стратегічним мисленням є особливий тип сис-
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темного мислення, який об’єднує раціональний і 
творчий компоненти, об’єктивний і суб’єктивний 
аспекти, ґрунтується на певних принципах, інтегрує 
різноманітні концепції і методи у складному процесі 
стратегічної діяльності". Тобто стратег повинен мати 
великий потенціал як для аналізу, так і для синтезу 
інформації задля ухвалення управлінського рішення. 
Таким чином, можна зробити висновок, що праців-
ники ОМС, що оволоділи навичками стратегічного 
мислення можуть уникнути незапланованих витрат, 
марнування ресурсів, втрати конкурентоспроможно-
сті та гальмування розвитку ОТГ. 

Стратегічне мислення можна охарактеризувати 
такими загальними ознаками: цілеспрямованість та 
перспективність; наукова орієнтація, інноваційність 
та творчість; реалістичність, здоровий глузд та конс-
труктивність, системність та масштабність, гнуч-
кість та самостійність. В даному контексті, праців-
ники ОМС, що пов’язані з розробкою Стратегії ОТГ 
та з плануванням розвитку громади мають чітко вмі-
ти поставити мету та завдання; встановлювати пріо-
ритети; вчасно реагувати на зміни в середовищі; 
ідентифікувати нові можливості для розвитку ОТГ; 
знаходити і обґрунтовувати нові форми і методи за-
лучення фінансування та інвестицій на розвиток 
ОТГ. 

На думку І. Ансоффа, керівники-стратеги по-
винні уміти правильно узагальнювати, бачити про-
блему "з висоти пташиного польоту", уміти підняти-
ся в уяві над складністю завдань з багатьма змінни-
ми, які, зазвичай, ставить новизна ситуації, і побачи-
ти ті декілька змінних і залежностей, які визначають 
успішність реакції на цю новизну [2]. 

З одного боку працівник ОМС має мислити ра-
ціонально, аналітично, а з іншого – креативно та 
творчо. Аналіз поточного стану та ресурсів ОТГ пе-
редбачає глибоку аналітику та раціональний підхід у 
вирішенні поставлених завдань і розв’язанні про-
блем. Навпаки, бачення напрямків розвитку та варі-
антів майбутньої діяльності громади, постановка до-
вготривалих цілей вимагає застосування саме твор-
чого мислення. Поєднуючи ці здібності у працівни-
ків ОМС, ми говоримо про стратегічне мислення, 
про компетенцію, яка допомагає одночасно фокусу-
вати увагу на поточних питаннях і мислити про май-
бутні наслідки подій.  

Мислити стратегічно це найважливіше для 
осіб, які займаються стратегічним плануванням, які 
розробляють стратегії. З іншого, – виконавці страте-
гії також мають уміти мислити стратегічно. Тому для 
розвитку стратегічного мислення у працівників 
ОМС потрібно вибудовувати систему навчання, 
впроваджувати менеджмент знань. Постає проблема 
створення ефективної системи професійної підгото-
вки та перепідготовки кваліфікованих кадрів, що ха-
рактеризуватиметься раціональністю, фундамента-
льністю, інноваційним характером та практичною 
спрямованістю. Має бути впроваджена сучасна цілі-
сна, мобільна та гнучка система професійного на-
вчання службовців з розвинутою інфраструктурою 

та належним ресурсним забезпеченням, яка буде 
орієнтована на розвиток стратегічного мислення та 
потреб в професійному розвитку. Поряд з цим, така 
система освіти має базуватися на державних норма-
тивах та з урахуванням особливостей сучасного на-
вчання. Працівниками ОМС виконуються функції і 
завдання, які стосуються різних сфер життя грома-
ди, що вимагає не лише стратегічного мислення та 
відповідної професійної підготовки, а й постійного 
підвищення кваліфікації, здобуття нових знань і 
компетенцій відповідно до потреб економічного і 
соціального розвитку громади. Тому навчальний 
процес має містити вдосконалені програми і техніч-
ні засоби, які спрощують пошук потрібної інформа-
ції та отримання необхідних знань, які можуть бути 
застосовані на практиці. Це дозволить підвищити 
якість фахової підготовки працівників ОМС, тобто 
спеціалістів з новим типом мислення відповідно до 
потреб громади. 

Майже всі питання діяльності ОМС пов’язані з 
компетентністю та професіоналізмом працівників 
цих органів. Сучасна система управління в ОТГ за-
сновується на стратегічному підході та потребує не 
тільки професіоналів, які володіють знаннями, а й 
керівників із стратегічним мисленням, здатних бачи-
ти проблеми в громаді як загалом, так і в детальному 
розрізі. 

Сучасні підходи до публічного управління ха-
рактеризуються багатоманітністю завдань і функцій, 
і саме від їх професійного виконання залежить існу-
вання всієї політичної системи в країні. Світовий 
досвід і стан суспільних відносин, навіть у найдемо-
кратичніших державах, свідчить, що сучасне суспі-
льство розвивається і функціонує разом з розвитком 
держави і встановленими нею межами.  

Цим обумовлюється необхідність кваліфікова-
ної підготовки та підвищення кваліфікації фахівців в 
сфері формування стратегії розвитку, що є на сього-
днішній день завданням державного рівня, і без чіт-
кого державного спрямування позитивне вирішення 
цього питання практично неможливе. 

У зв’язку з цим, вирішальним є усунення супе-
речності, яка існує між потребою залучення до ви-
конання поставлених завдань професійно підготов-
лених фахівців публічного управління та адмініст-
рування,та недостатньо якісним забезпеченням про-
фесійного розвитку тих, хто навчає, що знижує ре-
зультативність сфери публічного управління та сут-
тєво впливає на темпи розпочатих в Україні реформ 
та змін.  

За цих обставин до державних службовців з 
одного боку пред’являють нові вимоги для здійс-
нення управлінської діяльності, а з іншого – вони 
частіше за все позбавлені такої кваліфікаційної бази, 
яка б відповідала б вимогам надання державних по-
слуг на рівні стандартів більш розвинутих в цій 
сфері держав.  

При здійсненні підготовки фахівців для публіч-
ного управління дуже часто викладачами, тренерами 
чи тьюторами часто використовуються такі катего-
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рії, як “професія”, “професіонал” та “професіона-
лізм”. Вони мають пряме відношення до результату 
процесу навчання або підвищення кваліфікації.  

Зазначимо, що визначення в більшості науко-
вих джерел подібні до таких, як за соціологічним 
енциклопедичним словником: "Професія – вид тру-
дової діяльності, що потребує певної підготовки, 
отримання спеціальних знань, практичних навичок, 
досвіду роботи, що визначається характером та ме-
тою трудових функцій" [3]; "професіонал то є інди-
від, основне заняття якого стало його професією, 
фахівець своєї справи, що має відповідну підготовку 
та кваліфікацію (на відміну від дилетанта)" [4]; 
"професіоналізм – це ступінь оволодіння індивідом 
професійними навичками". Професіоналом, на їх 
думку, є той, хто має знання, насамперед зі своєї 
професії, своєї справи, спеціальності. Чинник 
"знання", їх рівень та якість, на думку авторів, слу-
гують первинною та найважливішою ознакою про-
фесіоналізму та професіонала. На наш погляд, про-
фесіонал – це не тільки знання, в першу чергу – це 
здатність брати на себе відповідальність, діяти або 
знаходити вихід в тій сфері (ситуації), що знахо-
диться за звичайним та повсякденним [5]. 

Зауважимо, що для більш системного розумін-
ня професіоналізму доречно розглянути такий його 
критерій як компетентність. Визначення і тракту-
вання поняття "компетентність", зокрема "компетен-
тність державного службовця", розглянуто багатьма 
видатними науковцями як в Україні, так і в закор-
донних наукових джерелах, проте часто – супереч-
ливо [6,7,8,9]. Все залежить від того, що покладено 
авторами в основу цієї категорії: знання, навички, 

уміння, повноваження, інтелект, культура особисто-
сті чи інше.  

Отже, сьогодні продовжується процес форму-
вання освітньо-професійних програм другого рівня 
підготовки магістрів за спеціальністю "Публічне 
управління та адміністрування". В Східноукраїнсь-
кому національному університеті ім. Володимира 
Даля розроблено освітню програму, основною ме-
тою якої є професійна підготовка кадрів для публіч-
ного управління, спроможних розробляти, аналізу-
вати і реалізовувати державну політику, творчо, ефе-
ктивно й результативно виконувати управлінські 
функції та надавати адміністративні послуги, сприя-
ти інноваційним процесам з метою утвердження со-
ціальної справедливості, демократії, забезпечення 
прав і свобод людини, сталого розвитку на основі 
світових та європейських стандартів [11]. Професіо-
налізація фахівця з публічного управління потребує 
використання різних методів та технологій навчан-
ня, підвищення професійного рівня такого фахівця.  

У випадку формування компетентностей фахі-
вців в сфері формування стратегій розвитку ОТГ 
доцільно обирати методи або технології навчання, 
які орієнтовані на здобуття професійних знань та 
навичок. В процесі взаємодії з учасниками процесу 
навчання має здійснюватися налагодження продук-
тивного взаємозв’язку між викладачем та слухачами, 
позитивного психологічного клімату, рівноправного 
партнерства, побудованого на діалозі, спільній роз-
вивальній діяльності, запровадженні інноваційних 
технологій навчання та його організації.  

 

 
Таблиця 

Вибір освітніх технологій для здобуття компетентностей та підвищення професіоналізму 
 фахівців публічного управління та адміністрування 

Вид навичок та 
компетентностей 

Характеристика 
професійних 

компетентностей 

Технології 
Традиційного 
Навчання 

Активні 
Технології 
навчання 

Інтерактивні техноло-
гії навчання 

«hardskills» Питання правового регулювання (За-
кони України, Постанови КМУ, Ука-
зи Президента, рішення представни-
цьких та галузевих органів 

Лекції 
Семінари 
Вебінари 
Онлайн-курси 
Вивчення спе-
цлітератури 
 

Дерево рішень 
Навчаючи-учусь 

 

Технічні навички роботи з докумен-
тами та створення управлінських 
продуктів (IТ-технології) 
Організовування та надання адмініс-
тративних послуг 
Розробка аналітичних звітів 
Здійснення всіх видів контролю 

«softskills» Комунікативні навички  Робота в парах Рота-
ційні трійки Оціню-
вальна 
Дискусія 
Два-чотири-всі разом 
Аналіз ситуації Деба-
ти 
Спрощене 
судове слухання 

Громадські слухання 
Імітаційні ігри 
Метод Прес 
Мікрофон 
Розігрування ситуації 
за ролями 
Акваріум 
Мозковий штурм 
Відкритий простір Не-
перервна шкала думок

Робота в команді 
Вирішення конфліктів 
Навички покладання та досягнення 
цілей 
Вміння слухати 
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В освітньому середовищі прийнято виділяти 2 
типи навичок, необхідних сучасному фахівцю в 
сфері публічного управління: – «hardskills» («тверді» 
навички) – професійні, технічні навички, які можна 
наочно продемонструвати. Наприклад, навичка 
швидкісного друку, керування автомобілем, знання 
мови програмування тощо. – «softskills» («гнучкі» 
або «м’які» навички) – навички, прояв яких складно 
відстежити, перевірити і наочно продемонструвати 
(комунікативні та соціально-психологічні). Проте, 
варто зазначити, що внесок «hardskills» у професій-
ну успішність сучасного фахівця становить усього 
15%, тоді як «softskills» – 85%. Відповідно, для роз-
витку компетентностей та отримання навичок необ-
хідно обирати потрібні технології навчання – трені-
нги, семінари, вебінари, онлайн-курси, курси підви-
щення кваліфікації, читання спеціальної літератури. 
В таблиці 1 представлено особливості вибору освіт-
ніх технологій для здобуття компетентностей та під-
вищення професіоналізму фахівців публічного 
управління та адміністрування. 

Таким чином, використовуючи сучасні освітні 
технології при формування навичок та компетент-
ностей майбутніх фахівців та підвищенні професій-
ного рівню персоналу в сфері публічного управлін-
ня, маємо визначити, що навчання і розвиток – без-
перервний процес отримання нового досвіду, який 
має за завдання, використовування нових інструме-
нтів при здійсненні професійних завдань та дій. Ак-
тивізація навчаннятягне за собою стимулювання 
ефективного планування та організаціїособистісного 
розвитку, сприйняттю нових світових тенденцій в 
політичному та суспільному житті, покращує розви-
ток персональних та професійних навичок під час 
роботи, нові завдання і проекти; здійснювати пошук 
людей, у яких ви хочете вчитися ефективно викори-
стання інформації, що надходить вам зворотним 
зв’язком. 

Висновки. Питанню професіоналізму службо-
вців ОМС, що надають послуги населенню, приділя-
ється значна увага, однак система їх професійної пі-
дготовки потребує вдосконалення. Необхідно ство-
рити модель неперервного навчання працівників 
ОМС, що у свою чергу повністю відповідає новітнім 
концепціям щодо професійного розвитку. Система 
підвищення кваліфікації має містити професійні 
програми та програми постійно діючих семінарів. 
Слід наголосити, що такі програми мають бути ко-
роткотерміновими, оскільки не мають відволікати 
працівників ОМС від їхніх службових функцій. 
Спрямованість професійного навчання має бути ці-
льовою, відповідати кадровим потребам відповідно-
го органу місцевого самоврядування.   

На сьогодні є очевидним той факт, що для ус-
пішного розвитку об’єднаних територіальних гро-
мад необхідно застосовувати стратегічний підхід в 
плануванні та управлінні. Також висуваються високі 
вимоги до працівників ОМС в ОТГ, зокрема щодо 
високого професіоналізму та наявності стратегічно-
го мислення (здатності думати системно, враховую-
чи всі фактори і прораховуючи ймовірності).  
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Овчаренко Е.И., Держак Н.А., Белоус Я.Ю. Фор-

мирование стратегического мышления как професси-
ональной компетентности работников органов мест-
ного самоуправления в объединенных территориаль-
ных общинах 

Рассмотрены вопросы по получению и углублению 
конкретных знаний, получения соответствующих компе-
тенций, связанных со стратегическим мышлением. Этим 
обусловливается необходимость улучшения качества по-
дготовки и повышения квалификации специалистов по пу-
бличному управлению и администрированию, предпочте-
ние обучению за профессиональными образовательными 
программами. Соответственно, для развития компетен-
ций и получение навыков предложен выбор нужных видов 
и технологий профессионального обучения – тренинги, 
семинары, вебинары, онлайн-курсы, курсы повышения ква-
лификации. 

Ключевые слова: стратегия развития, объединен-
ные территориальные общины, стратегическое мышле-
ние, компетентность, профессионализм, профессиональ-
ная подготовка, публичное управление. 

 
 
 
 
 

Ovcharenko Ie., Derzhak N., Bilous Y. Forming the 
strategic thinking as a professional competence of local 
self-government bodies employees in the amalgamated 
territorial communities. 

In recent years, decentralization processes in Ukraine 
have shown significant positive results in the creation of 
amalgamated territorial communities (ATCs). At the same 
time, new approaches to community management, territorial 
planning and development are becoming relevant. The issues 
of securing the future of communities, providing equal access 
to services and resources, and improving the quality of life are 
becoming more and more relevant today. This is why a strate-
gic approach to planning the development of an ATCs needs 
to be implemented. 

Today, local authorities face many complex, acute prob-
lems that depend on the livelihood of the local community. To 
address these issues, reorientation from legacy forms of man-
agement to new, strategic ones is needed. Questions arise 
about the professionalism and competence of the personnel 
involved in the development. 

The issue of acquiring and deepening specific profes-
sional knowledge, acquiring relevant competences related to 
strategic thinking remains relevant. This necessitates the im-
provement of the quality of advanced training and the ad-
vantage of training in professional programs. Thinking strate-
gically is essential for strategic planners who develop strate-
gies. 

Therefore, for the development of strategic thinking in 
the employees of local self-government bodies, it is necessary 
to build a system of training, to implement knowledge man-
agement. There is a problem of creating an effective system of 
professional training and retraining of qualified personnel, 
which will be characterized by rationality, fundamentality, in-
novative character and practical orientation. 

Issues on obtaining and deepening specific knowledge, 
acquiring relevant competences related to strategic thinking 
are considered. This determines the need to improve the quali-
ty of training and professional development of specialists in 
administration, and the preference for studying for profes-
sional educational programs. Accordingly, for the develop-
ment of competencies and the acquisition of skills, the choice 
of the necessary types and technologies of vocational training 
is offered – trainings, seminars, webinars, online courses, and 
continuing education courses. 

Key words: development strategy, amalgamated territo-
rial communities, strategic thinking, competence, profession-
alism, professional training, public administration. 
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